
 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Detaljplan för flerbostadshus Övre Norrmalm, del av 

Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65 

 
 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att upprätta en detaljplan för flerbostadshus för del av fastigheten 

Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65.  

 

 

 

 

 

Datum 

2019-12-23 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00851 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Martina Johansson 
 

Datum 

2019-11-29 Elisabeth Eickhoff  

  Avdelningschef 

 

M7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Martina Johansson 
Handläggare 
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Sida 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00851 3.1.1.1 

  

 

Detaljplan för flerbostadshus Övre Norrmalm, del av 

Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att upprätta en detaljplan för flerbostadshus för del av fastigheten 

Norrmalm 1:1, Döbelnsgatan 65.  

Ärendet i sin helhet 

I verksamhetsplanen för 2019 finns det två planuppdrag benämnda 

”Flerbostadshus, kommunal mark”. Tanken med dessa uppdrag är att 

Stadsledningskansliet ska finna en lämplig lokalisering för flerbostadshus, vilket 

ska åtföljas av detaljplaneuppdrag till Samhällbyggnadsförvaltningen. Området 

kommer markanvisas till exploatör. Ingen exploatör är utsedd. 

Mark- och exploateringsavdelningen genomförde 2019-05-27 en 

markanvisningsberedning, där fyra områden på kommunal mark föreslogs för 

bebyggelse. Förslaget att bebygga parkeringsytan öster om Sagavallen, längs 

med Döbelnsgatan, var det alternativ som beredningen beslutade att gå vidare 

med.  

Kommunstyrelsen ger Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att pröva 

möjligheten att upprätta en detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 1:1, 

Döbelnsgatan 65. Detaljplanen möjliggör en förtätning av stadsdelen Norrmalm 

och har bra närhet till kollektivtrafik och skola. Området pekas ut som övrig 

stads-/tätortsbebyggelse i Översiktsplanen.  

Norr om parkeringsytan finns idag en kiosk, Norrmalmskiosken, som ska om 

möjligt ges förutsättning att finnas kvar, antingen som den är idag eller genom 

inhyrning i en lokal i den nya byggnationen. Grönytor ska utgöras av allmän 

plats, så att det gröna stråket från Tokarpsberg till Sagavallen kan bevaras. 

Beslutsunderlag 

1. Översiktskarta 2019-11-12 

2. Föreslaget planområde 2019-11-12   

Beslutet expedieras till 

1. sbf.diarium@boras.se 

2. detaljplanering@boras.se 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 



 

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

mv554
Textruta
Översiktskarta

mv554
Linje  



 

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

mv554
Textruta
Ungefärligt planområde



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Exploateringsavtal Järnhättan 5, Trandared 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med Järnhättan 5 AB enligt upprättat 

förslag.         

 

 

 

Datum 

2019-12-23 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00866 3.1.2.7 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2019-12-05 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 
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Sida 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00866 3.1.2.7 

  

 

Exploateringsavtal Järnhättan 5, Trandared 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen tecknar exploateringsavtal med Järnhättan 5 AB enligt upprättat 

förslag.         

Ärendet i sin helhet 

Detaljplan för Trandared, Järnhättan 5 m.fl. är föremål för granskning. 

Detaljplanen möjliggör byggnation för bostäder och centrumfunktioner. Ett 

exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och Järnhättan 5 AB 

(Exploatören), för att reglera detaljplanens genomförande. Avtalet reglerar 

ombyggnation av korsningen Trandaredsgatan/Kindsgatan samt en 

marköverlåtelse.  

Kommunen överlåter ca 43 m2 av Bergsäter 1:1, som kommer utgöra 

kvartersmark, till Exploatören. Som ersättning för överlåtelsen ska Exploatören 

erlägga 50 000 kronor samt stå för fastighetsbildningskostnaden. 

Korsningen Trandaredsgatan/Kindsgatan ska byggas om för att höja 

trafiksäkerheten samt anpassas till nya gränser som detaljplanen föranleder. 

Ombyggnationen ska slutföras inom ett år från att byggnationen inom 

Exploatörens fastighet färdigställts. Exploatören ska bekosta den del av 

ombyggnationen som orsakas av exploateringen (anpassning av gångbanans 

läge samt ersättning av belysningsmaster). Dessa åtgärder beräknas kosta ca 160 

000 kronor.  

Beslutsunderlag 

1. Exploateringsavtal 

2. Översiktskarta   

Beslutet expedieras till 

1. Järnhättan 5 AB, c/o Stadsporten I Borås Ab Sparregatan 20, 503 36  Borås 

2. Tekniska nämnden 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 













Järnhättan
 

Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samrådsyttrande över Riktlinjer för trädvårdsarbete i 

Borås Stad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget till Borås Stads Riktlinjer för 

trädvårdsarbete.  

 

 

 

Datum 

2020-01-01 Tom Andersson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00843 433 Programområde 04 

Handläggare: Jenny Pagmén 
 

Datum 

2019-12-10 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jenny Pagmén 
Handläggare 
033 357292 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00843 433 

  

 

Samrådsyttrande över Riktlinjer för trädvårdsarbete i 

Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget över Borås Stads Riktlinjer för 

trädvårdsarbete.     

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, 

fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd 

tas fram i enlighet med motionens intentioner. Ett förslag till riktlinjer för 

trädvårdsarbete bereddes först genom tjänstemannasamråd varefter förslaget 

bearbetats. Tekniska nämnden har nu sänt bearbetat förslag till Borås Stads 

Riktlinjer för trädvårdsarbete på samråd till berörda nämnder och styrelser.  

Enligt Borås Stads riktlinjer för olika styrdokument är syftet med normerande 

dokument, såsom riktlinjer, att de ska klargöra förhållningssätt, gemensam 

värdegrund och ge stöd för åtgärder. Riktlinjerna för trädvårdsarbete uttrycker i 

stora drag vikten av en ökad förståelse, hänsynstagande och kunskap för 

trädens betydelse. Avsikten är att riktlinjerna ska åtföljas av arbete med att ta 

fram ett aktiverande styrdokument, en sk. plan. Trädplanen för Borås Stad 

kommer innehålla bl.a. aktiviteter, ansvar, tidplan för att säkra att önskade 

åtgärder utförs i enlighet med förhållningssättet i riktlinjerna.  

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

2. Skrivelse inför samråd, Tekniska nämnden 2019-06-27 

3. Missiv inför samråd, Tekniska nämnden, 2019-06-27   

Beslutet expedieras till 

1. Tekniska nämnden, TEK.diarium@boras.se, TEN 2019-00377 

        

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Chef för Mark och Exploatering 

mailto:TEK.diarium@boras.se
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Tekniska nämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Kungsgatan 57 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 
1(2) 

Datum 
2019-06-27 

Instans 
Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0 

  

 
 

Samråd 2: Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

Samrådsinstanser 
1. Kommunstyrelsen 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Kulturnämnden 

4. Lokalförsörjningsnämnden 

5. Miljö- och konsumentnämnden 

6. Samhällsbyggnadsnämnden 

7. Servicenämnden 

8. Borås Energi och Miljö AB 

9. Borås Elnät AB 

10. Borås Kommuns Parkerings AB 

11. Borås Djurpark AB 

12. AB Bostäder i Borås 

13. Fristadbostäder AB 

14. AB Toarpshus 

15. AB Sandhultsbostäder 

16. Viskaforshem AB 

17. Industribyggnader i Borås AB 

 

Yttrandena ska ha kommit in till Tekniska nämnden senast den 2019-09-15. 
Yttrandena skickas i elektronisk form till TEK.diarium@boras.se 
Ange diarienummer TEN 2019-00377 och samrådsinstansens namn i 
ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av yttranden som 
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Tekniska nämnden. 

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

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Anton Spets 
Handläggare 
033 357422



 Strategi

Program

Plan

Policy

• Riktlinjer

 Regler

Borås Stads

Riktlinjer för  
trädvårdsarbete 
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Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: XX 2019
Revideras av: Tekniska nämnden
Gäller för: Kommunstyrelsen, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, 
Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbygg-
nadsnämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och Miljö AB, 
Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB Bostäder i 
Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem 
AB, Industribyggnader i Borås AB
Gäller till och med: 2023

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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Riktlinjer för trädvårds
arbete i Borås Stad
Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i 
kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Betydelsefulla urbana träd och stadsnära trädmiljöer 
Solitära träd och trädmiljöer bör bevaras då de har stora biologiska, estetiska, historiska 
och arkitektoniska värden. De har också ekonomiska och pedagogiska värden. Med varje 
enskilt äldre och större träd som går förlorat försvinner dessa värden. Således är skyddet 
på individnivå viktigt och bör respekteras av alla aktörer inom kommunen.

Borås Stad bör verka för att karaktäristiska träd och trädmiljöer samt träd i historiska 
kulturmiljöer och träd med biologisk betydelse skyddas. Det innebär att vid exploatering 
och detaljplanering skyddas värdefulla befintliga träd och trädmiljöer genom kartläggning, 
tydliga skydds- och buffertzoner under byggnationstiden samt för- och efterbesiktning.

Exempel trädmiljöer är:
• Almarna vid Hemgården, Allégatan

• Skogstallarna i och omkring stadsdelarna Byttorp och Tullen

• Flertalet olika sorters alm i stadsdelen Norrby

• Ekarna i och omkring Ollonstupet i stadsdelen Trandared och Hulta

• Björkarna i och omkring stadsdelen Sjöbo

• Askallén genom orten Bredared

• Stora torgets trädarkader med glanslind

• Bok- och tallbeståndet i Annelundsparken

• Skogstallarna i serviceorten Fristad

• Skogsalmarna på kvarteret Svanen

Exempel solitära karaktäristiska träd är:
• Lönnen vid Anna Lindhs park

• Eken vid Alingsåsvägen

• Almen i Sinnenas park

• Tallen vid Ramnavallen

Trädens behov av livsrum bör beaktas vid detaljplanering  
och projektering
Träd bör beredas tillräckligt med fredat utrymme för att få en god tillväxt samt nå naturlig 
slutstorlek för sin art. För det krävs utrymme enligt branschstandard både ovan och under 
mark. 

Skydd av träd vid markanvändning ovan och under jord
Vid nyttjande av kommunens mark, till exempel markarbeten, evenemang eller 
uppställning avsätts tillräckligt med utrymme så att träd inom området ej påverkas. Med 
tillräckligt utrymme menas trädets dropzon + 2 meter i en cirkel runt trädets stam, enligt 
branschstandard. På så vis skyddas trädets rötter, stam samt krona från oavsiktlig påverkan.
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Vikten av att träds vitalitet säkerställs och vid behov  
förbättras
Borås Stads trädvårdsarbete bör ske med miljöhänsyn och med metoder som främjar 
trädens hälsa på lång sikt, samt upprätthålla säkerheten för människor och egendom. 
Gröna ytor där träd kan erbjudas goda livsrum ska i största möjliga mån bibehållas samt 
där det ges möjlighet även utökas.

Kompensationsåtgärder
Negativa konsekvenser på befintligt trädbestånd bör uppvägas med kompensationsåtgärder. 
Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, återplantering, 
restaurering av skadade miljöer eller långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknar 
skydd.

Verka för ökad kunskap om träd
Borås Stad bör verka för ökad kunskap och ett ökat intresse för träd och deras positiva 
inverkan på stadsmiljön i form av ekosystemtjänster. En ökad förståelse för träd och dess 
värde innebär i förlängningen att färre träd skadas och fälls i samband med exploatering, 
byggnation samt vid större evenemang. 



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
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Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anton Spets 
Handläggare 
033 35 74 22 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2019-06-27 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0 
 

  

 

Samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att skicka omarbetat förslag på Borås Stads 

Riktlinjer för trädvårdsarbete på samråd 2 till berörda nämnder och styrelser 

enligt bifogat missiv.        

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad, 

fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd 

tas fram i enlighet med motionens intentioner.  

Tekniska nämnden har tagit fram Riktlinjer för trädvårdsarbete och sänt ut 

dessa på samråd enligt Tekniska nämndens beslut 2017-12-21. De synpunkter 

som inkom under samrådet har beaktats. 

Då samtliga berörda nämnder och styrelser inte fått tillfälle att yttra sig skickar 

Tekniska nämnden det omarbetade förslaget på samråd 2 till samtliga berörda 

nämnder och styrelser.             

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete 

2. Missiv                                

Beslutet expedieras till 

1. Berörda nämnder och styrelser i Borås Stad 

 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Gunnar Isackson 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer 

med funktionsnedsättning 2020. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Taxan för mat inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning fastställs att gälla från och med 1 februari 2020. 

 

 

 

Datum 

2020-01-09 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01116 3.7.2.0 Programområde 02 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2020-01-03 Magnus Widén  

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01116 3.7.2.0 

  

 

Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer 

med funktionsnedsättning 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna bifogad taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads taxa för mat inom omsorgen för äldre och personer med 

funktionsnedsättning gäller från den 1 feb. 2020. (se bilaga 1) 

 

Matavgiften motsvaras av en självkostnad. Självkostnaden består av två ungefär 

lika stora delar som är livsmedelskostnader och övriga kostnader. Övriga 

kostnader består i huvudsak av personalkostnader. Tidigare år har 

livsmedelskostnaden följt Konsumentverkets beräkningar av matkostnader. För 

2020 skulle livsmedelskostnaden per månad enligt Socialstyrelsens 

meddelandeblad Nr 4/2019 ”Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och 

handikappomsorgen 2020 ” höjas med 26,3 % till 2 490 kr jämfört med 1 970 kr 

2019 för åldersgruppen 75 år och äldre. Konsumentverkets kostnad för 2020 är 

baserat på deras nya matsedel som är en fyraveckors basmatsedel och jämfört 

med tidigare år är mer hållbar för både hälsa, klimat och miljö. Förändringen av 

matsedeln leder till att livsmedelskostnaden från Konsumentverket jämfört med 

tidigare år får en orimlig höjning eftersom Borås Stad inte ändrat sin matsedel 

på liknande sätt. För 2020 beräknas höjningen av livsmedelskostnaden istället 

med konsumentprisindex för jordbruksreglerade livsmedel (KPI-J), som steg 

med 2,9 % mellan oktober 2018 och oktober 2019. Övriga kostnader har 

räknats upp med 2,7 %. 

 

Matavgiften är 4 067 kr per månad när kommunen tillhandahåller samtliga 

måltider under dagen. Jämfört med föregående år detta är en ökning med 2,7 

%.  

 
Enligt livsmedelsverkets riktlinjer ”bra måltider i äldreomsorgen” och utifrån 
den enskildes behov bör måltiderna delas upp i fler små energi-proteintäta mål 
som är spridda över dygnet. Därför separeras inte mellanmål som egna måltider 
inom vård- och omsorgsboende (SOL) från och med 2019. 
 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2004 att matavgifterna inom LSS-

verksamheten ska motsvara livsmedelskostnaden. För 2020 beräknas den 
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genomsnittliga livsmedelskostnaden för personer i åldersgruppen 18 – 30 år till 

2 610 kr per månad. Jämfört med 2019 är detta en ökning med 2,6 %. 

 

Skillnaden mellan kommunens avgifter för mat och beräknade 

livsmedelskostnader tillgodoräknas brukaren genom att förbehållsbeloppet höjs 

med mellanskillnaden. Förbehållsbeloppet är det som brukare ska ha kvar när 

vårdavgiften har betalats. 

 

Beslutsunderlag 

1. Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med 

funktionsnedsättning 2020 

  

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

3. Författningssamlingen  

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Taxa för mat inom omsorgen om äldre och 
personer med funktionsnedsättning 2020 
 
Reviderad av Kommunstyrelsen 2020-01-20 
 
Gäller fr.o.m. 2020-02-01 
 
 

1. Omfattning 
 
Denna taxa gäller för mat som Borås Stad tillhandahåller för brukare på särskilt 
boende inom äldreomsorgen, bostad enligt särskild service LSS1, boende inom 
socialpsykiatrin eller i övrigt enligt biståndsbedömning. Brukare med 
matdistribution omfattas också av taxan. 
 
 

2. Avgifter 
 
A. Särskilt boende enligt Sol2 (Vård- och omsorgsboende) och 

äldreomsorgens restauranger 
 
För brukare, som har beviljats bistånd till måltider, erbjuder kommunen 
abonnemang på måltider. Följande avgifter gäller (kr/mån): 
     
Alla måltider (inkl. mellanmål)  4 080 (3 960)3 
Enbart huvudmål   2 010 (1 950) 
Frukost och huvudmål   2 850 (2 760) 
Kvällsmål och huvudmål   3 240 (3 150) 
 
Ett alternativ till abonnemang är att nyttja de restauranger som finns inom 
äldreomsorgen. Vård- och äldrenämnden fastställer priset på måltiderna som 
erbjuds på restaurangerna.  
 
 
B. Matdistribution 
 
För brukare i ordinärt boende som beviljats bistånd till matdistribution är priset 
54 (52) kr/portion. Beställning görs veckovis efter fastlagd meny.  
 
 

C. Korttidsplatser och dagverksamhet enligt Sol 
 
Vid korttidsplats och växelvård ingår kosten obligatoriskt i verksamheten. 
Avgiften är 136 kr/dag (132) och avser samma utbud som beskrivs under punkt 
A. 
 

  

                                                      
1 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 
2 Socialtjänstlagen. 
3 Beloppen inom parentes är 2019 års belopp. 
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Vid dagverksamhet debiteras avgift debiteras för måltiderna enligt nedanstående 
tabell och avser samma utbud som beskrivs under punkt A. 
 
Huvudmål 67 (65)  
Frukost 28 (27) 
Kvällsmål 41 (40) 
 
 
D. Bostad med särskild service enligt 9 § 8 och 9 LSS 
 
För måltider vid boende med särskild service enligt LSS debiteras en 
livsmedelskostnad enligt följande (kr/måltid): 
 
Huvudmål 32 (31) 
Frukost 17 (17) 
Kvällsmål 22 (22) 
Mellanmål 2 st 16 (15) 
 
 
E. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt LSS 
 
Vid korttidsvistelse utanför det egna hemmet gäller följande avgift för måltider 
(kr/måltid): 

Ålder 0-7 år 8-15 år 16 år och äldre 

Huvudmål 24 (23) 30 (29) 32 (31) 

Frukost 13 (13) 17 (16) 17 (17) 

Kvällsmål 17 (16) 21 (21) 22 (22) 

Mellanmål 2 st. 16 (15) 16 (15) 16 (15) 

 
 
3. Avdrag från abonnemangspris vid frånvaro 
 
Om brukare, som abonnerar på måltider, tas in på sjukhus eller motsvarande 
ska måltidsavgiften minskas från första dagen som denne betalar avgift för 
vistelsen på sjukhuset. Om brukare, som abonnerar på måltider, tillfälligt vistas 
på korttidsplats ska matavgiften i stället betalas till korttidsplatsen. 
 
Frånvaro ska anmälas minst en dag i förväg för att avgiften ska reduceras. Har 
inte frånvaron anmälts i förväg reduceras avgiften fr.o.m. den åttonde dagen. 
 
Ovanstående gäller inte brukare som får kyld mat om denna redan har 
levererats.  
 
Vid frånvaro från särskilt boende för äldre enligt Sol (Vård- och äldreboende) 
görs följande avdrag (kr/måltid): 
 
Huvudmål 67 (65)  
Frukost 28 (27) 
Kvällsmål 41 (40) 
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Vid frånvaro från bostad med särskild service enligt Sol (Psykiatriboende) görs 
följande avdrag (kr/måltid): 
 
Huvudmål 67 (65) 
Frukost 20 (20) 
Kvällsmål 32 (32) 
Mellanmål 2 st. 17 (15) 
 
 

4. Sondmat 
 
För sondmat gäller den maximala egenavgift som Västra Götalands 
Regionfullmäktige beslutade om den 30 november 1999, - 50 kr per dygn 1 500 
kr/månad (komplett fullnutrition). 
 
 

5. Förbehållsbelopp 
 
I ”Taxa för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning” 
finns regler om förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet är det minsta belopp som 
brukaren ska ha kvar när vårdavgiften har betalats, och användas till bl. a 
betalning av mat.  
 
Förbehållets minimibelopp täcker kostnaden för livsmedel när brukaren själv 
tillreder sin mat. För brukare på särskilt boende för äldre enligt Sol (Vård- och 
äldreboende) som betalar lagade måltider enligt denna taxa skall 
förbehållsbeloppet ökas med skillnaden mellan den avgift som kommunen 
debiterar och ett schablonbelopp enligt följande: 
 
Måltid Kr/mån Kr/dag 
 
Huvudmål 810 (788) 27 (26)  
Frukost 510 (492) 17 (17) 
Kvällsmål 720 (690) 24 (23) 
 
Summa  2 040 (1 970) 68 (66) 
 
För brukare på bostad med särskild service enligt Sol (Psykiatriboende) som 
betalar lagade måltider enligt denna taxa skall förbehållsbeloppet ökas med 
skillnaden mellan den avgift som kommunen debiterar och ett schablonbelopp 
enligt följande: 
 
Måltid Kr/mån Kr/dag 
 
Huvudmål 810  27 
Frukost 360  12 
Kvällsmål 600  20 
Mellanmål 2 st 270  9 
 
Summa  2 040 (1 970) 68 (66) 
 
Om måltidsavgiften minskas p.g.a. bortavaro enligt punkt 3 ska 
förbehållsbeloppet vara oförändrat. 
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6. Betalning av avgift 
 
Avgiften betalas månadsvis månaden efter den månad som debiteringen avser. 
 
 

7. Övrigt 
 
Besvär kan inte anföras över enskilda avgiftsbeslut enligt denna taxa. Däremot 
kan besvär anföras över beslut om ökning av förbehållsbelopp som följer av 
avgiftsbeslut enligt denna taxa.  
 
Vård- och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden beslutar om tolkning 
och tillämpning av denna taxa. 
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Datum 

2020-xx-xx 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00068 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av e-petitioner 2018-2019 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Redovisningen läggs till handlingarna.        

Sammanfattning 

E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med 

förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. 

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 

medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 

medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 

därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 

behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 

sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 

inlämnade motioner från ledamöterna. 

Ärendet i sin helhet 

E-petitioner är ett enkelt sätt för medborgarna att via webben komma med 

förslag som andra medborgare kan stödja genom digital påskrift. 

Att ta del av eller skapa en egen e-petition är ett av flera sätt där individer, 

medborgargrupper och organisationer kan delta i kommunens arbete. Det ger 

medborgarna möjlighet att ta upp ärenden som är av publikt intresse och ger 

därmed politiker och tjänstemän en möjlighet att fundera över vad som 

behöver ändras inom kommunen. 

Kommunfullmäktige informeras årligen om de förslag som lämnats, på samma 

sätt som Kommunfullmäktige får information om beredningsläget för 

inlämnade motioner från ledamöterna. 

Förslagen kan lämnas in via Borås Stads tjänst för e-petitioner. Där kan man 

även se aktuella e-petitioner samt stödja dessa. 

Totalt har 89 e-petitioner inlämnats sedan hösten 2013. Av dessa är 2st ännu ej 

avgjorda utan är inlämnad för vidare hantering och 9 st samlar underskrifter.  
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Bifogad redovisning innehåller e-petitioner från 2014 och framåt, totalt 

redovisas 44 e-petitioner i denna redovisning då det sedan tidigare har saknats 

kommentarer för dessa i tidigare redovisning. 

E-petitionerna i sin helhet kan läsas här: 

https://boras.demokratiportalen.se/epetition 

Redovisningen innehåller ankomstdatum för e-petitionen samt slutdatum då 

man inte kan skriva under förslaget längre. Ärendets rubrik samt en 

sammanfattning författad av förslagsställaren, rubrik och sammanfattning är 

inte redigerad av handläggare. 

Den innehåller initiativtagarens namn samt vilken nämnd som förslaget berör 

samt antalet signaturer. 

Slutligen finns en sammanställning av ärendet samt en status för ärendet från 

respektive nämnd. 

Notering 

Ärendet hanteras under 2019 då vi under slutet av 2018 genomförde en större 

uppdatering i demokratiportalen där e-petitioner lämnas in. Detta gjorde att 

man inte kunde exportera data från systemet.  

Stadsledningskansliet arbetar med en rutin för hanteringen av e-petitioner samt 

hur ett eventuellt nytt regelverk för e-petitioner bör se ut.  

 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Redovisning av e-petitioner   

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 

https://boras.demokratiportalen.se/epetition


    Datum  Instans 
201X-XX-XX  Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2019-00068 1.1.2.25 
Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429  
 
 
 
 
 
 
 
 
Redovisning av e-petitioner 2018-2019  



Inkom / 
Slutdatum 

Ärende Sammanfattning Initiativtagare Nämnd Signaturer Åtgärd 

2014-02-24 
/  
2014-04-30 

Stoppa införandet 
av trådlös teknik på 
skolor och förskolor 
i Borås och använd 
istället trådbunden 
Internet - och 
telefonuppkoppling 

Jag begär att Borås kommun 
använder trådbunden internet- och 
telefonuppkoppling då den trådlösa 
tekniken kan innebära risker och få 
hälsoeffekter på barnen. 
Undersökningar visar på att 
långtidsexponering ökar risken för 
symptom som sömnproblem, 
störningar av hjärtrytmen, 
beteendeförändringar, förändringar 
av hormonnivåer m.m. Därtill är 
strålningen klassad som möjligen 
cancerframkallande. Att dagligen 
utsätta små barn för den strålning 
som den trådlösa tekniken innebär 
vore ett svek mot barnen och jag 
anser att om Borås kommun 
fullföljer beslutet strider mot 
barnkonventionen punkt 3 
"Barnets bästa ska komma i 
främsta rummet vid alla beslut som 
rör barn". 

Elin Arvidsson Kommunstyrelsen 39 Borås Stad ser inga strålskyddsskäl 
för att avstå tekniken 
Strålsäkerhetsmyndigheten har 
mätt exponeringen för radiovågor i 
skolmiljö där trådlösa datornätverk 
används. Mätningarna visar att 
exponeringen är mycket låg. Den är 
lägre än en hundratusendel av vad 
som krävs för att kunna orsaka en 
säkerställd hälsopåverkan. 
 
Det finns inga vetenskapligt 
grundade misstankar om 
hälsorisker med att exponeras för 
radiovågor från trådlösa 
datornätverk. Därför finns det inga 
strålskyddsskäl för att undvika att 
installera eller använda sådana, vare 
sig på skolor eller i hemmiljö. 
 
Andra tunga expertinstanser delar 
den här uppfattningen, bland annat 
Världshälsoorganisationen WHO 
och EU:s vetenskapliga kommitté 
(SCHEER). Även 
strålsäkerhetsmyndigheter i andra 
länder, som har egna expertråd, har 
dragit liknande slutsatser. 
 
Ärendet avskrivet. 

2014-10-26 
/ 
2014-12-31 

Ny busshållplats vid 
Brämhults 
fritidsgård 

Förslag till ny busshållplats på 
Dammkullevägen vid Brämhults 
fritidsgård. 

Thomas 
Enochsson 

Kommunstyrelsen 1 Sedan 2012 är Västra 
Götalandsregionen ensam ägare till 
Västtrafik och kommunen styr inte 
längre över kollektivtrafiken som 



tidigare. Det är bra att du vänder 
dig direkt till Västtrafik med dina 
synpunkter. 
  
Västtrafik håller på med en översyn 
av kollektivtrafiken inför ny 
tidtabell som införs i december 
2015 och vi kommer då att hantera 
ditt önskemål tillsammans med 
andra som kommit in. 
 
Ärendet avskrivet. 

2014-12-16 
/ 
2015-02-28 

Angående 
problemet med 
raketer och smällare 

Många andra kommuner har 
behandlat och också vidtagit mer 
eller mindre kraftfulla åtgärder när 
det gäller att begränsa bruket av 
raketer och smällare. Det är 
verkligen dags att Borås kommun 
tar tag i frågan och vidtar åtgärder. 
Utse någon/några att grundligt 
sätta sig in i frågan:  
ta del av hur människor och djur 
påverkas  
ta reda på vilka åtgärder som 
vidtagits i andra kommuner  
samt ta del av den skrivelse 
(130506) som omnämns nedan.  
Vi är många som förväntar oss att 
även Borås kommun försöker vidta 
åtgärder för att komma till rätta 
med detta för många mycket stora 
problem!  
Bifogar 2 bilagor: 1. Skrivelsen som 
omnämns nedan. 2. Exempel på 
vidtagna åtgärder i några andra 
kommuner. 

Ingemar 
Rosberg 

Kommunstyrelsen 58 Ärendet är avskrivet då det har 
behandlats i Kommunfullmäktige 
rörande frågan i lokal 
ordningsstadga. 



2015-02-12 
/ 
2015-08-31 

Förslag Viskaholm Köp Viskaholm och gör det till den 
nya bussterminalen tillsammans 
med krokhallstorget. Låt elbussar 
köra in i byggnaden ha en 
kombinerad väntsal och galleria gör 
även en gångtunnel eller bro till 
och genom krokshallsberget så att 
man sammanlänkar med 
centralstationen. 

P H Kommunstyrelsen 1 Riksbyggen och AB Bostäder har 
förvärvat och äger Viskaholm. Ett 
detaljplanearbete pågår för att 
utveckla området till en del av 
centrumbebyggelse med bl.a. 
bostäder. 
 
Ärendet avskrivet. 

2015-02-15 Låneskridskor till 
allmänheten 

Ishallen bör kunna låna ut 
skridskor till allmänheten. Nyttan 
skulle vara en större tillgänglighet 
för att kunna pröva på 
skridskoåkning för alla 
medborgare. Skolor som besöker 
ishallen skulle också kunna utnyttja 
denna service. 

Bosse Leskinen Fritids- och 
folkhälsonämnden 

6 Uthyrning av skridskor i Ishallen 
erbjuds till allmänheten och skolor 
redan idag genom Borås 
Konståkningsklubb och 
Konståkarna Borås i samarbete 
med Borås Stad.  
 
Även SISU har ett pågående arbete 
där tanken är att samla in 
begagnade idrottsmaterial som 
allmänheten kan låna. 
 
Ärendet avskrivet. 

2015-02-23 
/ 
2015-03-31 

Se över och gör om 
upptagningsområde
n för anvisad skola i 
området 
Näs/Holmen/Björk
hult 

Vi blir allt fler barnfamiljer här på 
landsbygden och det vill vi ska 
fortsätta! Familjer med barn i 
området Näs/Holmen/Björkhult 
utmed Segloravägen väljer att låta 
sina barn gå i förskola/skola i 
Borås. 

Kristiina Luoto 
Virtanen 

Grundskolenämnde
n (tidigare 
Stadsdelsnämnden 
Väster) 

68 I Borås Stads budget 2017 har 
Grundskoleförvaltningen fått 
uppdraget att ” Införa aktivt och 
obligatoriskt skolval med 
gemensam kö”. En utredning kring 
denna fråga har genomförts. 
Utredningen har resulterat i ett 
tydligt ramverk som gäller Borås 
Stad beträffande skolplacering (se 
Grundskolenämndens beslut 2017-
08-22, aktualisering 2018-11-08). 
Införandet av det aktiva skolvalet 
innebär att uppdraget att utreda 
och anpassa upptagningsområdena 



för skolan inte kan fullgöras. Det 
aktiva skolvalet innebär att begrepp 
som ”anvisad skola” och 
”upptagningsområde” inte kommer 
att användas längre inom Borås 
Stad. 
 
Ärendet avskrivet. 

2015-03-11 Instiftande av 
Hederspris 

Hederspris för den person eller 
förening som gjort störst insatser 
för att motverka rasism och våld 
inom kommunen. 

Bo Lycén Fritids- och 
folkhälsonämnden 

1 Ärendet är besvarat och avslutat. 
 
Ärendet avskrivet. 

2015-05-30 
/ 
2015-08-27 

Nyckeltal i Borås 
Stads budget för 
Vind och Solenergi 

Borås Stad har ambitiösa visioner 
för sol och vindenergi men tyvärr 
är den konkreta utvecklingen inte i 
paritet med visionerna. 

Bo Lycén Kommunstyrelsen 1 Finns med som en indikator i 
Budget 2018 – Total 
energiproduktion från solenergi, 
mwh. Målvärde 200, Målvärde 
2025 = 350 
Finns också med i Energi- och 
klimatstrategin. 
 
Ärendet avskrivet. 

2015-06-18 
/ 
2015-08-31 

Gång och cykelbro 
över räls och 
landsväg i Fristad 

För att låta barnen få en säker gång 
och cykelväg till skolan då 
upptagningsområdet till skolorna i 
Fristad förändrats. Riksväg samt 
tågräls ligger i Gula skolans 
upptagningsområde! 

Carolina Säll Tekniska 
nämnden/Kommun
styrelsen 

110 Trafikverket är väghållare för såväl 
väg som järnväg vid Gula skolan i 
Fristad. Tekniska nämnden har 
inget beslutsmandat om 
investeringar i statlig infrastruktur.  
Det är troligt att ärendet kräver 
utredning i form av 
åtgärdsvalstudie (ÅVS) och 
överenskommelse om finansiering. 
Tekniska förvaltningen anser att 
frågan är att hänföra till den typ av 
övergripande trafikfrågor och 
eventuellt avtalsskrivande som 
Kommunstyrelsen ansvarar för.  



Vi översänder därför ärendet till 
Stadsledningskansliet för vidare 
handläggning. 
 
Stadsledningskansliet: Det är 
Trafikverket som är väghållare för 
såväl vägen som järnvägen vid 
Gula skolan i Fristad och 
kommunen får inte göra några 
fysiska åtgärder.  
Det pågår en ÅVS för 
Älvsborgsbanan där sådana här 
frågor kan diskuteras. 
Stadsledningskansliet är 
representerad i en arbetsgrupp 
tillsammans med övriga kommuner 
utmed banan.  
 
Ärendet avskrivet. 

2016-01-19 
/ 
2016-02-29 

Parkeringsproblem Vi som bor på Lövgränd på 
Byttorp har problem med att 
anställda på Byttorps Klint parkerar 
sina fordon på gatan. 

Göran 
Lundgren 

Tekniska nämnden 0 På gatan i fråga är det giltigt med 
parkering så länge man följer de 
generella parkeringsreglerna. Om 
avvikelser från de generella reglerna 
skulle förekomma på gatan är det 
ett övervakningsproblem som löses 
av Borås kommuns Parkerings AB. 
Problemen med ofullständig 
snöröjning och sandsopning har vi 
på väldigt många gator i Borås då 
förståelsen hos bilisten är bristfällig 
för våra nödvändiga åtgärder i 
staden.  
Parkeringen på just Netto som 
föreslås ligger på tomtmark och 
hör inte till kommunen. 
Ärende avskrivet. 



2016-03-31 
/ 
2016-04-14 

Pendelparkering vid 
Viskafors Station 

För att minska miljöpåverkan från 
trafiken, bör pendling med buss 
men också med tåg lyftas fram och 
på ett inbjudande sätt locka stadens 
medborgare. Detta gäller även oss 
som inte bor granne med 
tågstationen. 

Ida Christerson Tekniska nämnden 1 Tekniska nämnden avstår från att 
yttra sig med hänvisning till att 
ärendet tillhör Stadskansliet. 
 
Ärende avskrivet. 

2016-03-31 
/ 
2016-04-14 

Cykelbana mellan 
Viskafors och 
Seglora 

Viskadalen dalgång är en 
naturskön, men enligt mig lite 
bortglömd sträcka. Sträckan mellan 
Gummifabriken och Seglora är en 
emellanåt vältrafikerad väg, där 
många kör betydligt snabbare än 
tillåten hastighet. En cykelbana 
längs denna sträcka skulle locka fler 
att uppleva naturen i och omkring 
Seglora med omnejd, samt göra 
färdvägen säkrare för alla 
inblandade. Dessutom skulle en 
cykelbana från Seglora/Sveneholm 
också möjliggöra cykelpendling till 
Viskafors Station för byte till tåg 
och vidare färd mot Borås. 

Ida Christerson Tekniska nämnden 2 Tekniska nämnden avstår från att 
yttra sig med hänvisning till att 
sträckan är utmed Trafikverkets 
väg och de är tillika väghållare. 
 
Ärendet avskrivet. 

2016-04-24 
/ 
2016-06-05 
 

Gångbro över 
riksväg & järnväg i 
Fristad 

Säkra trafiksituationen för de 
boende i Fristad när de ska ta sig 
över en hårt trafikerad riksväg samt 
järnväg! 

Carolina Säll Tekniska nämnden 46 Trafikverket är väghållare för såväl 
järnväg som väg utefter området 
vid Gula skolan i Fristad. Tekniska 
nämnden har inget beslutsmandat 
om investeringar i statlig 
infrastruktur.  
Det är troligt att ärendet kräver 
utredning i form av 
åtgärdsvalstudier (ÅVS) och 
överenskommelse om finansiering. 
Tekniska förvaltningen anser att 
frågan är att hänföra till den typ av 
övergripande trafikfrågor och 



eventuellt tecknade av avtal som 
Kommunstyrelsen ansvarar för.  
Vi översänder därför ärendet till 
Stadsledningskansliet för vidare 
handläggning. 
 
Stadsledningskansliet: Det är 
Trafikverket som är väghållare för 
såväl vägen som järnvägen vid 
Gula skolan i Fristad och 
kommunen får inte göra några 
fysiska åtgärder.  
Det pågår en ÅVS för 
Älvsborgsbanan där sådana här 
frågor kan diskuteras. 
Stadsledningskansliet är 
representerad i en arbetsgrupp 
tillsammans med övriga kommuner 
utmed banan. 
 
Ärende avskrivet. 

2016-04-28 
/ 
2016-08-31 

Belysning på 
gångväg i Dalsjöfors 

Montera belysning på gångvägen 
mellan Krokusvägen och 
Badhusvägen i Dalsjöfors. 

Richard 
Ringström 

Tekniska nämnden 0 Förslaget att belysa parkvägen från 
Krokusvägen till Badhusvägen med 
en förlängning ned till Sjödalsvägen 
är en god idé. I området finns det 
få vertikala passager ner till stora 
Dalsjön som inte går längts med 
gator. Att göra redan fungerande 
passager genom park- och 
naturmark tryggare går i linje 
förvaltningens mål. Förvaltningen 
kommer att jobba för att parkvägen 
är belyst till hösten 2017. 
 
Ärendet verkställt. 



2016-07-11 
/ 
2016-12-31 
 

Förbättra 
trafikmiljön för 
gående vid Rv42 
Frufällan/Klinten 

En bättre trafikmiljö begärs vid 
Klinten i Frufällan. 
Skolbarn/ungdomar behöver en 
säker trafikmiljö då de skall ta sig 
till skolan. I dagsläget finns inget 
övergångställe eller liknande vilket 
medför en mycket farlig trafikmiljö. 

Niklas Kapare 
 

Tekniska nämnden 0 Trafikverket är väghållare för 
riksväg 42 förbi Frufällan/Klinten. 
I egenskap av väghållare beslutar 
Trafikverket om åtgärd för de 
oskyddade trafikanterna som e-
petitionen efterfrågar.  
Tekniska förvaltningen har 
översänt begäran av åtgärder i 
enlighet med e-petitionen på 
aktuellt vägavsnitt till Trafikverket 
för handläggning. 
 
Ärende avskrivet. 

2016-08-21 
/ 
2016-09-04 

Servicehus 
Stadsparken 

Med ny lekplats, minigolfbana, 
Orangeri och i övrigt mycket 
människor i Stadsparken är det 
angeläget med inte bara toaletter 
utan ett fullgott servicehus till 
parkens besökare. 

Erik Johnson Tekniska nämnden 2 Då Stadsparken i nuläget är mycket 
trång och flera verksamheter redan 
slåss om att få använda de ytor som 
parken har att erbjuda. Således kan 
det inte bli aktuellt att uppföra 
ytterligare byggnader utan att 
Stadsparkens totala allmänna yta 
utvidgas. 
Inom Orangeriets väggar eller i 
samband med renoveringen av 
Stadsparksbadet bör även utrymme 
för den service som omnämnds i e-
petition ses över. 
I Stadsparksbadets karaktär som är 
kulturpark/finpark ryms inte en 
grillstuga, eller annan park i 
närheten som erbjuder grillning 
under tak är Annelundsparken i 
anslutning till Lekfortet. 
Annelundsparkens karaktär som är 
skogspark/friluftspark inrymmer 
således enkelt en grillstuga med 



tillhörande vedlår, bord och 
bänkar. 
Ett Servicehus som utbildar barn 
och föräldrar om kretsloppet kan 
med fördel byggas i samband med 
en tema-lekplats. Men då inte inom 
Stadsparkens 3,4 hektar som redan 
innehåller en mycket populär 
lekplats och som i övrigt är för hårt 
exploaterad. 
 
Ärende avskrivet 

2016-08-18 
/ 
2017-02-28 

Handlingsplan för 
att minska 
självmorden i Borås 
kommun 

Under 2010-2015 har 1179 
personer i Västra Götalands län 
tagit sina liv. Ungefär tio gånger 
fler har försökt att ta sitt liv. Det 
vill säga över 12 000 personer. 
Varje självmord producerar ett 
ofattbart lidande för 
familjemedlemmar, vänner, 
kollegor och grannar. 
Konsekvenserna av ett självmord 
resulterar i depressioner, 
sjukskrivningar, skuldkänslor och i 
flera fall kopieras självmorden. 

Angelica 
Ekengren 

Sociala 
omsorgsnämnden 

2 Fritids- och folkhälsonämndens 
verksamhet arbetar med flera av de 
strategier som nationellt 
rekommenderas för att minska 
antalet självmord. 
 
Det pågår mycket arbete på olika 
håll för att förbättra den psykiska 
hälsan i befolkningen. Insatser 
behöver göras på både individ- och 
befolkningsnivå och vara 
långsiktigt. Det är flera 
myndigheter och organisationer 
som är involverade i frågan och det 
är angeläget att arbetet samordnas 
för att nå det bästa resultatet. 
 
Det är bra att en handlingsplan 
görs i samverkan inom Närvård 
Södra Älvsborg. De olika 
verksamheterna inom kommun, 
närvård och specialistvård har olika 
roller, uppdrag och kunskap. I det 
arbetet kan även identifieras vilka 



utbildningar som är bra och som 
har forskningsstöd. En samordning 
och samverkan behöver göras med 
den länsgemensamma handlings-
planen för suicidprevention. 
 
I alla verksamheter handlar det 
också om att uppmärksamma 
psykisk ohälsa, avdramatisera och 
därmed minsk tröskeln för att söka 
hjälp. Det ingår i förvaltningens 
arbete med psykisk hälsa. MHFA-
utbildningarna kan bidra till att ge 
ytterligare kunskap, därför är det 
viktigt att även Sociala omsorgs-
förvaltningens personal kommer 
att erbjudas och ha möjlighet att 
delta i utbildningarna. 
 
Mot bakgrund av ovanstående 
bedöms att det nu är tillräckligt 
med det arbete som pågår på olika 
nivåer i Borås Stad samtidigt som 
det är viktigt att det fullföljs på ett 
bra sätt. 
 
E-petitionen är besvarad och 
yttrande har sänts till 
initiativtagaren Angelica Ekengren 
via post och till Kommunstyrelsens 
diarium via  
e-post 2017-08-10, då ärendet även 
avslutats i Sociala 
omsorgsnämndens diarium (dnr  
SON 2017-00043). 



2016-10-05 
/ 
2016-12-01 

Cykelbana mellan 
Fristad kyrka och 
Gingri behövs nu! 

Sträckan mellan Fristad kyrka och 
Gingri är livsfarlig när man 
promenerar eller cyklar. Åtgärd 
måste ske snarast! 

Malin Ekman Tekniska nämnden 10 Trafikverket är väghållare för väg 
1801 mellan Fristad kyrka och 
Gingri. 
I egenskap av väghållare beslutar 
Trafikverket om åtgärd för de 
oskyddade trafikanterna som e-
petitionen efterfrågar. 
Tekniska förvaltningen översänder 
begäran av åtgärder i enlighet med 
epetitionen 
på aktuellt vägavsnitt till 
Trafikverket för handläggning. 
 
Ärendet avskrivet. 

2016-11-17 
/ 
2017-05-31 

Mer 
ekologisk/kravmärk
t mat i förskolorna 
och skolorna! 

Vid tillverkning av ekologiska och 
kravmärkta produkter ser man till 
att det inte förekommer gifter eller 
kemikalier. Det innebär att 
produkterna är det allra bästa för 
människans hälsa. Det betyder 
också att oekologisk mat allt som 
oftast innehåller dåliga ämnen för 
oss människor och i längden kan 
leda till olika sjukdomar. Därför är 
det av allra största vikt att maten på 
våra barns förskolor och skolor är 
ekologisk! 

Juel Gabriel Kommunstyrelsen 5 Finns med som etappmål 2b i 
Miljömålen : Minska användningen 
av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 
 
Ärendet avskrivet. 

2016-11-27 
/ 
2016-12-27 

Bussar till våra fina 
skidspår 

Jag tycker att tillgängligheten till 
Borås stads fina skidspår bör öka 
och jag tänker då på bussar till och 
från Borås resecentrum eller Södra 
torget. 

Helena Björk Fritids- och 
folkhälsonämnden 

0 Ärendet är besvarat och avslutat. 
Skickat till Västtrafik för vidare 
handläggning; 
 
Kollektivtrafiken sköts av 
Västtrafik, vilka också bör ta hand 
om en busslinje till 
skidanläggningarna. Då kan 
bussarna samplaneras med övrig 



trafik och utnyttjas mer optimalt 
samt de vanliga busskorten 
användas av resenärerna. 
 
Ärendet avskrivet. 

2016-12-06 
/ 
2017-01-06 

Suicidprevention - 
Kriscentrum - 
Anhörigstöd 

1) Kriscentrum med uppsökande 
verksamhet jämtemot människor 
som mist anhörig i suicid, 
akutinsatser, krisstöd och 
uppsökande verksamhet.  
2) Anhörigstödsgrupper  
3) Utsedd grupp i kommunen som 
arbetar med suicidprevention 
konkret i samhället  
4) Uppföljning efter varje 
suicidförsök (borde ingå i 
nuvarande vårdplan, men efterföljs 
detta?) 

Irja Forsman Fritids- och 
folkhälsonämnden 

0 Ärendet är besvarat och avslutat. 
 
Ärendet avskrivet. 

2017-12-11 
/ 
2018-01-31 
 

Ny stadsdel med 
färre bilar 

När Gässlösa ska bebyggas med 
flerbostadshus.  
Så, önskar jag att Gässlösa kan bli 
mer likt Frihamnen i Göteborg. 

Mikael 
Andersson 

Samhällsbyggnadsnä
mnden 

0 Samhällsbyggnadsavdelningen 
noterar och tackar för synpunkten. 
Parkering och trafik kommer att 
studeras närmare i samband med 
kommande planarbete.  
 
Ärendet avskrivet. 

2018-01-04 
/ 
2018-02-10 

Begränsa 
användningen av 
fyrverkerier i Borås 
kommun 

Fyrverkerier under nyår och påsk 
kan upplevas som vackert och 
sevärt. Men det kan också innebära 
problem för skotträdda djur och 
krigstraumatiserade människor. 
Fyrverkerier innebär också utsläpp 
(förutom buller) av tungmetaller 
och allmän nedskräpning i olika 
miljöer, och resterna kan också 
hamna i djur som av misstag får i 
sig detta i samband med till 

Johan 
Linderstad 

Kommunstyrelsen  Ärendet är besvarat och avslutat 
med hänvisning till 
Kommunfullmäktiges beslut 2017-
05-18. 
 
Ärendet avskrivet. 



exempel när de betar. En tydlig 
markering av Borås Stad av vad 
som är okej och inte okej gällande 
fyrverkerianvändning kan därför 
vara på sin plats. Bäst vore att 
förbjuda fyrverkerianvändningen 
helt, i förhållande till den korta 
ljusshow som fyrverkerierna 
erbjuder så är skadorna för miljö, 
natur och människor 
oproportionerligt stora. 

2018-06-12 
/ 
2018-08-05 
 

Cykelbana / bredare 
väggren mellan 
Fristad kyrka - 
Gingri 

Vägen mellan Fristad kyrka ned 
mot Gingri är rent utav livsfarlig.  
De som kör på denna väg visar 
absolut ingen hänsyn till varesig, 
gångare, cyklister eller ryttare. 
Denna väg har en tillåten hastighet 
på 70 km men ingen håller denna 
hastighet på denna vägstrecka. 

Malin Ekman Tekniska nämnden  Tekniska förvaltningen översänder 
begäran av åtgärder i enlighet med 
e-petitionen på aktuellt vägavsnitt 
till Trafikverket för handläggning. 
 
Ärendet avskrivet. 

2018-07-16 
/ 
2018-08-31 

Parkering, 
Skjutbanegatan 

Fler parkeringsplatser på 
Skjutbanegatan behövs! 

Sara Apell Tekniska nämnden  Tekniska nämnden förutsätter att 
parkeringsbehovet inom det nya 
bostadsområdet är tillgodosett 
enligt Borås Stads Riktlinjer för 
parkering och Parkeringsregler. 
I riktlinjerna för parkering framgår 
att det är byggherren som har en 
avgörande roll för att tillgodose 
behovet av  parkeringsplatser vilka 
ska anläggas på kvartersmark. 
Borås ställer enbart krav på minsta 
antal parkeringsplatser och 
begränsar inte byggherrens 
möjlighet att anlägga fler 
parkeringsplatser. 



Skjutbanegatan är inte 
dimensionerad för att tillåta 
parkering längs gatan. 
I ett nybyggt bostadsområde ska 
parkeringsbehovet lösas på 
kvartersmark varför ni i första hand 
bör vända er till 
byggherren/fastighetsägaren 
angående parkeringssituationen 
inom området. 
 
Ärendet avskrivet. 

2018-03-29 
/ 
2018-10-01 

Skolbyte Se över hur den relativa 
närhetsprincipen fungerar i 
praktiken vid önskat skolbyte. I 
teorin kommer alla kunna få en 
plats. Men i praktiken finns det 
barn som aldrig kommer att få en 
plats. 

Jenny Grunden Grundskolenämnde
n 

2 Grundskolenämnden har getts 
möjlighet att svara på e-petitionen 
om skolbyte.  Jenny Grunden 
önskar att Borås Stad ser över hur 
den relativa närhetsprincipen 
fungerar i praktiken vid önskat 
skolbyte. I teorin kommer alla 
kunna få en plats. Men i praktiken 
finns det barn som aldrig kommer 
att få en plats, enligt Jenny 
Grunden.   
 
Grundskolenämnden godkänner 
svar på e-petition om Skolbyte 
samt översänder svaret till 
Stadskansliet. 
 
Ärendet avskrivet. 

2018-08-28 
/ 
2018-09-28 
 

Gratis fritidskort på 
bussar för alla barn 
och ungdomar 13-
19år 

Ge alla barn ett gratis fritidskort på 
bussarna i Borås stad det året då de 
börjar på högstadiet fram till att de 
tar studenten. 

Sofia Skoglund Kommunstyrelsen  Inlämnad för vidare hantering 



2018-09-24 
/ 
2019-04-01 
 

Kransmossens 
rullskidbana 

Jag vill se en upprustning av 
Kransmossens rullskidbana då den 
befintliga är i undermåligt skick just 
nu. Fyll i och jämna till asfalten. Se 
till att skötsel ej sker med stora 
tunga fordon då detta trycker 
sönder asfalten. 

Bergengren 
Rickard 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Förslagsställaren vill se en 
upprustning av Kransmossens 
rullskidbana. I dag är den i för 
dåligt skick för att vara en säker 
bana att åka på. 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
ansvarar för drift och skötsel på 
Kransmossens 
friluftsområde och gör enligt plan 
upprustningar med jämna 
mellanrum på 
anläggningen. Förslagsställaren har 
rätt i att asfalten runt spåret håller 
för dålig klass för 
att åka rullskidor på, och det beror 
på en medveten strategi från 
Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen då 
olycksrisken ökat med att antalet 
besökare ökat på senare år. I 
området finns förutom löpare även 
cyklister, familjer med barnvagnar, 
hundar och i viss 
mån personer med 
funktionsvariationer som har ett 
större behov av utrymme och 
säkerhet. På grund av detta 
hänvisas numera rullskidåkare som 
vill träna till Borås 
Skidstadion där ett spår på ca 800 
meter har anlagts. 
 
Ärendet avskrivet. 

2018-09-23 
/ 
2018-09-30 

Undersök behovet 
av soptunnor 

Det slängs mycket skräp längs med 
gatorna i Borås. Därför bör 
kommunen undersöka om det 

Sanna 
Fredhage 

Tekniska nämnden  I Borås har vi satt ett mål att 
minska nedskräpningen med 50 % 
från år 2012 till år 2020. För att nå 



finns ett ökat behov av soptunnor 
för att minska nedskräpningen. 

målet är inte metoden att acceptera 
nedskräpningen och hela 
tiden städa upp utan att arbeta 
förebyggande mot nedskräpningen. 
Det förebyggande arbetet görs med 
framgång genom Borås rent och 
snyggt som består av 
representanter från stadens 
förvaltningar och bolag, polisen, 
Södra Älvsborgs 
Räddningsförbund, Borås city och 
Navet. Genom organisationen Håll 
Sverige Rent görs årliga 
skräpmätningar i 192 punkter i 
stadskärnan enligt standardiserad 
metod. Dessa mätningar visar en 
minskning från 7,23 skräp/10 m² år 
2012 till 4,62 skräp/10 m² år 2018. 
Vi är alltså på god väg att nå det 
uppsatta målet mot 
nedskräpningen. Borås har 
under senaste 3 åren blivit utsedd 
till årets Håll Sverige Rent-
kommun i vårt sätt att arbeta mot 
nedskräpningen. 
Vi slår oss inte till ro med detta 
utan vill få en ännu renare stad. För 
närvarande görs en översyn av 
placeringen av våra papperskorgar 
för att kunna samla upp 
skräpet på ett effektivare sätt, vi 
kommer att placera ut fler smarta 
papperskorgar med 
komprimeringsfunktion i gatu- och 
parkmiljöer. En stor del av 



nedskräpning utgörs av fimpar som 
är svåra att få upp med 
sopmaskiner varför sopsugen Ren-
Göran, som blivit namngiven av 
boråsarna, går runt i staden. 
För att få en ännu renare stad är 
inte lösningen ännu fler 
papperskorgar utan också att alla 
som bor och verkar i Borås tar 
ansvar för sitt eget skräp så att det 
hamnar på rätt ställe. 
 
Ärendet avskrivet. 

2018-09-24 
/ 
2019-01-01 

Förändring av 
sexualundervisning 

Vi vill se en bättre 
sexualundervisning. Det behövs en 
modern undervisning som inte bara 
handlar om kondom på gurka, 
heterosex och biologi. Vi vill istället 
se en sexualundervisningen som tar 
avstamp i sexuella rättigheter och 
samtycke – rätten till sin egen 
kropp är en demokratifråga.  
Det är tydligt efter alla #metoo-
upprop att mer behöver göras. Det 
är dags att elever och lärare får mer 
kunskap om sexuella trakasserier, 
våld i nära relationer och 
hedersrelaterat våld. Vi vill ha en 
sexualundervisning som är modern, 
rättvis och tillgodoser hela 
klassrummet! 

Linnéa Klasson Grundskolenämnde
n 

 Grundskoleförvaltningen kommer 
att aktualisera frågan om sex- och 
samlevnadsundervisning, med 
utgångspunkt i Skolinspektionens 
granskning, på kvalitetskonferens 
om värdegrund för förvaltningens 
rektorer under våren 2019. 
 
Ärendet avskrivet. 

2019-01-08 
/ 
2019-06-08 

Utomhusbio i 
Stadsparken 2019 

Visst vore det härligt om Borås 
stad  
- som ett led i att bli en bättre 
Sommarstad -  

Anne A Kulturnämnden  Inlämnad för vidare hantering 



kunde bjuda invånare och turister 
på Utomhusbio 3-4 ggr under 
sommarmånaderna ! Har själv 
upplevt det i andra städer i Sverige! 

2019-01-28 
/ 
2020-01-28 

Verka för 
stationsläge i 
Sjömarken och 
utöka tågtrafiken till 
Göteborg 

Verka för en ny tågstation i 
Sjömarken och verka för utökad 
tågtrafik på sträckan Borås-
Göteborg (Kust till kustbanan). Att 
öppna en station i Sjömarken är 
enkom positivt. Det kan få flera av 
bilälskarna i Sjömarken att ställa 
bilen och istället ta tåget till 
Göteborg. Eller varför inte 
Landvetter eller Värnamo? Vidare 
är det positivt att försöka minska 
incidenterna med linje 100. 
Resestandarden blir faktiskt bättre 
in till Borås och det blir fler turer 
mot Göteborg än dagens. Det 
ligger dessutom i linje med redan 
beslutade dokument och program 
och även Borås Stads föreslagna 
Översiktsplan. 

Marcus 
Nyström 

Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2019-02-13 
/ 
2019-08-13 

Borås - Sveriges 
nästa åldersvänliga 
stad! 

Vi blir allt äldre, både i Borås och i 
Norden. Detta är givetvis positivt, 
men också något som kommer att 
ställa allt ökande krav på 
stadsplanering, boenden, 
tillgänglighet, välfärdsteknik, vård 
och omsorg samt en mängd andra 
samhällsområden. För att visa att 
Borås tar ett helhetsgrepp gällande 
frågan om en åldrande befolkning, 
önskar jag att fullmäktige tar ett 
politiskt beslut om att Borås ska bli 
Sveriges nästa stad i 

Jörn 
Aasmundsen 

Vård och 
äldrenämnden 

4 Vård- och äldrenämnden fick 2019-
08-15 en e-petition att handlägga. 
Epetitionen om en äldrevänlig stad 
har via stadens webbplats fått fyra 
underskrifter. 
För att visa att Borås Stad tar ett 
helhetsgrepp i frågan om en 
åldrande befolkning, önskar 
förslagsställaren att 
Kommunfullmäktige tar ett 
politiskt beslut om att Borås ska bli 
Sveriges nästa stad i 
Världshälsoorganisationens 



Världshälsoorganisationens 
(WHOs) nätverk "Age-friendly 
cities and communities". 

(WHOs) nätverk "Age-friendly 
cities and communities". 
Den 9 september 2019 beslutade 
Vård- och äldrenämnden om 
budget 2020:1. I budget 2020:1 
anges att Vård- och äldrenämnden 
vill undersöka möjligheten att 
ingå i det nätverk som 
förslagsställaren hänvisar till, dvs 
Världshälsoorganisationens 
(WHO:s) nätverk för äldrevänliga 
städer. Vård- och äldrenämnden 
har därmed lyft frågan om 
deltagande i detta nätverk. 
Den slutgiltiga budgeten för 2020, 
fastställs av Kommunfullmäktige 
den 20 –21 november 2019. I 
samband med 
Kommunfullmäktiges beslut, 
fastställs om Vård- och 
äldrenämnden vidare kommer att 
undersöka möjligheterna att delta i 
WHO:s nätverk för äldrevänliga 
städer. Handlingar och protokoll 
från Kommunfullmäktiges 
sammanträden finns att följa samt 
att prenumerera på via 
Borås Stads webbplats: boras.se 
Vård- och äldrenämnden beslutar 
därmed att e-petitionen är 
besvarad. 
 
Ärendet avskrivet 
 



2019-04-05 
/ 
2019-10-05 

Be en konstnär måla 
konstverk på 
centralbrons fot vid 
busshållplats mot 
Göteborg 

Brofundamentet är fult och 
smutsigt. Extra fult när det regnar. 
Staden bör anlita en lokal konstnär 
som gör en fin målning där. Det är 
den sista bild som resenärer på 
buss 100 har på näthinnan när dom 
lämnar Borås för färd till 
Göteborg. Något mer attraktivt bör 
väl Borås kunna bjuda på? 

Monica 
Lindqvist 

Kulturnämnden 16 Kulturförvaltningen ställer sig 
positivt till förslaget om konst på 
brofundamentet vid resecentrum. 
Det är en bra idé och skulle mycket 
väl kunna bli ett framtida 
konstprojekt. Intresset för konst i 
det offentliga rummet är stort 
och det är många projekt på gång. 
För närvarande saknas personella 
och ekonomiska resurser att starta 
ytterligare projekt. Om projektet 
blir aktuellt för 
Kulturförvaltningen kommer val av 
konstnär ske genom en offentlig 
utlysning enligt LOU. Frågan 
kommer även att lyftas med Borås 
TME som en möjlig plats inför No 
Limit 2020. 
 
Ärendet avskrivet. 

2019-05-06 
/ 
2019-09-06 

Hastighetssänkning i 
Sjömarken 

Sjömarkens vägförening kräver och 
ansöker hos Borås Stad att 
hastigheten på Alingsåsvägen i 
Sjömarken sänks till 40 km/h 
respektive 30 km /h. I samband 
med detta måste 
hastighetsreducerande åtgärder 
skapas på vägen. 

Hans Borgö Tekniska nämnden 209 Inlämnad för vidare hantering 

2019-06-19 
/ 
2020-06-19 

En Kulturskola som 
är tillgänglig för alla 
barn och ungdomar 
inom kommunen. 

Elever som bor utanför Boråstads 
stadskärna och som deltar vid 
kulturskolan vid Simonsland 
verksamhet, skall ges möjlighet till 
fria resor med kollektivtrafiken i 
samband med lektioner eller 
aktiviteter som berör denna. 

Nina Glebe Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 



2019-08-30 
/ 
2020-08-30 

Borås Återbyggdepå I Malmö finns ett kommunalt 
initiativ där man kan lämna och 
köpa begagnat byggmaterial. Vore 
inte detta något för Borås för att 
komma närmre ett cirkulärt 
samhälle! 

Anna Belfrage Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2019-08-30 
/ 
2020-08-30 

Sänk ner 
hastighetsbegränsni
ngen! 

Sänkt hastighet på Alingsåsvägen i 
Sjömarken. Samt tung trafik skall 
förbjudas för allas trevnad och 
säkerhet. 

Marja-Leena 
Nevanperä 

Tekniska nämnden  Samlar underskrifter 

2019-10-24 
/ 
2020-02-24 

En värdig 
äldreomsorg 

För två år sedan var det en massiv 
insändarstorm i Borås Tidning från 
undersköterskor och övrig personal 
och anhöriga där man vittnade om 
en orimlig arbetssituation i 
äldreomsorgen. Flera 
uppvaktningar gjordes på Vård och 
äldrenämndens möten och det hela 
kulminerade i en demonstration i 
november 2017 som samlade ett 
stort antal personer. Det man 
kritiserade var minutscheman 
grundade på systemet Time Care 
och att man tvingades ta 
resurspass. Trots s.k. 
önskescheman hade man inget 
inflytande över sitt arbete och 
schema. Man kunde inte planera 
sin fritid och arbete varannan helg 
var tufft. Cheferna lyssnade inte på 
de som jobbade på golvet. Allt 
detta innebar stress, både fysisk 
och psykisk, ledde till ökad 
sjukfrånvaro och att många sökte 
sig bort till andra arbeten. 

Bengt Persson Vård och 
äldrenämnden 

 Samlar underskrifter 



2019-10-24 
/ 
2020-10-24 

Låt Borås ansluta sig 
till ICAN Cities 
Appeal om ett 
kärnvapenförbud 

”Vår kommun är djupt bekymrad 
över det allvarliga hot som 
kärnvapen utgör mot samhällen 
över hela världen. Det är vår 
bestämda övertygelse att våra 
invånare har rätt att leva i en värld 
utan detta hot. Om kärnvapen 
skulle användas oavsett om det 
skulle ske avsiktligt eller genom 
misstag så skulle det få katastrofala, 
omfattande och långvariga 
konsekvenser för människor och 
miljö. Därför stöder vi avtalet om 
förbud mot kärnvapen (TPNW) 
och uppmanar vår regering och 
riksdag att underteckna och 
ratificera avtalet.” 

Freddy 
Malmberg 

Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2019-11-05 
/ 
2020-11-05 

Stopp av 
förskolebyggnad på 
Räveskalla 1:36, 
Badstrandsvägen i 
Sjömaken 

Detta är en förslag som är frivilligt 
att skriva under för dem som anser 
att kommunen "Borås Stad" bör 
stoppa all eventuell byggnation 
(förskola) vid Badstrandsvägen och 
dess parkering på Räveskalla 1:36 i 
Sjömarken för alla framtid. 

Oscar Ekdahl Kommunstyrelsen  Samlar underskrifter 

2019-11-05 
/ 
2020-02-05 

Förbättra området 
kring Sjöbo Torg - 
Trygg miljö 

Sjöbo Torg - Trygg miljö för barn 
och vuxna 
 
Förhindra biltrafik och parkering 
på Sjöbo Torg/ nära anslutning till 
fritidsgård. Förbättra belysning vid 
parkeringen 
Vättegatan/Bergakungagatan/Tom
teplatsen för att öka 
trygghetskänslan på Sjöbo. 

Diana Folke Tekniska nämnden  Samlar underskrifter 



2019-11-19 
/ 
2020-01-19 

Belysning 
Linnéparken 

Det saknas belysning i både övre 
och nedre Linnéparken. Som det är 
idag är det otryggt/osäkert att 
vistas i eller gå igenom området. 

Robert Brikic Tekniska nämnden  Samlar underskrifter 

2019-12-03 
/ 
2020-12-03 

Rabatt på 
Kommunala 
friskvårdsanläggning
ar för kroniskt sjuka 

Det görs ekonomiska 
neddragningar av stora mått inom 
Region VGR, liksom i de flesta 
regioner i Sverige. Besparingar sker 
på bland annat rehabverksamheter 
och annat som inte handlar om 
akut och livräddande sjukvård. I 
många fall blir kroniskt sjuka 
sittande hemma istället för att ta sig 
till den allmänna sjukvårdens 
träningsanläggningar. Detta förslag 
handlar om att Borås skulle kunna 
införa en rabatt på period eller 
årskort till kroniskt sjuka på 
tränings- och badanläggningar i 
kommunal regi, för att stötta 
medborgarna där den offentliga 
sjukvården, som regionen bedriver, 
inte längre räcker till på samma sätt 
som den gjorde förr. Kanske att en 
rabatt kan motivera kroniskt sjuka 
att försöka träna på egen hand i 
kommunala anläggningar då 
regionsjukvårdens anläggningar blir 
allt mindre tillgängliga. 

Timo 
Söderlund 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Samlar underskrifter 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 

torgplatser 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Ny taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser antas att gälla från 2020-

03-01            

 

 

Datum 

2020-01-01 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-05 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01014 3.3.6.0 Programområde 04 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2019-12-17 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01014 3.3.6.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 

torgplatser 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ny taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser antas att gälla från 2020-

03-01            

Ärendet i sin helhet 

Tekniska nämnden föreslår justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 

torgplatser. En översyn av taxorna för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 

har gjorts. Förslaget innebär färre antal taxor och justerade belopp utifrån 

samhällets förändringar.   

Länk till nuvarande taxa som återfinns under Kommunal författningssamling 

https://www.boras.se/download/18.82f0a312665003f0d800044288/13903552

41736/Avgifter%20för%20gatu-%20och%20torgplatser%20480-5%20.pdf

  

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Tekniska nämndens beslut 

3. Förslag till avgifter för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 

  

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 

https://www.boras.se/download/18.82f0a312665003f0d800044288/1390355241736/Avgifter%20för%20gatu-%20och%20torgplatser%20480-5%20.pdf
https://www.boras.se/download/18.82f0a312665003f0d800044288/1390355241736/Avgifter%20för%20gatu-%20och%20torgplatser%20480-5%20.pdf


Avgifter för  upplåtelse av gatuplatser och torgplatser 

 
   TAXA  UPPLÅTELSE AV  
      GATUPLATSER OCH  
      TORGPLATSER 
 
    Fastställelse:  Kommunfullmäktige,  

20xx-xx-xx § 
 
    Giltighetstid:  fr o m 2020-01-01 
 
 
Utöver nedanstående belopp tillkommer i förekommande fall lagstadgad mervärdesskatt. 
 
 
Upplåtelsens ändamål Högsta avgiftsbelopp Anmärkning 
   
Gångbaneserveringar, restaurang- 
verandor och friluftsserveringar 

70 kr/m2 och mån  

   
Tillfälliga kiosker 17 000 kr/år  
   
Torgplatser/Stånd 513 kr/m2 och år  
   
Enstaka tillfällen 411 kr/dag  
   
Tillfällig försäljning 500 kr/dag (3x3 meter) 
   
Julgransförsäljning 200 kr/dag  
   
Trottoarpratare 700 kr/2 år Moms tillkommer 
   
Tidningslådor/ställ/boxar 1 500 – 2 500 kr/år Moms tillkommer 

Styckpris 
   
Byggnadsställningar, bodar, upplag mm Ordnad mark   

2:50 kr/m2 och dag, dag 1-30  
2:50 kr/m2 och vecka, mån 2-6  
72 kr/m2 och år mån 7-ff 

 
Minimiavgift 600 kr 
Minimiavgift 600 kr 
Minimiavgift 600 kr 

   
 Ej ordnad mark  
 62 kr/m2 Minimiavgift 600 kr 
   
Reklamskylt Grundavgift 5130 kr/år 

Skyltavgift 513 kr/m2 och år 
 

   
Annat utnyttjande av allmän plats 103 kr/m2 och dag Minimiavgift 513 kr 
   
Vår- och Höstmarknad  20.520 kr/marknad Avtal med Borås City 
 



 

 

Tekniska nämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 57 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jan Åke Claesson 
Handläggare 
033 357449 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-31 
Instans 

Tekniska nämnden 
Dnr TEN 2019-00637 3.3.6.0 
 

  

 

Justering av taxa för upplåtelse av gatuplatser och 

torgplatser 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att översända förslag på justering av taxa för 

upplåtelse av gatuplatser och torgplatser, till Kommunstyrelsen för vidare 

handläggning.    

Ärendet i sin helhet 

En översyn av taxorna för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser har gjorts. 

Enligt upprättat förslag (se bilaga) är det färre antal taxor och justerade belopp 

utifrån samhällets förändringar.               

Beslutsunderlag 

1. Förslag på taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser                            

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Gunnar Isackson 

Förvaltningschef 

 



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 

från och med år 2020  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01 

godkänns.  

Datum 

2019-12-23 Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2019-00538 1.1.2.1 Programområde 04 

Handläggare: Roger Kardell 

Datum 

2019-12-18 Magnus Widén 

Ekonomichef 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00538 1.1.2.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 

från och med år 2020  

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01 

godkänns.  

           

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 

bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 

reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. Det 

nya bidragssystemet behöver vissa anpassningar under ett till två år, då 

innevarande års aktiviteter och medlemmar ligger till grund för nästa års 

verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för det nya bidragssystemet 

förändras inte.  

Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 

ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 

nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 

bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 

ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 

organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 

Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 

förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 

samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 

presenteras i separat bilaga och vilka förändringar som gjorts inkluderat 

inkomna remisser. 

Kommunstyrelsen biträder Fritids- och folkhälsonämndens förslag och föreslår 

Kommunfullmäktige att godkänna förslag till nya bidragsregler för Fritids- och 

folkhälsonämnden att gälla från 2020-03-01. 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Beslut Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Skrivelse Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

4. Bilagorna 1-5   

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Förslag till utformning av framtida 

bidragsformer för Fritids- och 

folkhälsonämnden 

 

 

Värdegrund för Borås Stads bidragsregler 

Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang. 
Föreningar och organisationer är viktiga bärare av demokratiutveckling, är medskapare till ett gott 
liv och viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Föreningar 
och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på såväl nationell 
som internationell nivå  

Genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare och sysselsätta barn, ungdomar och 
vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan generationer, kön och ursprung.  

Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin 
verksamhet. Föreningar ska vara goda förebilder och arbeta för allas lika värde och för att 
motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och droger. 

Borås stads ekonomiska stöd ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Stöd 
till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån Överenskommelsen principer om 

självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn. I 
Överenskommelse med civilsamhället framgår det bland annat att ”Borås stad tar tillvara de 
idéburnas erfarenheter och särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och 
oberoende”. 

Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå ett 
inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. Det ges utifrån de intentioner som finns i 
kommunen.  

 

  



Kategorisering av bidrag 
Bidragen är kategoriserade utifrån vad Borås Stad kan ge stöd till. Varje kategori innehåller en 

beskrivning över vilken verksamhet som bidraget avser att stödja. Under varje kategori finns 

villkor och fördelningsmodell.   

Föreningar kan välja eller söka ur en eller flera kategorier med utgångpunkt av vad de har för 

verksamhet. De flesta bidrag söks via Fritids- och folkhälsoförvaltningens digitala bidragssystem. 

För att visualisera vilka bidrag föreningar kan söka utifrån typ av förening finns vägledande 

matris. Se bilaga 1.  

Nedan följer kategorier för bidragsstödet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundläggande krav 
Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer. Om synnerliga skäl förekommer kan det göras 

avsteg från reglerna i bidragen. Då krävs ett beslut i Fritids- och folkhälsonämnden. 

 Föreningen och verksamheten ska följa värdegrunden för Borås stads bidrag.  
Det är inte tillåtet att föreningen: 

- Bedriver verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, extremism 
eller annat främlingsfientligt uttryck. 

- Exkluderar någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller trosupp-
fattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.  

- Nyttjar alkohol, narkotika eller dopningspreparat i sin verksamhet. 

Stöd till 

Föreningar 

(organisering) 

Stöd till  

Barn och 

ungdomsverksamh

et 

Stöd till  

 Utveckling av 
föreningsverksamhet 

 

Stöd till  

Evenemang 

 

Stöd till 

Riktade insatser 

 

Stöd till  

Lika rättigheter 

och möjligheter 

 

Stöd till 

Ungas egen 

organisering  

 

Stöd till  

Lokaler och 

anläggningar 

 



 

 Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och 
ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande: 
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte 
- Godkända stadgar 
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer 
- Ett bank- eller plusgironummer 

 

 Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50 
kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få 
ett högre bidrag. 

 Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad. 

 Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera 
föreningarna. 

 Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från 
bidraget. 

 
 

Följande föreningsformer kan inte få bidrag: 
 Ekonomiska föreningar. 

 Fackliga föreningar. 

 Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer. 

 Företagsföreningar 

 Kamratföreningar. 

 Hyresgäst- och villaföreningar. 

 Vägföreningar 
 

Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande: 
 Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande. 

 Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund. 

 Supportermedlemmar. 

 Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte. 

 Deltagare i kurs som tar avgift per gång. 

 Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka) 

 Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet 

Stöd till föreningars existens och organisering 
 
Föreningar har en mängd olika syften som ger människor en känsla av mening och 

sammanhang. Den vanligaste bland ideella föreningar är att främja sociala relationer mellan 

människor och att förbättra livsvillkoren för de egna medlemmarna. Är inte gemenskapen 

huvudanledningen är det i regel en viktig sidofunktion i organisationer med andra syften. Andra 

vanliga syften är att man vill ta ett socialt eller miljömässigt ansvar. 

Civilsamhället omnämns ofta ha en betydande roll som demokratiskapande funktion. Rollen 

som demokrati- eller medborgarskola innebär att civilsamhället kan vara en plats där människor 



lär sig och praktiserar demokratiska färdigheter och värderingar. Andra funktioner är att de är 

röstbärare och opinionsbildare och på olika sätt ökar medborgarnas handlingsutrymme genom att 

bli delaktiga i samhällets beslutsfattande.  

Vidare så är medborgarnas behov av och möjlighet till inflytande och delaktighet viktig för 

hälsan och välfärden. Vi vet att de som engagerar sig har större förståelse för hur samhället 

fungerar och tack vare detta mår de bättre och blir mera samhällsengagerade. 

Borås Stad vill ge ett grundstöd till föreningsverksamhet och de föreningar som arbetar för att 
förbättra villkoren och bevaka intressen för personer med funktionsnedsättningar och äldre.  
Staden vill också stödja att barn och unga skall få en aktiv uppväxt. Människor med ursprung i 
andra länder ska få möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och sina seder samt få möjlighet 
att inkluderas i samhället.  
 
Bidragsformer; Grundbidrag 
 

Grundbidrag 

 
Syfte: 

 Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull 
fritid för barn och unga.  

 

 Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en meningsfull 
fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och möjligheter.  

 

 Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det svenska 
samhället. 

 

Målgrupp 
 
Bidragsberättigad medlem i föreningar med: 

 Barn- och ungdomsverksamhet avser medlemmar i åldern 7-25 6-20 år 

 Pensionärsföreningar 

 Funktionshinderföreningar avser medlemmar från 7 6 år och ingen övre åldersgräns. 

 Etniska föreningar avser medlemmar från 7 6 år och ingen övre åldersgräns. 
 

 
Villkor:  

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Redovisa årliga handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte. 

 Verksamhetsåret ska omfatta minst 6 månader. 

 Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  

 Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade 
medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.  
 

 

Fördelningsmodell 
Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem. 



 

Stöd till barn och ungdomsverksamhet 
 
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis 
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer 
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar 
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra 
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också 
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.  
 
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd 

 

Aktivitetsstöd 

 
Syfte  
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.   
 

Målgrupp  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar 
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, 
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 6-20 år  

 Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 6 år till och med kalenderåret 
25 20 år.  

 Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i 
minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år. 

 En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera 
grupper.  

 Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten. 

 Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand. 

 Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller 
distriktsorganisation. 

 Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem. 

 Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller 
kommersiella arrangemang. 

 Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens. 

 Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att 
alla aktiviteter på kortet stryks.  

 Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel; 
aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan 
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020). 

 



Fördelningsmodell 

 Belopp utgår med 20 kr per grupp samt 7,50 8,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare. 
 
 

Verksamhetsstöd 

 
Syfte  
Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd för ökade 
kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större föreningen är ju större är i regel 
kostnader för exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar.   
 

 

Målgrupper  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stöd omfattar framförallt 
stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, exempelvis 
scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 

Villkor 
 Uppnår villkor för aktivitetsstödet. 

 Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer enligt 
fördelningsmodellen har rätt till verksamhetsbidrag.  

 Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år. 

 Bidraget administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och betalas ut per automatik 
kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag. 

 

 
Fördelningsmodell 
Belopp under 35 000 kr betalas automatiskt ut vid ett tillfälle varje år. Övriga bidrag betalas ut 

automatiskt fyra gånger/år. Bidraget behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

Nivå Medlemmar 7-25 6-20 år Aktiviteter Bidrag 

1 25 150 10 000 kr 

2 50 200 22 500 kr 

3 75 250 35 000 kr 

4 100 350 50 000 kr 

5 125 450 75 000 kr 

6 150 550 100 000 kr 

7 175 700 125 000 kr 

8 200 850 150 000 kr 

9 225 1 000 175 000 kr 

10 250 1 250 200 000 kr 

11 275 1 400 225 000 kr 

12 300 1 550 250 000 kr 

13 400 1 700 300 000 kr 

14 500 1 850 325 000 kr 

15 600 2 000 350 000 kr 



 

Stöd till lokaler och anläggningar 
 

Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva 

verksamhet.  

Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens 

behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.  

Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler, 

driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still 

större nybyggnationer. 

 

Stöd till hyrda lokaler 
 

Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens 

lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.  

Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas 

varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter. 

Syfte 

Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.  

Målgrupp 

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet. 
 

Villkor: 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 
(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)  

 Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar 
föreningen har enligt tabellen nedan. 

 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 
aktiviteter per år.  

 Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 

 Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 

 Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 

 Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el. 
 



 
Fördelningsmodell: Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 600 kr/m2. 
Föreningens bidragsyta bestäms av antalet bidragsberättigade medlemmar enligt tabellen nedan. 
 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 

15-50 50  

51-100 90 

101-150 110 

151-200 130 

201-250 150 

251-300 170 

301-350 190 

351-400 210 

401-450 250 

451- 300 

 
 

 
  



Stöd till samlingslokaler 
 
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan 

mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla. Tillgång och efterfrågan 

bör styra behovet av samlingslokaler, därför kan listan över godkända samlingslokaler ändras 

utifrån föreningarnas behov.  

Syfte 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt 

ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.   

 

Målgrupp 

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler. 

 

Villkor: 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 
Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se 

förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska 
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med 
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter. 

 

 Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som 
bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
 

 Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller 
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till 
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger 
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela 
lokalkostnaden hyresgästen. 
 

 Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening, 
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på 
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda 
skäl föreligger.  

 

Fördelningsmodell 

Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle. 
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till 
föreningen.  
 

  



Driftbidrag till egna lokaler 

 
Klubbstugor och föreningshus har vuxit fram och bidragit till att samhällen har haft 
samlingsplatser för många ändamål.  
 

Syfte 
Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre underhåll av befintliga 
klubbstugor.  

 
Målgrupp 
Bidragsberättigade föreningar som har egna klubbstugor. 
 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.  

 Lokalen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 

 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 
aktiviteter per år.  

 Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 

 Funktionshinder föreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 

 Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 

 Föreningar måste vara certifierade som Säker och trygg förening. 
 

Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med ett fast belopp på 300 kronor/m2. Föreningens bidragsyta bestäms av antalet 
bidragsberättigade medlemmar enligt tabellen nedan. 
 
 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 

15-50 50  

51-100 90 

101-150 110 

151-200 130 

201-250 150 

251-300 170 

301-350 190 

351-400 210 

401-450 250 

451- 300 

 
 
  



Driftbidrag för föreningsägda anläggningar 

 
Syfte 
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och 
underhålla anläggningarna. Listan över objekt som är godkända för bidrag kan ändras om nya 
behov uppstår.  

 
Målgrupp 
Föreningar som driver egna idrotts- och/eller friluftsanläggningar. 
 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås 
Stad.  

 Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 

 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 
aktiviteter per år.  

 

Fördelningsmodell 
 
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall, 
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de 
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under 
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”.  För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt 
nedan: 
 

Typ av objekt Bidrag Typ av objekt Bidrag 

Boulebanor/bana 400 kr 

 

Skyttebanor 2 500 kr 

 
Bågskyttebana (ute)  

 

2 500 kr Ett extra bidrag till skjutbanor 
med tekniska hjälpmedel. 

2 500 
kr/bana 

Bågskyttebana fält 2 500 kr 

 

Golfbana/hål 2 000 kr 

Båthamnar 3 000 kr Gokartbana 8 000 kr 

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr Konstsnöspår minst 1 km 20 000 kr 

 
Discgolfbana/hål 400 kr Motocrossbana 15 000 kr 

Elljusspår/km 9 000 kr 

 

Paddock med elbelysning 6 000 kr 

 
Endurobana 3 000 kr 

 

Rallycrossbana 15 000 kr 

 
Fotbollsplan gräs 11-manna 30 000 kr Tennisbana asfalt 3 000 kr 

 
Fotbollsplan gräs 7-manna 15 000 kr 

 

Tennisbana grus 6 000 kr 

 
Hinderbana/styrketräning 5 000 kr Tennisbana konstgräs 3 000 kr 

 



Konstgräsplan 11-manna 25 000 kr Tennisbana paddel 3 000 kr 

Stöd till ny, om eller tillbyggnad (Anläggningsbidrag) 

 
Syfte 
Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller 
anläggning. 
 

Målgrupp 
Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.  
 

Villkor 
 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  

 Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas.  

 Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.  

 Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som 
har påbörjats före ansökan. 

 Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 
Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv 
föreningen är.  

 Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.  

 
 
Fördelningsmodell 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget. 
 

 Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr  

 För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %. 

 Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.  

 

 
 
 

  



Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån) 

 
Syfte 
Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och 
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna. 
 

Målgrupp 
Alla föreningar kan söka anläggningslån. 
 

Villkor 

 Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
senast den 31 maj eller 30 november. 

 Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har 
beslutat om bidraget. 

 Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet. 

 Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta 
lokalen/anläggningen till andra brukare. 

 Eget arbete får räknas med 100 kr/tim. 

 Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av 
annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta 
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.  
 

 Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 
 
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier: 
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar. 
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal. 
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar. 
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt. 
- Nyttjandegrad 
- Jämställdhet/Integration 
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet 

medlemmar. 
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller 
- Riksidrottsförbundet 

 

Fördelningsmodell 
 Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige 

beslutat belopp. 

 Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och februari och tillskriver KS 
förslag på vilka som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december eller juni 
samma år.  
 
 

  



Stöd till lika rättigheter och möjligheter 
 

Denna kategori gäller stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter 

i samhället. Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och 

konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen 

handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin 

verksamhet, då de på olika sätt bidrar till samhällsnyttan. Verksamheten det handlar om är att 

göra sociala insatser, påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet. 

Bidragsformer; Stöd till sociala insatser och verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar. 

 

Stöd till sociala insatser 

 
Syfte  
Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat stöd till 
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för 
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda 
människor och för olika grupper. 
 

Målgrupp  
Föreningar som har kamratstödjande verksamhet och som utför socialt arbete. 
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och 
familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden. 

 
Villkor  

 Föreningens ska uppfylla de grundläggande kraven (gäller ej kravet på medlemsavgift). 

 Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 30 
september avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget.  

 

Fördelningsmodell  

Bidragets storlek beslutas varje år av Fritids- och folkhälsonämnden. Kvinnojourens bidrag 

baseras på beslut i kommunstyrelsen. 

 

 

 

 



Verksamhetsstöd till funktionshinderföreningar 

 
 

Syfte  

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och 

möjligheter i samhället. 

Målgrupp 

Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter 

och möjligheter i samhället. 

Villkor 

 Förening ska uppfylla de grundläggande kraven 

 Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.  

 Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.  

 Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till 
verksamhetsbidrag.  

 

Fördelningsmodell 

Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag. 
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

 

Nivå Antal medlemmar Antal aktiviteter Bidrag 

1 50 50 15 000 kr 

2 75 75 30 000 kr 

3 125 125 45 000 kr 

4 175 175 60 000 kr 

5 225 225 75 000 kr 

6 275 275 100 000 kr 

7 325 325 125 000 kr 

8 375 375 150 000 kr 

9 425 425 175 000 kr 

 

 

 
  



Riktade insatser 
 

Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som har beslutats för ett 

speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommunen. Det kan ha olika 

syften, fördelas enligt olika kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, 

medfinansiering, redovisning och uppföljning 

Bidragsformer; Stöd till nämndens förfogande, Aktiveringsbidrag alt. Inkluderingsbidrag, 

orienteringskartor, idéburnas gemensamma organisering, idrottsskola och socialt riktat bidrag. 

 

Riktat stöd 

 
Det riktade bidraget ger nämnden möjlighet att stödja specifik verksamhet som inte inryms i de 

andra reglerna, men som ligger inom nämndens ansvarsområde.  

 

Nämndens förfogande 
 

Syfte 

Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med befintliga 

stödformer. Nämnden beslutar varje ärende för sig och besluten är inte normgivande. 

Målgrupp 

Alla föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

Villkor 

 Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande. 

 

Fördelningsmodell 

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell.  

 

 

 



Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag 
 

Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att 

stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en 

framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever 

att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd. 

 

Syfte 

Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser 

för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller 

isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i 

föreningarnas ordinarie verksamhet.  

Målgrupp 

Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

 

Villkor 

 Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper. 

 Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva. 

 Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad. 

 Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.  

 Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras 

 Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt 

start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning. 

 Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.  

 

Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.  

 

 

 



Orienteringskartor 

 

Syfte 

Att underlätta för föreningarna att underhålla befintliga kartor samt producera nya.  

Målgrupp 

Föreningar som har orientering som verksamhet 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 

 Kartan ska finnas med i orienteringsföreningarnas sammanslutning för kartproduktion 

 Kartan ska vara färdigritad och redovisad senast två år efter beviljad ansökan 

 Karta som färdigställts med föreningsstöd ska i rimlig omfattning upplåtas till andra 
orienteringsföreningar och Borås Stad utan kostnad.  
 

Fördelningsmodell 

 Bidraget är 8 250 kr/km2 för ny-ritning av karta och 4 000 kr/km2 för revidering. 

 

 

Idéburnas gemensamma organisering Samverkan mellan 
idéburna och Staden 

 

Enligt Överenskommelsen ska Staden och de Idéburna utveckla och fördjupa sin samverkan. För 
att lyckas med detta är de idéburnas gemensamma organisering viktig och att de idéburna har fått 
förutsättningarna att undersöka saker innan de går in i exempelvis en samverkan eller ett 
partnerskap. Staden vill därför möjliggöra samverkan mellan föreningar och mellan föreningar 
och staden. 
 

Syfte 
Möjliggöra samverkan mellan de idéburna och staden inom ramen för Överenskommelsen. 
Dels genom att kompensera för kostnader i ett förstudiearbete. Exempelvis kan det motsvara 
kostnader som uppkommer i samband med en förstudie kring ett gemensamt IOP- avtal eller en 
driftsform med Borås Stad. 
Dels genom att stödja föreningars samordning och organisering, vilket är viktigt för att de skall 
kunna stödja varandras utveckling. Exempel på organisationer är Föreningsrådet och 
funktionshinderföreningarnas gemensamma organisering. 
 

I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och 

särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende”. Borås Stads 

ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån 



Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 

öppenhet och insyn.  

 

Målgrupp 

Idéburna och organ/råd/forum där idéburna gemensamt organiserar sig. 

Villkor 

 Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad 

 För förstudiepeng krävs en gemensam idé om vad den/de idéburna organisationerna och 

staden vill samverka kring. 

 De idéburnas gemensamma organ ska regelbundet ha dialog med staden. 

Fördelningsmodell 

Stödet till idéburnas samordning bestäms årligen av nämnden efter en dialog med föreningarna. 

Maxbelopp för förstudie är 10 000 kr. 

 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
 

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns 

ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt 

utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som 

verkar i områden som räknas som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel 

på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar, 

ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även 

vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden. 

Målgrupp 

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7–25 6-

20 år i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut. 

 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 

 Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans 

med kostnadsberäkning.  

 Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.  



 Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

 Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret.  

 

Fördelningsmodell 

 Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr. 

 Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget.  

 

 

Idrottsskola  
 

Föreningar som tar emot Idrottsskola bidrar till att barn får prova idrotter och får en bra start på 

ett aktivt liv. Idrottsskolans deltagare är inte medlemmar i föreningen, men föreningen får ändå 

tillgodoräkna sig de grupper som besöker dem och få bidrag för dessa tillfällen.  

Syfte: 
Ge förutsättningar till föreningar att ta emot Idrottsskola 

 
Målgrupp 
Idrottsföreningar  

 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  

 Gruppernas ledare för närvaro i anslutning till tillfället.  

 
Fördelningsmodell 

 Förening som tar emot grupp får 450 kr/tillfälle. 

 Bidraget betalas ut två gånger per år. 

 

 

 

 

 

 

 



Stöd till ungas egen organisering  
 
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig 

tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar. 

Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och 

representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform 

men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.  

Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer. 

Projektpeng 

 

Syfte  

Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga. 

Målgrupp 

Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade 

projekt. 

 

Villkor 

 Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.  

 Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är 
en förutsättning för att söka pengar. 

 Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större 
chans att er ansökan blir beviljad. 

 Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras. 

 Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför. 

 Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver 
någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas. 

 Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något 
positivt. 

 Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla 
in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet. 

 Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen. 

 Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt. 
 

 
Fördelningsmodell 

 Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen 

ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr 



 

 

 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer 

Syfte 

Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang. 

Målgrupp 

Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Villkor 

 Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.  

 Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och 
folkhälsonämnden samt Kulturnämnden.   

 Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj. 
 

Fördelningsmodell 
 
Grundbidrag 

 Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag 
på 0,15 GN.  

 Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett 
grundbidrag på 0,15 GN. 

 
Bidrag per fullmäktigemandat 

 Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade 
medlemmar 

 Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i 
fullmäktige. 

 Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund. 

 GN = 52 141 kr (2015) 

  



Stöd till utveckling av föreningsverksamhet 
 
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet 
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en 
Säker och trygg förening. 
 
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening. 

 

Startbidrag 

 
Syfte 
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som 
bidragsgrundad verksamhet. 
 

Villkor  

 Uppfylla de grundläggande kraven 

 Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  

 Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och 
uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet. 

 Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg 
att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över 
styrelsens medlemmar. 

 Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från 
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska 
omfattas av Borås Stads övriga bidrag. 
 

Fördelningsmodell  

Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stöd till utveckling av föreningar (Säker och trygg förening) 
 

Syfte 
 
Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och trygg förening. 
Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt kan de 
minimera risker.  
 

Målgrupp 

 Alla föreningar  

 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 

 Certifiering sker en gång om året, där fem parametrar följs upp enligt separat bilaga för 
Säker och trygg förening. 

 Ansökan sker på separat blankett och lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när 
alla punkter i certifieringsmallen är ifyllda senast den 31 augusti. 

 Återcertifiering sker vartannat år då senast den 30 september.  

 Om föreningen inte återcertifierar sig uteblir bidraget. 
 

 
Fördelningsmodell  
Föreningar med egna lokaler får 10 000 kr vid certifieringstillfället och därefter 6 000 kr per år.  
Föreningar som hyr lokaler får 7 500 kr vid certifieringstillfället och därefter 4 000 kr per år. 
För övriga föreningar som certifierades sig är bidraget 5 000 kr vid certifieringstillfället och 
därefter 2 000 kr per år. 

 

 

 

 

 

 

 



Stöd till evenemang 
 
Bidragsformer; Arrangörsbidrag 
 

Arrangörsbidrag 
 
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små 
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete 
med staden genomfört lyckade evenemang.  

 
Syfte 
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.  
 

Målgrupp  
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.  
 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före 
evenemanget.  

 Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget. 
 
 

Bedömningskriterier 
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt 
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.  
 
 
 



Nya bidragsregler Fritids- och folkhälsonämnden 

Förändringar – med hänsyn tagen till inkomna remisser 

 

Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås ändras från 6-20 år till 

7-25 år. Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås oförändrad till 

6-20 år. 

Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska föreningar höjs från 6 

år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns. Den bidragsberättigade åldern för 

Funktionshinderföreningar och etniska föreningar föreslås oförändrad till 6 år och ingen övre 

åldersgräns finns.  

Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla föreningar (barn- och 

ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 kr/medlem och etniska föreningar 

50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).  

Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar ändras från fem till tre.  

Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50 kr/deltagare för att 

helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram. Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 

kr/grupp, 8,50 kr/deltagare ändras inte.  

Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 från dagens 15/2 

respektive 15/8. 

Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara bidragsberättigad aktivitet. 

Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället. Se särskilt förslag beslutstext till nämnden. 

Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag på 300 kr/m2 

istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad 

ålder enligt tabell 1 (se nedan).  

Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. (Idag har barn- och 

ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar 850 kr/m2. 

Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några 

pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.  

Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan). Se 

särskilt förslag på beslutstext till nämnden. 

De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr + 15 kr/m2 varje 

år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal. Undantag är DHR samt Parkhallen. 

Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 timmar/vecka. Se förslag på 

beslutstext till nämnden.  

Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller anläggningslån. 

Antalet ansökningstillfällen utökas till två gånger/år, 31/5 samt 30/11.  

Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se nedan). 

Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag 



Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering 

Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs grundersättningen 

till från 250 kr till 450 kr/tillfälle. Föreningar som tar emot Idrottsskolan får fortfarande 

tillgodoräkna sig aktiviteterna.  

Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.  

Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000 kr.  

 

 

 

Tabell 1. 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 

15-50 50  

51-100 90 

101-150 110 

151-200 130 

201-250 150 

251-300 170 

301-350 190 

351-400 210 

401-450 250 

451- 300 

 

 

Tabell 2. 

Nivå Medlemmar 7-25 6-20 år Aktiviteter Bidrag 

1 25 150 10 000 kr 

2 50 200 22 500 kr 

3 75 250 35 000 kr 

4 100 350 50 000 kr 

5 125 450 75 000 kr 

6 150 550 100 000 kr 

7 175 700 125 000 kr 

8 200 850 150 000 kr 

9 225 1 000 175 000 kr 

10 250 1 250 200 000 kr 

11 275 1 400 225 000 kr 

12 300 1 550 250 000 kr 

13 400 1 700 300 000 kr 

14 500 1 850 325 000 kr 

15 600 2 000 350 000 kr 
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Inledning 

 
I denna utredning beskrivs uppdraget, bakgrunden och de värderingar som det nya ”förslaget till 

stöd till föreningar och organisationer” som bifogas utredningen.  

Detta dokument beskriver också de övergripande förändringarna och de prioriterade grupper 

som staden valt att fördela bidrag till. Slutligen lyfter utredningen de områden som fortsatt 

behöver utredas. 

Det konkreta förslaget för stöd till föreningar och organisationer finns i ett separat dokument. 

Det dokumentet tillsammans med utredningen kompletteras också med ett tjänsteutlåtande och 

ett dokument där kommentarer lämnas till inkomna remisser.  

Remissvaren och kommentarer hur förvaltningen förhållit sig till dem har också sammanfattats i 

en separat bilaga.  

 

Uppdrag  
 
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2016 förvaltningen i uppdrag att göra en översyn av 

föreningsbidragen. Bakgrunden var att det behövdes en övergripande värdegrund för alla 

bidragen och att befintliga bidragsbestämmelser behövde förklaras och förpackas så de blev mer 

tillgängliga. 

Under arbetet blev det tydligt att det fanns behov av en större översyn. I dialog med en 

referensgrupp av politiker, tjänstepersoner med olika professioner och från olika verksamheter 

samt föreningsrådet konstaterades att flera saker behövde utredas. 

Under 2018 fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen följande uppdrag: 

Bidrag som innefattas i utredningen 

Utredningen innefattar det befintliga kontantstöd som Fritids- och folkhälsonämnden fördelar. 

Bidragen till politiska ungdomsförbund innefattas inte i utredningen. 

 

 

  

”Genomföra en översyn av nuvarande föreningsbidrag och lämna förslag på 

anpassningar och revideringar. Bland annat ska hänsyn tas till Överenskommelsen” 
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Bakgrund 

Civilsamhällets roll i samhället och Borås 

 
De civila organisationerna har på olika sätt varit och är idag en viktig del i samhället för att 

upprätthålla välfärden. De har varit en stor bidragande faktor till skapandet av den 

samhällsstruktur som vi har i dagens Sverige. Tillsammans med den starka välfärdsstaten är  

de en viktig del i samhällskontraktet i stort. 

Vidare har föreningar en mängd olika syften som ger människor en känsla av mening och 

sammanhang. Den vanligaste bland ideella föreningar är att främja sociala relationer mellan 

människor och att förbättra livsvillkoren för de egna medlemmarna. Är inte gemenskapen  

huvudanledningen är det i regel en viktig sidofunktion i organisationer med andra syften. Andra 

vanliga syften är att man vill ta ett socialt eller miljömässigt ansvar. 

Civilsamhället omnämns ofta ha en betydande roll som demokratiskapande funktion. Rollen 

som demokrati- eller medborgarskola innebär att civilsamhället kan vara en plats där människor 

lär sig och praktiserar demokratiska färdigheter och värderingar. Andra funktioner är att de är 

röstbärare och opinionsbildare och på olika sätt ökar medborgarnas handlingsutrymme genom att 

bli delaktiga i samhällets beslutsfattande.  

Vidare så är medborgarnas behov av och möjlighet till inflytande och delaktighet viktig för 

hälsan och välfärden. Vi vet att de som engagerar sig har större förståelse för hur samhället 

fungerar och tack vare detta mår de bättre och blir mera samhällsengagerade. 

Borås Stad har ett rikt förenings- och organisationsliv, men det är svårt att uppskatta hur stort det 

egentligen är. De föreningar/organisationer som får någon form av bidrag är idag ca 340 st. 

Uppskattningar av antalet föreningar i kommunen är dock snarare tvåtusen.  

Borås Stad har en mångfald av relationer med det civila samhället. Det finns allt från enkla 

pragmatiska relationer till partnerskapsrelationer. 

Flera nämnder/förvaltningar delar ut olika former av bidrag till föreningar. Utöver bidrag stödjer 

också staden föreningar med exempelvis anläggningar, lokaler, föreningsträffar, råd och 

vägledning, utbildning, nätverk mellan och med föreningar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

hjälper också till med att sprida information om föreningarna samt bevakar föreningarnas 

intressen. Staden stödjer också studieförbunden som i sin tur stödjer föreningarnas verksamhet 

och utveckling.  

Inom Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag finns också Träffpunkt Simonsland som är en 

mötesplats där kommunen och föreningar samverkar för en gemensam målgrupp.  

Borås Stad har blivit utsedd till Sveriges ”föreningsvänligaste” kommun av Sveriges förningar 

2013, staden har också blivit utsedd till årets Breddidrottskommun vid inte mindre än två 

tillfällen, 2014 och 2017.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen upplever sig idag har goda relationer med det föreningsliv 

som idag får bidrag. Framgångsfaktorn har varit regelbundna dialoger och möten där vi skapat 

förståelse för varandras verksamhet. Något som är viktigt att bevara även i framtiden.   
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Överenskommelsen 

 
I december 2016 beslutade fullmäktige att anta Överenskommelsen i Borås.  Överenskommelsen 

är från början ett nationellt initiativ för att möjliggöra för de idéburna verksamheterna att få en 

ännu större och viktigare roll i utvecklingen av välfärden. 

Överenskommelsen i Borås processades fram i bred samverkan mellan det civila samhället och 

Borås Stad under två års tid. Den beskriver hur Borås Stad och De Idéburna verksamheterna 

tillsammans ska utveckla och fördjupa sitt samarbete, i syfte att gemensamt utveckla välfärden när 

det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social sammanhållning. 

Värdegrunden för arbetet är de sex principerna som också tagits fram nationellt.  

- självständighet och oberoende 

- öppenhet och insyn 

- mångfald 

- dialog 

- kvalitet 

- långsiktighet  

 

Befintlig värdegrund för Borås Stads bidragsregler 

Enligt värdegrunden ska Borås Stad stödja och skapa förutsättningar för föreningar och 
organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara likvärdigt och rättvist 
samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de intentioner som finns i stadens 
Överenskommelse med civilsamhället.  

I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och 
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende. 

Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang. 
Staden vill stötta dessa goda krafter och ge föreningar som väljer att vara goda förebilder och 
arbeta för allas lika värde och för att motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och 
droger. Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå 
ett inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. Vi ser föreningar och organisationer som viktiga 
bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och som viktiga aktörer för att 
upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Detta sker genom att erbjuda en 
meningsfull fritid för stadens invånare. Genom att sysselsätta barn och ungdomar samt vuxna i 
aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan generationer, kön och ursprung.  

Föreningar och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på 
såväl nationell som internationell nivå. Dessa initiativ ska stöttas och uppmuntras från staden.  

Borås Stads ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån 

Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet 

och insyn. 
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Metod 

 

Under hela utredningen har värdegrunden i Överenskommelsens principer och den befintliga 

värdegrunden för Borås Stads bidrag varit förhållningssättet vid olika avvägningar och hur 

utredningen har genomförts.  

Arbets- och referensgrupper 
 

I utredningen har det funnits fler arbets- och referensgrupper. 

En arbetsgrupp från Fritids- och folkhälsoförvaltningen bestående av representanter från 

Föreningsenheten, Folkhälsoenheten och Utvecklingsenheten. Tanken med den arbetsgruppen 

var att få in flera perspektiv i utredningen. 

En politisk referensgrupp har funnits under hela utredningen. Referensgruppen bestod utav 

representanter från alla partierna.  

En arbetsgrupp från Föreningsrådet har också funnit med under hela utredningen. Dels för att få 

föreningarnas egna perspektiv i utredningen men också för att föreningslivet skulle få insikt i hela 

utredningsprocessen. 

Kulturförvaltningen och Stadsledningskontoret har också deltagit i processen då Borås Stads 

samlade bidrag behöver ta hänsyn till varandra och komplettera varandra. Därtill har dialoger 

förts i ett inledande skede med Vård- och äldreförvaltningen, Individ och 

familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen.  

 

Föreningslivet medverkan i bidragsutredningen 
 

Utöver att representanter från Föreningsrådet varit med i utredningen har förvaltningen 

tillsammans med föreningsrådet arbetat för att få in synpunkter från föreningslivet. 

Föreningsrådet delade ut en enkät där föreningar gavs möjlighet att utrycka hur befintliga 

systemet fungerar idag och vad de skulle vilja se för förändringar utifrån sin förenings perspektiv. 

Därtill bjöd Borås Stad tillsammans med Föreningsrådet in till dialog om bidragen i två 

stormöten. Vid ena tillfället fördes dialog med idrottsföreningarna och vid andra tillfället en 

dialog med övriga föreningar och organisationer. Föreningarna bjöds in brett och utöver ett 

utskick till alla föreningar som finns med i Fritids- och folkhälsoförvaltningens föreningsregister 

annonserades också tillfällena i Borås tidning och på Facebook. Detta för att inte bara nå de 

föreningar som redan idag är berättigad till bidrag. 

Under tiden förslaget utformades har dialoger skett med enskilda föreningar. Pensionärs- och 

funktionshinderrådet på Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också fått information. 

I juni och augusti 2019 hölls tre informationstillfällen kring den nya utformningen av 

bidragssystemet och de föreslagna förändringarna. Därefter genomfördes en remissrunda där 

nämnder och föreningar fick möjlighet att lämna ett remissvar. 
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Kunskap in i utredningen 

Arbetsgruppen för utredningen har fördjupat sig i ett antal rapporter och vetenskapliga studier 

och undersökt hur man gör i många andra kommuner.  

Föreningar, organisationer och representanter från Borås Stad bjöds in till en utbildningsdag 

kring samverkan mellan den ideella sektorn och den offentliga sektorn. Utbildningen syftade till 

att skapa en gemensam förståelse för relationen mellan kommunen och de idéburna och de 

värderingar som idag styr och som är viktig i en samverkan.  

 

Beskrivning av dagens bidragsystem 
 

Dagens utformning av bidragsreglerna har en tydlig historisk koppling, med grundtankar om 

varför vilka verksamheter och inte andra får stöd.  

Från början har bidragssystemet skapats utifrån hur det traditionella idrottslivet organiserade sig 

och har bedrivit sin verksamhet. I grunden är dagens bidragsystem i princip den samma sedan 

många år tillbaka. Föreningslivet inom idrotten, som också får största delen av pengarna, är också 

generellt sett utformat på samma sätt idag som tidigare.  

Genom tillkomsten av nya föreningar och verksamheter som i grunden inte passar in i det 

”traditionella” bidragssystemet, utmanas våra nämnder och förvaltningar i hur vi ska hantera de 

nya behoven. Anpassningar av befintligt bidragsystem har därför gjorts nästan årligen och 

lösningen har många gånger varit att öka utbetalningen genom det ”riktade bidraget”. 

Kommunstyrelsens bidrag för” lokalt inflytande” har också kompletterat vissa av utmaningarna.  

Trots detta finns det fortfarande en samlad upplevelse i flera av stadens förvaltningar och i 

föreningslivet att en del bidrag slår orättvis för vissa föreningar. Många föreningar anpassar också 

sin verksamhet till hur bidraget till föreningar är utformade idag. 

Det behövds en översyn utifrån dagens förutsättningar.  

Fritid- och folkhälsonämnden har också tagit över lokalbidragen för visas pensionärsföreningar 

som tidigare legat på Vård- och äldreförvaltningen. Ett arv som de i sin tur fått från tidigare 

kommundelsindelning, vilket gjort att bidragen till lokaler för pensionärsföreningar har varit 

väldigt olika. 

Därtill har frågor och ifrågasättanden från olika håll kring hur arbetet för inkludering och 

jämställdhet syns i bidragens utformning. 

I dialog med de andra förvaltningarna framkom också att samarbetet mellan framförallt Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen och Stadsledningskansliet behöver fördjupas och 

förbättras. Detta för att det ska blir enklare för föreningarna och övriga förvaltningar att veta 

vilket stöd som föreningar och andra idéburna kan söka eller på annat sätt få. Det uttrycktes 

också att information kring bidragssystemet behövde förbättras. 
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Övergripande förändringar i förslaget  
Från att tidigare ha haft ett bidragssystem som verkat i ett mer homogent samhälle har vi skapat 

ett system som bättre möter de behov och krav som ett mångfacetterat samhälle ställer. Ett 

samhälle som präglas av mångfald, förändrad befolkningsstruktur och en ung generation som allt 

oftare väljer andra sätt att aktivera sig på, men också ett samhälle där det är viktigt att stödja det 

etablerade föreningslivet för att stärka demokratin och värna föreningsmodellen.  

Det handlar också om att skapa ett bidragssystem som är flexibelt och öppet i att möta dagens 

och framtiden utmaningar och som kan förändras i takt med snabba samhällsförändringar. 

Vi vill också skapa ett enklare system att navigera sig igenom, med mer enhetliga bidragsformer 

som är rättvisa och där föreningar värderas lika inom samma bidragsform.   

Till det har vi försökt skapa ett system som fortsatt bygger på ett tillitsbaserat förhållningsätt där 

föreningarnas självständighet och oberoende bevakas.  

 

Förslag till ny kategorisering med underliggande bidragsboxar 
Tidigare har bidragens form varit kategoriserade utifrån förenings kategorier så som barn och 

ungdomsföreningar, invandrarföreningar, funktionhinderföreningar. I denna nya kategorisering är 

utgångpunkten istället verksamhet som Borås Stad vill stödja. 

Varje kategori innehåller sedan en eller flera bidragsboxar med kriterier som beskriver vilken 

verksamhet som bidraget avser att stödja. 

På detta sätt kan föreningar och organisationer söka bidrag från flera bidragsboxar, med 

utgångpunkt vad de har för verksamhet snarare än vad de själva eller kommunen placerar dem i 

för föreningskategori. 

 

Stöd till barn och ungdomsverksamhet  
 
Barn och unga är fortsatt en prioriterad grupp i förslaget till stödet till föreningar.  
Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra på sig är viktigt för barns utveckling och 

mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också sannolikheten att man fortsätter med detta 

genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.  

Med bidragssystemet till idrottsföreningar vill staden främja rörelse för livet varvid det är 

breddidrotten bland barn och unga som bidragen har för avsikt att stödja. 

Staden vill också ge förutsättningar för föreningslivets samhällsnyttiga och det ideella arbete som 
utförs i föreningarna för barn och unga. Detta då föreningarnas verksamhet bidrar till att barn 
och ungdomar lär sig att ta ansvar, får kunskap om demokratiska processer, etik och moral i en 
ledarledd verksamhetsform.  
 
Stödet till barn och ungdomsverksamhet omfattar framförallt stöd till idrottsföreningar men även 

det som ibland går under benämningen övriga föreningar med liknande organisationsform, 

exempelvis scoutföreningar. Förslaget är att stödet fortsatt är aktivitetsbaserat där en 

förutsättning är att föreningarna bedriver en verksamhet som i huvudsak baseras på ledarledd 

aktivitetstimme. Nackdelen med det aktivitetsbaserade stödet som föreslås är att det är ganska 
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statiskt. Fördelarna med det är att det är förutsägbart och upplevs som rättvist för föreningarna. 

Det är också ett administrativt mycket mindre krävande system för både föreningar och staden.  

 

Stöd för lika rättigheter och möjligheter 
 
Staden avser också att fortsatt stödja föreningsverksamhet som på olika sätt arbetar för lika 
rättigheter och möjligheter för boråsarna. 
Svensk lagstiftning förbjuder all form av diskriminering och kräver aktiva åtgärder för allas lika 
rättigheter och möjligheter i samhället. Med diskriminering avses direkt diskriminering på grund 
av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, samt indirekt diskriminering, 
trakasserier, instruktion till diskriminering, och från och med den 1 januari 2015 bristande 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (2013/14:198).  
 
Diskrimineringsombudsmannen (DO) rekommenderar därför ett förebyggande arbete på alla 
dessa områden. Grundbidraget till pensionärsorganisationer, invandrarföreningar och 
funktionshinderföreningarna syftar till att stimulera föreningarna till att vara en röst för sina 
grupper. Bidraget till funktionhinderföreningarna avser att stödja dem att bedriva verksamhet för 
sina målgrupper och/eller att skapa förutsättningar för att deras målgrupp ska komma in i andra 
föreningar och verksamheter.  
 
Bidraget till invandrarföreningar ges i syfte att tillvarata den egna gruppens kultur och underlätta 
integration i det svenska samhället. Benämningen invandrarföreningar bör ersättas med ”etniska 
organisationer” enligt gängse beteckning på nationell nivå. 
 
Det sociala arbetet för olika grupper är också viktigt för människors lika rättigheter och 
möjligheter i samhället varvid staden fortsatt vill stödja olika social insatser. Då många av 
samhällets sociala utmaningar idag behöver lösas tillsammans med föreningslivet avser också 
staden stödja socialt arbete där föreningarna samverkar med staden. 

 
Stöd till lokaler 

 
Lokaler är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar och organisationer att 

bedriva verksamhet. Lokalbidraget är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna för 

de föreningar som bedriver verksamhet i egna lokaler, hyr lokaler, tillgängliggör egna lokaler för 

andra föreningar eller verksamhet som bidrar till samhällsnyttan lokalt. 

Det är också ett resursslöseri att många lokaler nyttjas i liten utsträckning och därmed står tomma 

stora delar av tiden. Staden vill att vi arbetar för samlokalisering där det är möjligt. I det nya 

förslaget till stöd föreslås därför bidrag till lokaler bedömas utifrån nyttjandegrad och 

samhällsnytta.  
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Fortsatta utvecklingsområden 
Arbetet med att se över och utveckla stödet till föreningar har varit omfattande och efter hand 

som utredningen pågått har det blivit tydligt att flera delar behöver utredas i olika steg. Utöver 

dessa första förändringar föreslås därför att samverkan mellan förvaltningar, säker och trygg 

förening och uppföljningen mot föreningar utreds vidare. 

 

Samverkan med andra förvaltningar 
 

Det har inte varit möjligt att fördjupa sig i hur samverkan mellan förvaltningarna ska ske i denna 

utredning, men det är ett viktigt nästa steg i arbetet med stödet till föreningar. Förslag på 

områden som behöver pratas vidare om är: 

- Hur skapar vi en bättre dialog och samverkan mellan förvaltningarna. Dels för att 

säkerställa att föreningar och organisationer inte får flera bidrag för samma sak och  att vi 

systematiskt gör bedömningar tillsammans när vi delar ut bidrag. 

  

- Hur behöver vi samverka för att befintliga stöd till föreningar och organisationer fortsatt 

ska bli mer rättvisa och tillgängliga. Exempelvis ett mer likvärdigt administrativ stöd, samt 

möjlighet till nätverkande och utbildningsstöd. 

 

- Förvaltningarna behöver också gemensamt bestämma vilka begrepp vi använder för 

invandrarföreningar/kulturföreningar/etniska föreningar. 

 

- Förvaltningarna behöver också tillsammans se över om bidragen kan förpackas i en 

gemensam struktur för att förenkla för föreningar och organisationer. 

 

- Då flera bidrag bygger på bedömningar utifrån kriterier om samverkan behöver 

samverkan kring uppföljningen av vissa ses över. 

 

Säker och trygg förening  
Idag finns möjligheten till certifiering som säker och trygg förening och därmed få ett bidrag. 

Konceptet med säker och trygg förening bör utredas vidare. Det behöver förändras för att 

innefatta utmaningar som till exempel jämställdhet och inkludering. Det behöver övervägas om 

det ska finnas kvar i samma certifieringsform eller om vissa av kraven ska vävas in i ordinarie 

villkor för olika bidrag. 

Ska konceptet utvecklas kan också stödet som finns idag till föreningar och organisationer i detta 

arbete utvecklas eller samordnas på ett annat sätt. 

 

 



Sammanställning	av	inkomna	remissvar	om	nya	bidragsregler,	
med	kommentarer	

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har valt att endast kommentera föreningarnas 
remissvar, inte Borås Stads nämnder och bolag samt inte heller politiska partier.  

 

Hej 

Vi noterar att ni vill höja bidragsberättigad ålder till 7 år för att underlätta för föreningarna. 
Motivationen att ungdomar skall idrotta längre om de börjar senare är välkänd, men inte 
underbyggd med siffror oss veterligen. Alla föreningar tävlar med varandra om att attrahera 
barn och ungdomar. Små föreningar med smala idrotter har därför svårt att konkurrera med 
exempelvis fotboll och innebandy. För att vi i Dalsjöfors brottarklubb skall överleva behöver 
vi rekrytera medlemmar i tidig ålder. Vi bedriver en mycket enkel brottarträning baserad på, 
gymnastik och koordinations träning, en gång i veckan för åldersgruppen 4 till 6 år. Syftet 
med träningen är att förbereda barnen för den riktiga träning som börjar mellan 6 och 7 års 
ålder upp till ca 10 års ålder. Dessa barn tränar också bara en gång i veckan. De barn som 
visar vilja att tävla kan när de uppnår en viss kunskapsnivå öka träningsdosen och 
intensiteten. Den tidiga kontakten med klubben är väldigt populär bland barn och föräldrar 
och vi har ofta ca 20 barn och 4 föräldrar på mattan under ett av dessa 4-6 års träningspass. Vi 
förespråkar inte idrottsspecifik träning vid denna tidiga ålder utan allmän träning med inslag 
av lek. Vi förespråkar att bidragsåldern sänks till 4 år igen. Vänliga Hälsningar, Dalsjöfors 
Brottarklubb (Lars Fast) 

 

Kommentar; Vi noterar att föreningen inte vill höja den undre åldergränsen, snarare sänka 
den. 

 

Sammanfattning 

SV Sjuhärad tillstyrker förslaget till nya bidragsbestämmelser. 

Ärendet 

Vid sammanträde 20190613 med avdelningschefen och verksamhetsutvecklarna verksamma i 
Borås diskuterades bidragsreglerna. Som studieförbund påverkas vi inte av bidragsformerna, 
men vi kan se att flera av de föreningar vi samverkar med får mer jämlika villkor vilket är 
positivt. Ur det perspektivet är det vår uppfattning att de framtida bidragsformerna kan 
utveckla föreningslivet och villkoren för desamma i positiv riktning. I nästa steg hoppas vi 
också se ett tydligt stöd för folkbildningen och studieförbundens verksamhet, som sträcker sig 
bortom möjligheterna till IOP. Vi har mycket att göra i samverkan mellan studieförbunden 
och kommunen som är till gagn för medborgarna som i dag inte regleras eller stöds genom de 
bidragsformer som nu är uppe för beslut.  

Övrigt 



Remissvaret är inte behandlat av styrelsen utan enbart undertecknat av avdelningschefen. För 
övrigt ser vi med tillförsikt på samverkan med Borås stad – vi har många goda diskussioner 
om verksamhet med gemensam nytta där vi som ideell organisation kan bidra till gott 
resursutnyttjande för boråsarna och våra gemensamma skattemedel. 

/Stefan Landberg, Avdelningschef SV Sjuhärad, Druveforsvägen 8, 504 33  Borås 

 

Kommentar; Borås Stad ser fram emot ett fortsatt gott samarbete! 

 

PRO Målsryd/Gånghester yttrande över remissen Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Föreningen har i dag ett avtal med Borås Stad om verksamhetsbidrag för vår 
verksamhetslokal (Café 9:an) på Stora vägen 9 i Gånghester som omfattar 227 kvadratmeter. 
Detta avtal löper under tiden 2019-01-01 till och med 2021-12-31. Föreningen har haft så 
omfattande verksamhet att vi dessutom hyr en betydligt större lokal om 300 kvadratmeter i 
annan fastighet (Gamla Cellbes) för att kunna spela mattecurling, datalokaler och vävstuga. 
Med andra ord är Café 9.an för liten för att kunna ha all verksamhet där. Begränsningen till 
bidragsgrundande yta på 190 kvadratmeter står på intet sätt i relation till den verksamhet 
föreningen har behov av. Nuvarande hyresavtal med Larsson Fastigheter gäller i ytterligare 5 
år och löper ut 2024-12-31 efter överenskommelse mellan PRO Målsryd/Gånghester genom 
Borås Stads Lokalförsörjningsnämnd (fastighetsförvaltning) och Larsson Fastigheter med 5 
åriga klausuler. Lokalförsörjningsnämnden har förhandlat fram detta underlaget till 
hyreskontrakt så sent som 2014. Om vi fått kännedom om nytt Bidragssystem i början på 
detta år hade vi också haft en chans att säga upp detta avtal i tid. Vi har i dag en hyreskostnad 
per år med 220 936 kr och med nuvarande förslag till stöd för denna lokal blir bidraget 
114 000 kr en skillnad på 106 936 kr. Även om grundbidraget höjs till 100 kr/medlem 
motsvarar det högst 25 000 kr. per år. Medlemsavgiften skulle då behöva höjas till ca. 350 kr 
per år från dagens 45 kr. En medlemsavgift som ingen pensionärs-organisation i Sverige 
kommer upp till i dag. En trolig följd av en sådan medlemshöjning skull med allsäkerhet bidra 
till en kraftig medlemsflykt och försämring av ett inkluderade , jämställt och hållbart 
samhälle. Följden av denna halvering av verksamhetsbidraget blir att PRO 
Målsryd/Gånghester kommer inte att ha ekonomi till 2 lokaler med följden av försämrad 
aktivitet för pensionärerna i Gånghester och Målsryd. Med nuvarande ekonomi innebär det 
också att lokalerna på Café 9:n kommer att sägas upp så snart det är möjligt och senast 2024. 
Förslaget om begränsning med bidragsgrundande medlemmar i förhållande till bidragsyta, 
och kvadratmeter innebär en smärre katastrof eftersom ex mattecurling kräver mer yta än den 
samlingslokal som i dag finns i anslutning till cafélokalen. Café 9:an är sedan 2002 en 
samlingslokal för inte bara husets pensionärer utan också en samlingsplats för andra 
föreningar och organisationer där ideella krafter hjälps åt att ha en öppen lokal med enkel 
kaffeservering. Dessutom har föreningen tagit emot svårplacerade personer som fått en bra 
och meningsfull arbetsuppgift under många år. PRO Målsryd/Gånghester ser med bestörtning 



detta förslag till försämrad verksamhet för föreningens medlemmar och befarar en betydligt 
sämre livskvalité för ortens pensionärer. Vi föreslår därför att:  

– Begränsningen med bidragsgrundande medlemmar i förhållande till bidragsyta anpassas till 
relevant yta för normala pensionärs aktiviteter.  

– Förslaget till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden 
omarbetas så att föreningarna ska kunna genomföra goda och sunda aktiviteter för ortens äldre 
nu och i framtiden till en rimlig kostnad.  

PRO Målsryd/Gånghester, Lars-G Johansson, Ordförande  

 

Kommentar; Vi noterar föreningens oro över de egna lokalerna. Fritids‐ och folkhälsoförvaltningens 
uppgift är att stödja föreningar och dess verksamhet. För pensionärsorganisationer med ett 
heltäckande lokalbidrag behövs en långsiktig plan för att närma sig bidragen till övrigt föreningsliv. Vi 
kommer att fortsätta arbetet med att hitta lösningar på detta.  

 

Till Borås Stad Fritids och folkhälsoförvaltningen Remissvar Bidragsbestämmelser. Vi 
tillstryker dokument i dess helhet och ser positivt på de nya bestämmelserna 

Vårt förslag till socialt riktat bidrag.  Det är av vikt att äldre inte sitter ensamma hemma. 
Vårt förslag är att socialt inriktat bidrag även ska innefatta äldre. Vi har verksamhet för äldre 
finskspråkiga Pensionärerna,” Ikinuoret” är aktiva och träffas varje måndag. I våras fick vi 
höra att äldre ensamma morgonpigga finländare hade ingenstans att gå för att träffas. Vi 
startade Morgonträffen tisdag till fredag 8:00 – 11:00. De behöver inte vara medlemmar, det 
är inget tvång. Hos oss får de träffa och umgås med andra i samma situation. Naturligtvis vill 
vi att de går med i ”Ikinuoret ”och får komma in i den gemenskapen.  
Remiss från Borås Finska Förening. Kanslist Leila Heinonen, Ordförare Margit Trennedal. 

 

Kommentar; Det socialt riktade bidraget avser i första hand bidrag till föreningar som 
bedriver ungdomsverksamhet i socialt utsatta områden. Notera att de nya bidragsreglerna 
föreslår ett nytt ”Inkluderings/aktiveringsbidrag” som ligger mer i linje med den verksamhet 
som föreningen beskriver. 

 

Remissvar Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Bidragsutredningen för föreningar i Borås 
Stad 

Hörselskadades Förening i Borås.  

Vi har läst igenom förslaget till nya bidragsregler. Vi anser att det är väl underbyggt och vill 
tillstyrka förslaget i sin helhet. 

Hörselskadades förening i Borås genom Gunnel Johansson, ordförande. 

 



Ingen kommentar 

 

Borås spelmanslags svar på 2019-05-14 Fritids- och folkhälsonämnden Dnr FOFN 2019-
00091 3.6.7.2 Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och 
med år 2020 
 
Bakgrund och överväganden 
Borås spelmanslag är en av ”Kulturnämndens föreningar”. Med anledning av Borås stads 
avsikt att på sikt harmonisera regelverken för föreningsstöd, mellan nämnderna, har vi funnit 
det nödvändigt att svara på remissen från Fritids- och folkhälsonämnden.  Att reservationslöst 
tillstyrka remissen från Fritids- och folkhälsonämnden kan innebära en risk för föreningar från 
”andra nämnders” kompetensområden att hamna utanför möjligheten till ekonomiskt stöd från 
Borås stad. Att inte tillstyrka remissen från Fritids- och folkhälsonämnden innebär att vi motsätter oss 

ett gemensamt bidragsystem som passar över alla förvaltningar, vilket inte är fallet. Förutsatt att 
Fritids- och folkhälsonämndens remiss går igenom måste bl.a. Kulturnämnden fortsätta 
arbetet med harmoniseringen av regelverket. Borås spelmanslag ser fram emot att bidra till 
detta arbete. Vår utgångspunkt är att svensk bygdekultur så som svensk folkmusik och folklig 
dans är en del av mångfalden. Det är vår avsikt att vi med goda arrangemang kan fortsätta ge 
Borås gott rykte inom bygdekultursektorn, nationellt och internationellt. 
Remissvar 
Borås spelmanslag tillstyrker remissen och förutsätter att den fortsatta harmoniseringen av 
regelverket genomförs mot bakgrund av varje berörd nämnds föreningars förutsättningar.  

Borås dag som ovan Mikael Eriksson ordförande, Anita Widell sekreterare 

 

Kommentar; Vi noterar att föreningen ser fram emot ett fortsatt arbete med harmoniserat 
regelverk. Det gör vi också! 

 

Vi på Bris har inga yttranden kopplade till denna remiss. 

Vänligen Fanny Skåreby | Regionombud Väst  

 

Ingen kommentar. 

 

 
 Remiss svar gällande förslag till utformning av framtida bidragsformer.  
Vi har tagit till oss förslaget om de nya bidragsreglerna. Översänder här några synpunkter från 
vår förening.  
- Vi har synpunkter på förslaget med att höja den bidragsberättigade åldern för Aktivitetsstöd 
från 6-20 år till 7-25 år. Vårt förslag är att ålder 6-20 år bibehålls.  



 
Vårt argument till att bidraget behålls från 6 år  
Som vi alla vet behöver våra barn och ungdomar röra på sig mer än vad de gör idag. Detta vill 
vi uppmana till genom en naturlig rörelselek i tidig ålder i form av fotbollslek.  
Förslaget att höja till 25 år motsäger vi oss inte. Däremot tror vi inte på förslagets 
argument att detta skall ge ett incitament för att påverka till ett längre idrottande. Vi håller 
absolut med om att det är ett bekymmer som vi alla brottas med att vi behöver ett längre 
idrottande bland våra ungdomar. Dock tror vi inte att lösningen ligger i att bidraget höjs till 25 
år, här behövs helt andra åtgärder som är mycket viktiga att arbeta med.  
Vänliga hälsningar, Styrelsen Sjömarkens IF genom Agneta Thorstensson  
 

Kommentar; Vi noterar att föreningen vill behålla nuvarande bidragsålder, 6-20 år. 

 

Remissvar angående nya bidragsregler 

Sandhults Sportklubb kommer troligen att få en liten ekonomisk fördel vad vi har kunnat 
beräkna. Detta tack vare beräkningen av det nya lokalbidraget som kommer att höjas rejält. Vi 
skulle vilja att de nya reglerna skulle få en prövotid på ca 3 år för att se utfallet och göra en 
utvärdering. Administrativt vill vi ha en direkt återkoppling via datorn då ansökan om 
aktivitetsstöd skickas till Er. Helt i linje med ansökan som skickas till RF där vi får en direkt  
återkoppling av både bekräftelse och preliminärt bidragsbelopp. 
 
Vänliga hälsningar Kenneth Olofsson kassör, Sture Thorstensson ordförande 
 

Kommentar; Vill ha en prövotid om 3 år. Återkoppling vid ansökan om aktivitetsstöd 
kommenteras ej, ingår ej i bidragsutredningen. 

 

 
Pakistanska Kultrförening  
Rosendalsgatan 22, Borås  
Vi från Pakistanska Kulturförening skriver denna begäran till Borås Stad för att lyfta fram en 
viktig fråga om barnaktiviteter. Vi har informerats om den modifierade versionen av regler 
och förordningar för idealisk förening att Modersmål och Läxahjälp-aktiviteter inte kommer 
att räknas från nästa år. Vi begär av myndigheter att snälla låta oss fortsätta med dessa 
aktiviteter för barn eftersom de är mycket viktiga för våra barn. Modersmål klasser är mycket 
viktiga för barnen som är födda här och inte vet något om urduspråket. Dessa klasser hjälper 
dem att lära sig att tala, läsa och skriva sitt modersmål. Läxahjälp-klasser är mycket viktiga 
för barn som har kommit hit nyligen antingen från Pakistan eller från andra europeiska länder. 
De vet inte mycket om svenska. I läxahjälp får de mycket hjälp att förstå sina studier. Det är 
därför en ödmjuk begäran från Borås stad som snälla tillåter oss att fortsätta till dessa klasser. 
Tack så mycket för ditt övervägande och stöd för integrationen av vår framtida generation här 
i Sverige.  
Mvh Tariq Bashir Ordförande Pakistanska Kulturförening  
 



Kommentar; Avsikten har aldrig varit att förbjuda verksamheten som beskrivs ovan, endast att 
inte ge bidrag för den. Förvaltningen kommer att vara föreningar behjälpliga med att söka 
Statsbidrag för samma verksamhet.  
 
 

Hej, Tack för en informativ genomgång. Vi har satt oss in i förändringarna och stödjer de nya 
Bidragsreglerna. MVHLars-Åke Ekberg, Ordf. Äspereds IF 

Ingen kommentar 

 



 



 

 

Kommentar; Vi tycker att det är rimligt att lokaler ska utnyttjas minst 10 tim/vecka. Vi för 
gärna en dialog med föreningen om hur man kan utnyttja sina lokaler. Vi noterar också att 
föreningen inte är positiv till sänkning av grundbidraget samt aktivitetsstödet.  

 

Remissvar från RPG Borås - FOFN 2019-00091Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG 
Borås) ställer sig bakom de föreslagna ändringarna. Vi tror att det kan bli en jämnare 
fördelning mellan föreningarna. Med vänlig hälsning Styrelsen RPG Borås genom Gull-Britt 
Byhlin, sekreterare. 

Ingen kommentar 

 

Remissvar från Borås IOGT-NTO-krets angående Borås Stads förslag till Nya 
bidragsregler för föreningar i Borås. 

Vi är ett samarbetsorgan för Ungdomens Nykterhetsförbund, Junis och Nykterhetsrörelsens 
scoutförbund.  
Vi avstyrker förslaget i sin nuvarande utformning på följande punkter: 

Lokalfrågan 
När det gäller lokalfrågan undrar vi vad som menas med att lokalen skall utnyttjas 10 timmar i 
veckan? Det är otydligt skrivet. För att få lokalbidrag har det hittills krävts 70 aktiviteter á 1 
timme. Är det meningen att vi skall bokföra alla timmar vi vistas i lokalerna dvs för att 
förbereda och efterarbete samt vid olika möten. Dessutom vilka veckor räknas? Hela året eller 
under terminerna. För att få 70 aktiviteter kan man t ex ha två grupper som träffs 35 veckor.  
Vi har full förståelse för att kommunen vill se över lokalkostnaderna och även andra bidrag 
men det drabbar en del av våra föreningar hårt ev får man på sikt lägga ner verksamheter. 



Lokalbehovet ser helt olika ut för våra olika verksamheter.  Scouter har mycket eget materiel 
som behöver finnas tillgängligt även om man för det mesta är utomhus med själva 
aktiviteterna. Förberedelse, efterarbete  och diverse möten görs i lokalen. 
UNF och Junis har mindre behov av att förvara materiel men har större behov av yta för sin 
verksamhet. De är också oftast inomhus på sina aktiviteter. Det här förslaget drabbar i första 
hand småföreningar som kanske på sikt får lägga ner, de större föreningarna har inga 
svårigheter att utnyttja lokalen 10 timmar i veckan. Borås NSF har lämnat ett eget remissvar 
och där finns ett förslag:” Som alternativ till det liggande förslaget skulle man kunna tänka sig 
att alla föreningar, som uppfyller bidragskriterierna förutom de 10 timmarna, får en summa 
till lokal som en grundplåt och att större föreningar får efter kvadratmeter i förhållande till 
antal medlemmar. Exempelvis kan småföreningar få max 15.000kr per år men inte mer än 
90% av den faktiska kostnaden.” 
En annan lokalfråga är att det borde finnas möjlighet att hyra lokal per gång t ex 3 timmar 
varje måndag under terminen. På så sätt kan lokaler användas mer effektivt. Man kan ha 
hyreskontrakt som säger att man hyr en gång per vecka under terminerna.  Som det ser ut idag 
så tvingas man hyra en egen lokal som står tom en stor del av tiden. Det borde gå att få bidrag 
på fler sådana ställen än de som kommunen hänvisat till, det är inte alltid så lätt att flytta 
verksamheter. Föreningar som är godkända för föreningsbidrag men inte når upp till 70 
aktiviteter skulle också kunna få bidrag per gång om de har en lokal som de hyr kontinuerligt 
någon dag/kväll i veckan.  

Aktivitets- och grundbidrag 
En neddragning även här som kommer att märkas och det kunde kanske räcka med den 
nedskärnigen. För små föreningar betyder nedskärningen mycket i synnerhet om de också blir 
av med lokalbidraget. 

Antal medlemmar 
Vi tycker att det borde räcka med 10 medlemar i en förening. Vi tänker exempelvis på 
UNF(ungdomens nykterhetsförbund vars medlemmar är 13-25 år) som är en förening med en 
stark ideologi : nykterhet/drogfrihet, solidaritet och demokrati. När man startar på nytt kan det 
vara svårt att få tillräckligt många medlemmar. En liten grupp kan göra stor nytta genom att 
göra olika kampanjer och utåtriktade arrangemang. Det är skillnad på t ex en fotbollsförening 
eller andra föreningar inom olika sporter där det behövs många i laget eller för den del en 
Junisförening, det är alltid lättare att få yngre barn till verksamheter.  
 
Övriga synpunkter 

Ledarutbildningsbidrag 
Ledarutbildningsbidrag skulle kunna vara en bra bidragsform för att främja att unga vuxna 
stannar kvar i verksamheten. 
 
Vi är positiva till: 
- att den bidragsberättigade åldern höjs till 25 år. Kan bidra till att äldre ungdomar blir kvar 
och, i bästa fall, går in som ledare och 

- att godkänd aktivitet räknas när minst tre medlemmar är närvarande. Fördel för idéburna 
föreningar som kan ha svårt att få många medlemmar till träffarna. 



 

Borås 2019-09-10, Borås IOGT-NTO-krets, Monica Uhlin, Kretsordförande 

 

Kommentar; Vi tycker att kravet på 10 tim/vecka är rimligt. Alldeles för många föreningar har 
alldeles för mycket lokaler som står tomma, bidragen till dessa lokaler skulle kunna användas 
på ett bättre sätt. Att hyra lokaler ”per tillfälle” är idag fullt möjligt med lokaler som vi 
benämner som nolltaxelokaler. Vi stödjer inte synpunkten att minska antalet medlemmar till 
10 för att föreningen ska vara bidragsberättigad. Vi noterar och att föreningen vill återinföra 
ledarutbildningsbidrag samt att föreningen inte vill sänka aktivitetsstödet.  

 

Remissvar från Junis Sjöstjärnan angående Borås Stads förslag till nya 
bidragsbestämmelser för ungdomsorganisationer. 

Vi avstyrker förslaget i sin nuvarande utformning främst med tanke på lokalbidraget. 

Lokalfrågan 

När det gäller att man skall utnyttja lokalen 10 timmar i veckan så tycker vi det är oklart vad 
som menas.  Vilka veckor då? Hela året eller under ”terminerna”? På vilket sätt skall man 
anse att lokalerna utnyttjas?  Endast för verksamhet dvs bidragsberättigade aktiviteter?  70 
aktiviteter á 1 timme blir inte många veckor med 10 timmar. Förberedelse och efterarbete? 
Möten av olika slag? Hur är det tänkt att man skall bokföra det? Det borde finnas möjlighet att 
hyra lokal per gång t ex  3 timmar varje  måndag under terminen. På så sätt kan lokaler 
användas mer effektivt. Man kan ha hyreskontrakt som säger att man hyr en gång per vecka 
under terminerna.  Som det ser ut idag så tvingas man hyra en egen lokal som står tom en stor 
del av tiden. Det borde gå att få bidrag på fler sådana ställen än de som kommunen hänvisat 
till, t ex Lönnen, det är inte alltid så lätt att flytta verksamheter. Föreningar som är godkända 
för föreningsbidrag men inte når upp till 70 aktiviteter skulle också kunna få bidrag per gång 
om de har en lokal som de hyr kontinuerligt någon dag/kväll i veckan.  

Borås 2019-09-10, Junis Sjöstjärnan, Monica Uhlin, Ordförande 

 

Kommentar; Vi tycker att kravet på 10 tim/vecka är rimligt. Att hyra lokaler ”per tillfälle” är 
idag fullt möjligt med lokaler som vi benämner som nolltaxelokaler.  

 

 

Utifrån Brämhults IK:s perspektiv ser vi att gruppstorleken utökas till ett maxantal på 30 st 
deltagare och att åldersintervallet på 6-20 år behålls. 



Bakgrund; 

Vi har valt att inte dela på våra åldersgrupper (08:or tränar ihop, 09:or ihop osv)  vilket 
medför att våra grupper ofta landar på  20-30 st deltagare. Det har inte varit några problem att 
ha stora grupper då vi har många ledare i samtliga åldersgrupper (4-6 st i snitt). Ledarna 
lägger ofta upp träningarna i stationsövningar och barnen delas på olika stationer och roterar 
runt. På så sätt blir alla barnen sedda och de får många kompisar och ingen exkluderas.  Vi 
vill att bidragsberättigade åldern behålls 6-20 år, i vår verksamhet har vi ca 60-70 st barn i 
åldern 5-6 år  men bara  5-10 st i åldern mellan 20-25 år. Med vänliga hälsningar Eva 
Sångberg Föreningsadministratör. 

 

Kommentar; Vi noterar att föreningen vill utöka det maximala antalet bidragsberättigade 
medlemmar till 30 st. (idag 20 st.). Föreningen vill också ha kvar nuvarande åldergräns på 6-
20 år.  

 

Hej. 

Vi har gått igenom förslagen på de nya reglerna och tycker att de ser rättvisa ut. Borås 
Atletklubb säger härmed ja till de nya bidragsreglerna. Med vänlig hälsning Styrelsen för 
Borås Atletklubb. 

Ingen kommentar 

 

Hej! Vi har inga invändningar mot nya bidragsregler. Mvh Jugo-klubben Borås Mira 
Miljkovic Ordförande. 

Ingen kommentar 

 

Hej! 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, remissförslag. 

IK Ymers synpunkter: 

Vi föreslår att bidrag skall utgå för pensionärer till en idrottsförening, på samma villkor som i 
en pensionärsförening. Vi skulle vilja veta vad driftsbidraget för en beachvolleybollplan är. Vi 
tycker också att lokalbidraget för egenägda fastigheter är för lågt. Med vänliga hälsningar 
Carina Lindberg IK Ymer Ymergården, Jutabo 507 90 Brämhult 

 

Kommentar; Bidrag för pensionärsverksamhet utgår till pensionärsorganisationer. Att även ge 
bidrag till idrottsföreningar för samma verksamhet skulle innebära en utökad kostnadsram 
vilket inte ligger inom ramen för utredningen. Bidrag för beachvolleybollplan finns ej. 



Lokalbidraget för egna lokaler är satt till 300 kr/kvm. Summan ligger i överkant i förhållande 
till de flesta föreningars kostnader.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Remissvar avseende Nya bidragsregler, dnr FOFN 2019-00091 
Remissinstans: Föreningar och organisationer i Borås Stad 
De Sju Häradernas kulturhistoriska förening, D7kf 
De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings styrelse är inte direkt berörd av föreliggande 
bidragsregler i nuläget men har ändå valt att svara på remissen då vi, enligt information från 
Kulturförvaltningen, kan komma att beröras i en snar framtid. Vi väljer att varken bifalla eller 
avstyrka förslaget med förklaringen att vår förening endast i en av de föreslagna kategorierna 
kan vara berättigad till bidrag. 

Särskilt yttrande 
Förslaget till nya bidragsregler skiljer sig i många delar från de regler som Kulturnämnden har 
avseende bidrag. Då vår förening är en kulturhistorisk förening med huvudsyfte att samla, 
dokumentera, bevara och förmedla kunskap om Sjuhäradsbygdens kulturarv med fokus på 
textil faller vi utanför de största delarna av föreslagna bidragsregler. D7kf har medlemmar 
från hela landet, dock främst inom Sjuhäradsbygden men boråsaren är inte i majoritet. Det 
innebär att vi redan under grundläggande krav faller utanför ramen för bidragsberättigade. 
D7kf ingår inte i målgrupperna för ”stöd för föreningens existens och organisation” D7kf 
har inte 15 medlemmar mellan 7-25 år vilket är krav för ”stöd till barn och 
ungdomsverksamhet”.  D7kf äger stora delar av Borås Museums lokaler och anläggningar 
men har enligt avtal med Borås Stad avseende verksamhets- och underhållsansvar överlåtit 
ansvaret till staden. Inom avtalet har föreningen full gratis nyttjanderätt av befintliga 
utrymmen. Föreningen har dock vid flera tillfällen försökt få bidrag från olika bidragsgivare 
för renovering i syfte att kunna utnyttja lokaler för utökad föreningsverksamhet då 
renoveringsbehovet gått utöver Borås Museums verksamhetsbehov och skulle se positivt på 
en möjlighet att söka ett sådant bidrag även från staden. D7kfs huvudsyfte faller utanför 
ramen för ”stöd till lika rättigheter och möjligheter” men självklart arrangerar vi aktiviteter 
för allmänheten som även vänder sig till här identifierade innevånare. Kategorin ”Riktade 
insatser” stämmer väl med redan befintlig bidragskultur inom Kulturnämnden där en del är 
ett årsbidrag och en del avser tidsbegränsade projekt eller arrangemang.  

Övriga synpunkter 
För att anpassa Kulturnämndens befintliga bidragsrutiner skulle förslaget till nya 
bidragsregler kunna utökas med ett årsbidrag baserat på en kontinuerlig verksamhet som 
möter Kulturnämndens ansvarsområde med namnet Kulturbidrag. En sådan kategori skulle av 
naturliga själ få en ny målgrupp som också kan återfinnas i övriga relevanta kategorier. Den 
skulle också innefatta underrubriker i likhet med nu föreslagna kategorier. Exempel på sådana 
underrubriker kan vara: - Produktion av litteratur, - Kontinuerligt återkommande arrangemang 
(kan medfinansieras med avgift), - Tidsbegränsat projekt/arrangemang (som inte platsar under 
kategorin Riktade insatser) 

För De Sju Häradernas kulturhistoriska förening Iréne Arvidsson ordförande 

 



Kommentar; Vi tackar för engagemanget och får lov att återkomma när kulturnämndens 
bidrag ska revideras.  

 

Hej. Vi har läst igenom remissen och begrundat den. Inget att erinra. Mvh SPF Seniorerna 
Bredared genom Ingegerd Leandersson kassör. 

Ingen kommentar 

 

Remiss till  FOFN 2019-00091 

Vi tycker förändringen av att man måste utnyttja hyrda lokaler minst 10 timmar per vecka 
drabbar små föreningar så som vår. I vårt fall har vi svårt att nyttja andra lokaler då vi har 
mycket utrustning så som tält, patrullutrustning mm. För oss som en liten förening är 
lokalbidraget en viktig del. Ett förslag kan vara att höja grundbidraget för att kompensera 
bortfallet av lokalbidraget för små föreningar eftersom verksamhetsstödet kräver många 
aktiviteter för att bli aktuellt.Om vi har räknat rätt så kommer vi att tappa lite mer än 1/3-del 
av vårt bidrag så det kommer att bli kännbart som ni förstår. Mattias Andreasson equmenia 
brämhult. 

 

Kommentar; Vi tycker att 10 timmar är en rimlig tid att ange för användning. Att höja 
grundbidraget skulle betyda ett väsentligt avsteg från budgetramen.  

 

 

Yttrande kring förslag nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 
2020 

Rydboholms Sportklubb ( RSK ) avger härmed yttrande kring ovan rubricerat remissutskick. 

RSK är en flersektionsförening med fotboll, innebandy, orientering och skidor  samt 
gymnastik som aktuella grenar idag. Historiskt har ytterligare andra grenar funnits 
representerade och föreningen är öppen för tillkommande grenar i framtiden allt efter vad 
samhällsutvecklingen genererar för efterfrågan och behov. RSK firar 90 år under 2019 och ca: 
900 medlemmar samlas från ett huvudsakligt upptagningsområde bestående av Rydboholm, 
Viskafors, Kinnarumma, Svaneholm och Seglora.RSK är sedan 2010 certifierad som Trygg 
och Säker Förening och förfogar över hyrda lokaler, ägda lokaler, ägda anläggningar samt 
heltidsanställd personal. I det följande redovisas yttranden separat för de olika kategorierna 
med underliggande bidragsboxar. Yttranden redovisas i form av tillstyrker, avstyrker och 
avstår. 

Föreningars existens och organisering  

Grundbidrag.  Avstyrker 

Ett av huvudsyftena med bidraget är att stimulera föreningar till att bedriva en bred 
verksamhet med stort utbud och meningsfull fritid för barn och unga. Otryggheten inte bara i 
storstäder utan även städer av Borås storlek uppvisar just nu en negativ trend där 



gängkriminalitet med eskalerande våldsinslag tränger in i människors vardag. All erfarenhet 
och forskning sedan lång tid tillbaka visar att tidiga insatser och resurser för barn och unga är 
den ojämförligt bästa samhällsekonomiska åtgärden, långt mer effektivt än ökade straffskalor 
och fler poliser. Flera av de tidiga insatserna svarar idrottsrörelsen och föreningslivet för. Det 
är därför inte rimligt att i rådande situation sänka de bidragsdelar som är  knutna till 
medlemsantal och aktivitetsnivåer och som slår direkt mot den idrottsliga 
ungdomsverksamheten. Om den övergripande styrprincipen med nya bidragsregler är att 
nuvarande budgetram bibehålles måste detta ifrågasättas utifrån det resonemang som 
beskrivits. Borås Stad har en budgetomslutning på ca 6 miljarder kr där möjligheterna till 
omfördelningar av budgetramar är stora.  

Barn och ungdomsverksamhet 

Aktivitetsstöd. Avstyrker 

Se text Grundbidrag 

RSK har som målsättning att uppmuntra ungdomar som tidigt vill prova på att ta ledaransvar. 
Detta innefattar ungdomar som i vissa fall är under 15 år. Nya förslag till aktivitetsstöd bör 
stödja principen om ledarutveckling i ungdomsåren och åldersgränsen 15 år bör 
omformuleras. 

Verksamhetsstöd. Avstyrker 

Se text Grundbidrag. 

Lokaler och anläggningar  

Stöd till hyrda lokaler. Tillstyrker 

Lokaler regleras i nuvarande bidragsprinciper samlat under lokalbidrag som innefattar egna 
och förhyrda lokaler. RSK uppfattar att Fritids – och folkhälsonämnden i föreliggande 
remissdokument avser att renodla och dela upp bidragsformerna för hyrda lokaler och egna 
lokaler.  RSK tillhör den föreningskategori som förfogar över såväl hyrda lokaler som egna 
lokaler och anläggningar. Representanter för RSK huvudstyrelse har haft överläggningar med 
tjänstemän på Fritids-och folkhälsoförvaltningen gällande tolkningar och beräkningsprinciper 
för förslag till nya bidragsbestämmelser. Vid dessa överläggningar har det framkommit skilda 
synsätt på tolkningar. Om nämndens avsikt är att det skall finnas regleringar, begränsningar 
och andra omständigheter av betydelse framgår inte detta av remissdokumentet och bör i så 
fall tydliggöras i en reviderad upplaga.   

Stöd till samlingslokaler. Tillstyrker 

Storsjögården färdigställdes 2011 och har vid sidan om RSK:s egna aktiviteter utvecklats till 
en populär samlingslokal för såväl privatpersoner som föreningar och företag. Lokalen har 
modern mediautrustning, serveringskapacitet, konferenssittning , omklädningsdelar och 
gymnastiksal. Storsjögården är mycket lämpad för föreningar som inte har egna lokaler och 
kan tidvis erbjudas för uthyrning. Nämnden föreslås att komplettera listan på godkända 
lokaler med Storsjögården.  

Driftbidrag till egna lokaler. Tillstyrker 

Se text stöd till hyrda lokaler 

 

Driftbidrag för föreningsägda anläggningar. Tillstyrker 



Anläggningsbidrag. Tillstyrker 

Anläggningslån. Tillstyrker 

Lika rättigheter och möjligheter  

Stöd till sociala insatser. Avstår yttrande 

Verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar. Avstår yttrande 

Riktade insatser 

Riktat bidrag som nämnden förfogar. Avstår yttrande 

Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag. Avstår yttrande 

Orienteringskartor. Tillstyrker 

Idéburnas gemensamma organisering. Avstår yttrande 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet. Avstår yttrande 

Idrottsskola. Tillstyrker 

Ungas egen organisering 

Projektpeng. Avstår yttrande 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer. Avstår yttrande 

Utveckling av föreningsverksamhet  

Startbidrag. Avstår yttrande 

Säker och trygg förening. Tillstyrker 

Evenemang  

Arrangörsbidrag. Avstår yttrande 

2019-09-02 

För Rydboholms Sportklubb 

Leif Kuusela 

Ordförande 

 

Kommentar; Fritids- och folkhälsoförvaltningen har arbetat inom givna budgetramar vilket 
inneburit en del kompromisser, till exempel sänkt grundbidrag – höjt lokalbidrag. Avsteg från 
ramarna kan endast göras av politiken. Samlingslokaler ska finnas där det föreligger ett behov 
från flera föreningar att tillfälligt hyra lokaler. Vi har inte den uppfattningen att Storsjögården 
är en sådan efterfrågad lokal. När det gäller egna/hyrda lokaler är vår uppfattning att 
föreningar kan få bidrag för EN lokal, hyrd eller egen. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
kommer att fortsätta diskussionen med RSK om detta.  

 

Remissvar SK Elfsborg 



 



 



 

Carina Askengren, Ordförande och Jonas Söderberg, Sportchef 

 

 

Kommentar; Simklubbens förslag till nytt verksamhetsbidrag går långt utanför de givna ramar 
som förvaltningen arbetat inom. Förslaget ovan kostar i storleksordningen 12 000 tkr vilket är 
en kostnadsökning med ca 1 000 tkr mot nuvarande budget. Med endast 10 nivåer blir 



skillnaden mellan varje nivå väldigt stor vilket skulle medföra stora konsekvenser för en 
förening om den från ett år till ett annat behöver gå ned till en lägre nivå. En av de stora 
anledningarna till att ta bort Administratörsbidraget och istället utöka verksamhetsbidraget var 
att föreningarna själva skulle få möjlighet att fördela bidragen utifrån sina egna principer. Vi 
förstår att simklubben har höga ambitioner när det gäller både den administrativa delen men 
också träning och tävling. Kommunens uppgift är dock inte att uppmuntra till fler anställda 
och mer administration samt elit utan vårt fokus bör istället vara på breddverksamheten. Det 
nya lokalbidraget kommer att gynna de allra flesta föreningar, även simklubben. Det är 
väldigt få föreningar som har kanslilokaler som överstiger 300 kvm, att utöka maxgränsen 
ytterligare har vi inte bedömt ska prioriteras. Vi noterar att simklubben inte stödjer förslaget 
att höja bidragsåldern till 7-25, föreningen vill snarare gå åt andra hållet, alltså sänka den. När 
det gäller taxorna så ingår inte detta i bidragsutredningen och kommer därför inte att 
kommenteras. Att taxorna påverkar föreningarna är väl känt och förvaltningen för idag en 
dialog med många föreningar om detta.  

 

YTTRANDE 2019-08-20 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

Borås Stad Fritids-och folkhälsonämnden 

Betänkandet Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

 
Som ideell förening ser vi att för oss är det omöjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka detta 
förslag. Däremot hoppas vi att nämnden är intresserade av att lyssna till vår ståndpunkt. 
Kommunalt stöd till Odenslunds 4H har sedan 2013 legat som ett riktat bidrag på grund av 
verksamhetens omfattning. Stödet bör även i fortsättningen prövas av Fritids- och 
folkhälsonämnden. Skälen för detta är följande. Odenslunds 4H är en öppen stadslantgård 
belägen i bostadsområdet Hässleholmen i Borås. På gården finns hästar, får, getter, höns, 
kaniner och katter. Förutsättningar för djurhållning regleras av riktlinjer och krav från 
Jordbruksverket och Länsstyrelsen. Gården är öppen för allmänheten dagligen 8-17 och utgör 
ett uppskattat utflyktsmål för familjer från området och även från andra delar av Borås. 

Verksamheten på Odenslunds 4H finns tillgänglig för förskola och skola likväl som för 
enskilda barn som tycker om att vistas på gården efter skoltid. Vi välkomnar även andra 
studiebesök som exempelvis äldreboenden och vuxenutbildning.  
Gården tillhandahåller platser för arbetsplatsförlagd utbildning, APL, åt såväl Strömma 
naturbruksgymnasium, Svenljunga naturbruk som Realgymnasiet. Den erbjuder även en trygg 
plats för människor som är i behov av arbetsträning, har att avtjäna samhällstjänst samt står 
till förfogande för övriga behov som det offentliga samhället kan ha. Inget av ovanstående 
förutsätter ett medlemskap i föreningen. Genom en bred föreningsverksamhet i 4H och 
ungdomsorganisationen Ung 4H ges möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull fritid för 
barn och unga i Hässleholmen och övriga delar av Borås. 4H är en religiöst och partipolitiskt 
obunden organisation med fokus på att alla barn och ungdomar ska ha möjlighet till att 
utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande människor med respekt för 
omvärlden. Medlemskap är möjligt även om man är under 7 år eller över 25 år. 
 
Vi ser 4H som en viktig bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och 
som en viktig aktör för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Syftet med 
hela vår verksamhet är att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare där medvetenhet 
om människans beroende av naturen, kretsloppet och hållbar utveckling i de mål som anges i 
Agenda 2030 är centrala. Genom att barn, ungdomar och vuxna är engagerade i aktiviteter 



och arrangemang, till exempel temadagar, djurskötarkurser och läger, skapas bryggor mellan 
generationer, kön, ursprung och förutsättningar. Två för oss särskilt angelägna områden kan 
urskiljas i verksamheten, dels att stimulera barn och ungdomar med funktionshinder till en 
meningsfull fritid som ridning och föreningsdemokrati, dels att människor med helt skilda 
bakgrunder och förutsättningar möts och förenas i ett gemensamt intresse. Odenslunds 4H 
förstår Borås stads strävan att arbeta fram ett enhetligt och rättvist system. Enhetligheten 
framgår tydligt men desto svårare är det att se rättvisan i det hela utan att också ta hänsyn till 
föreningars verksamhet och förutsättningar. De stora föreningarna gynnas medan de mindre 
får det betydligt svårare. De eventuellt negativa konsekvenser systemet kan komma att 
medföra, till exempel i vem som räknas som medlem eller vad som räknas som en aktivitet 
förutsätter vi att förslagsställarna tänkt på. Om Odenslunds 4H skulle ingå i det tänkta 
bidragssystemet utanför det riktade bidraget ökar risken för en sluten gård, exklusivt öppen 
för medlemmar. Det skulle innebära slutet för både gårdens och föreningens verksamhet.  
 
Styrelsen på Odenslunds 4H  
genom Susanne Spiik 
 
 
Kommentar; Odenslunds 4H kommer också fortsättningsvis att bedömas utifrån ett Riktat 
stöd.  
 

 



 



 
 
Kommentar; Borås Stad kan inte stödja verksamheter som innefattar främjande eller 
användande av alkohol, narkotika eller dopningspreparat. Medlemskapet måste vara en aktiv 
handling av en person, därför är det personligt. Aktivitetskrav införs för att likställa villkoren 
för alla föreningar. Vi noterar att 30 aktiviteter upplevs som högt. Vi uppmärksammar också 
att samorganisationen förordar eventuella övergångsregler samt uppföljning.  
 



 

 
 
Kommentar; Förvaltningens arbete har varit inriktat på ett lokalbidrag som är lika, oavsett 
förening och vilket område föreningen är belägen i. Förvaltningen har för avsikt att hitta en 
lösning som är hållbar över tid och vi kommer att fortsätta träffa föreningen och föra dialog. 
 

 



 

 

 



Kommentar; Förvaltningens arbete har varit inriktat på ett lokalbidrag som är lika, oavsett 
förening och vilket område föreningen är belägen i. Förvaltningen har för avsikt att hitta en 
lösning som är hållbar över tid och vi kommer att fortsätta träffa föreningen och föra dialog.  
 

 

 



 

 

Kommentar; Vi noterar att föreningen önskar en bidragsberättigad ålder på 4-20 år samt att 
föreningen tycker sig missgynnas av nuvarande verksamhetsbidrag.  

 

Bidragsutredningen från Borås Badminton 

Borås Badminton har många medlemmar som bor i andra kommuner och pendlar in till Borås 
för att träna. Vi anser att när man gör en översyn av bidragsreglerna borde man även ändra så 
att det går att få bidrag för medlemmar ej bosatta i kommunen. Vi ifrågasätter hur det vid en 
översyn för att modernisera bidragen kan sänka aktivitetsstödet . Detta kommer att göra att vi 
tappar runt 3000 per säsong. (Och det är ju inte så att våra utgifter blir lägre.) Vi har även 
synpunkter på att vid ansökan så tar det ett antal dygn innan man får svar detta i motsats till 
RF där man får svar efter 5 minuter. Riktade bidrag gynnar stora klubbar typ Elfsborg 

Vi borde kunna få bidrag till tävlingar och inte bara om det är SM status. 



 

Kommentar; Borås Stad har inte möjlighet att ge bidrag till personer som kommer från en 
annan kommun. En storstadskommun har ett större utbud och det är naturligt att personer 
utanför kommunen söker sig hit. Aktivitetsstödet antal deltagare sänks för att föreningar med 
individuell inriktning ska få bättre möjligheter, där inräknas badminton. Vi tror att föreningar 
kan kompensera bortfallet med fler aktiviteter. Modulen för aktivitetsstöd har inte ingått i 
denna utredning och kommenteras därför inte. Förvaltningen delar inte föreningens åsikt att 
Riktade bidrag gynnar stora klubbar. Vi noterar att föreningen vill sänka kraven för 
Arrangörsbidrag.  

 

Med anledning av förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och 
folkhälsonämnden  

Vi i Equmenia Borgstena har synpunkter på villkoren för ”Stöd till hyrda lokaler” där en 
punkt anger att ”Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan”. En mindre 
förening, som vår, når omöjligt upp i aktiviteter av den omfattningen. Om vi inte hyr lokal på 
det sätt vi gör idag, har vi inte någon möjlighet att bedriva vår verksamhet. Det eftersom 
utbudet av kommunala lokaler att nyttja i stället, i Borgstena, är begränsat. Om det ändå 
skulle vara genomförbart att utföra våra aktiviteter i någon av de kommunala lokaliteter som 
finns, var skulle vi i så fall förvara all vår utrustning mellan aktiviteterna? Då vi redan, på 
många områden, upplever att vi lever i periferin av Borås stad, känns det beklagligt att se 
möjligheterna för vårt föreningsliv i Borgstena begränsas. Vi önskar en utformning av 
framtida bidragsformer som hjälper oss i vår verksamhet i stället för att de stjälper.  

Marcus Larsson, Ordförande Equmenia Borgstena 

 

Kommentar; Förvaltningen tycker att 10 timmar/vecka är rimligt. Vi har däremot ingen 
önskan om att stjälpa föreningar. Vi noterar föreningens önskemål.  

 

Afasiföreningens svar på Borås stads bidragsförändringsförslag. 

Vi beklagar stort att vår förening har fått allt mer minskade bidrag. Det finns idag inga andra 
möjligheter för personer med afasi (= svårigheter med kognition och kommunikation) att få 
komma i social kontakt med andra människor än via Afasiföreningen. De flesta personer med 
afasi behöver hemtjänst, många bor ensamma och de flertalet kan inte prata så att andra 
förstår/ kan inte prata alls. Eftersom Borås stad inte alls har någon logopedtjänst inrättad, så är 
föreningens träningstillfällen var vecka för de flesta afasidrabbade personer i Borås stad deras 
endafysiska och kommunikativa rehabiliteringsmöjlighet. Sedan 2000 har Afasiföreningen 
erbjudit datorträning med specialprogrammet Lexia för personer med 
kommunikationsproblem och anhöriga har kunnat träffas i regelbundna grupper för att stötta 
varandra. Afasiföreningen har haft många medlemmar. Med så kallad naturlig avgång 
minskar tyvärr medlemsantalet betydligt och endast få tillkommer. Tidigare kontaktvägar har 
av många organisationsförändringar brutits och få nya har kunnat skapas. Då det ännu inte 
finns ett alternativ för denna grupp önskar vi således att det funnes en speciell bidragsgrupp 
för denna grupp så länge de diskrimineras av Borås stad. 

Med hänvisning till  



1)– FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2009) 

2)- Hälso- och sjukvårdslagen 2017, som betona ratt vårdens mål ska vara god hälsa och vård 
på lika villkor (gäller även kommuner) 

3)- Socialstyrelsens nya direktiv 2018 för Strokevård, där man fastslår att personer med afasi 
ska erbjudas tidig, flerårig rehabilitering såväl fysisk som kommunikativ. 

Man betonar starkt betydelsen av aktiv och vägledande logopedträning. Vikten av 
kommunikationspartner-träning fastslås också. Som kommunikationspartner räknas alla, som 
är i direktkontakt med den afasidrabbade. 

Borås stad erbjuder ännu inte detta! 

Borås stad arbetar starkt och positivt på att möta den demografiska utvecklingen av äldre med 
hjälp av bland annat mötesplatser och frivilliga insatser av olika slag i syfte att bevara äldres 
hälsa och livskvalitet så länge som möjligt. 

Afasiföreningen är ännu den enda möjligheten till kvalitativ social mötesplats för denna 
grupp av funktionsnedsättning. 

Borås stad får inte fortsätta att diskriminera gruppen ”personer med afasi”!  

Vad för slags bidrag går det att få för att orka fortsätta som draghjälp för något som Borås 
stad snarast borde ta ett kompetent ansvar för??? 

Dessa personer tar sig ytterst sällan ut till mötesplatser på grund av omgivningens okunskap 
om hur man bemöter personer med afasi. De flesta utan afasi klarar inte av att alls ta kontakt 
med dem utan blir arga eller undviker dem helt.  

Okunskap om afasi är tyvärr oerhört stor. 

Afasiföreningen har försökt att samverka med Borås stads IOP om utbildning till framför allt 
hemtjänstpersonal och distriktssköterskor, men tyvärr inte nått fram. 

Utan goda bidragsmöjligheter klarar Afasiföreningen inte att marknadsföra 
bemötandet av en sådan ensam och diskriminerad persongrupp i Borås stad. 

Ge oss en rimlig chans till medverkan för positiv bättring! 

2019 09 20 

Styrelsen för Afasiföreningen 

Monika Golcher/ sekreterare 

 

Kommentar; Vi noterar att föreningen är missnöjd med Borås Stads agerande i allmänhet när 
det gäller personer med diagnosen Afasi. Föreningen ingår i gruppen 
Funktionshinderföreningar och får bidrag därefter.  

 

Kommentarer och synpunkter från Simklubben 1970 (SK70) på förslaget om nya 
bidragsregler från 2020-01-01. 

 



Simklubben 1970 har tagit del av förslaget till nya bidragsregler och vill framföra nedan 
åsikter till er inför höstens beslut. Vi ser i det nya förslaget en trend åt fel håll gällande 
simklubbar i Borås.  

Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar 
föreslås ändras från 6-20 år till 7-25 år. 

Våra kommentarer och synpunkter: Mycket dålig förändring för oss simklubbar! 

Aktivitetsbidragen baseras idag på antal aktiviteter för medlemmar mellan 6-20 år som med 
ert nya förslag skulle bli 7-25 år. Ni skriver själva ”(…)Att finnas i ett positivt socialt 
sammanhang och röra på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv 
livsstil som ung ökar också sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en 
bättre hälsa även i vuxen ålder.(…)” Ni vill med det ändrade åldersspannet få fler personer att 
bli aktiva men då tänker ni inte på att vattenvana och simkunnighet är viktigt att lära sig i låg 
ålder. Att lära sig simma och få vattenvana sent i livet är negativt och både farligare och 
svårare. Vattenvana och simkunnighet behöver byggas upp redan från tidig ålder därför har vi 
aktiviter även för barn under er lägsta åldersgräns. Vår simklubb bedriver ingen ”elitsatsning” 
för barn i låga åldrar utan vill främja vattenvana och simkunnighet. Vi ser gärna att åldern 
sänks istället för höjs, gärna till och med tillbaka till åren 1996-2013 då den låg på 4-20 år 
men åtminstone kvar på 6 år. 

Våra medlemmar i siffror just nu under HT2019: 

 SK70 har i skrivande stund 729st medlemmar. 

 Av dessa 729 st är 294 st 6 år och yngre varav 118 st är 6 år (födda 2013). 

 Av dessa 729 st är 393 st 7 år och yngre varav 99st är 7 år (födda 2012). 

 Av dessa 729 st är 7 st mellan 21-25 år (födda 1998-1994). Om man jämför dessa 7 
st med de 118 st som är 6 år så ser man hur stort vårt tapp av bidragsberättigade 
medlemmar kommer bli. Dessutom är endast 2st av dessa som är aktiva simmare och 
de andra 5 st är ledare i verksamheten. 

 Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999) 

 Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994) 

 Vid en ändring från 6-20 år till 7-25 år skulle SK70s tapp av bidragsberättigade 
medlemmar HT2019 bli 111st bidragsberättigade medlemmar. 

Inom simning och säkert många andra idrotter blir det ett tapp av medlemmar efter gymnasiet 
pga studier, karriär och familj. Men vi ser ändå en positiv trend att komma tillbaka till 
simning vid högre ålder så vi har 40 st medlemmar som är 26-58 år. 

"Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under åren 1996-2013 
4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således blev den nya åldern 6-20 år 
som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I det nya bidragssystemet föreslås en 
ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen 
föreslås dels för att underlätta för idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 
7-25 år) men till största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt 
med organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett längre 
idrottande, därav den högre åldern 25 år." 
 



 

Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och 
etniska föreningar höjs från 6 år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss. 

Föreslagen förändring: Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för 
alla föreningar (barn- och ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 
kr/medlem och etniska föreningar 50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte 
då de redan har 100 kr/medlem).  

Våra kommentarer och synpunkter: Att Grundbidraget sänks från 150kr/medlem till 
100kr/medlem är självklart negativt för oss. Vi önskar att det ligger kvar på 150kr. Det 
kommer slå hårt mot oss om minimiåldern ändras från 6 år till 7 år iom att vi då förlorar 111 
st bidragsberättigade medlemmar (111 st * 100kr = 11’100 kr). 

Vi vet ju att Grundbidraget baseras på annat än bara bidragsberättigad medlem (fördelning av 
kön inom styrelsen och medlemsavgifter) och vårt ligger på 53’400 kr för 2019 enligt 
ibgo.se.. Men beräknat på om alla medlemmar i SK70 i rätt ålder är bidragsberättigade skulle 
vårt tapp se ut som nedan. 

 Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999) 

Med Grundbidrag på 150 kr = 75’600 kr 

Med Grundbidrag på 100 kr = 50’400 kr 

Vi skulle förlora ca 25’200 kr varje år på det nya förslaget. 

 Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994) 

Med Grundbidrag på 150 kr = 58’950 kr 

Med Grundbidrag på 100 kr = 39’300 kr 

Vi skulle förlora ca 19’650 kr varje år på det nya förslaget. 

 Vid en ändring av både ålder (till 7-25 år) och sänkning av Grundbidraget (till 
100 kr/ bidragsberättigad medlem) skulle SK70 förlora ca 36’300 kr per år. Vid 
en ändring av endast Grundbidraget (till 100 kr/ bidragsberättigad medlem) men ej 
ålder (kvar på 6-20 år) skulle vi förlora ca 25’200 kr. 

"Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar. Förening får 
bidrag för varje bidragsgrundande medlem och baseras på det senaste verksamhetsåret som 
ska omfatta minst sex månader. Kommunens gräns för bidragsberättigad ålder är för 
närvarande 6-20 år. Det innebär att föreningens bidrag grundar sig på antalet medlemmar 
inom detta intervall (gäller för ungdomsföreningar). Bidraget kan sökas tidigast efter 
inskickade årliga handlingar." 

Föreslagen förändring: Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och 
ungdomsföreningar ändras från fem till tre.  

Våra kommentarer och synpunkter: Ok ändring. Kan vara bra vid perioder med hög 
sjukfrånvaro tex vissa vintermånader. Vi har många yngre medlemmar och barn i 
förskoleålder har högre sjukfrånvaro än äldre barn. 

 



 

Föreslagen förändring: Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 
7,50 kr/deltagare för att helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.  

Våra kommentarer och synpunkter: Vi vet inte var vi hittar uppgifter för att jämföra hur 
detta slår mot oss men generellt kan det inte vara bra för oss med en sänkning av bidrag ej 
heller Aktivitetsstödet. 

Föreslagen förändring: Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 
respektive 25/8 från dagens 15/2 respektive 15/8.  

Våra kommentarer och synpunkter: Bra att den blir samma som för LOK-stöd. Underlättar 
vårt arbete. 

Föreslagen förändring: Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara 
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss. 

Föreslagen förändring: Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast 
driftbidrag på 300 kr/m2 istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet 
medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga då vi hyr vår kanslilokal och nyttjad yta i 
simhallar/idrottshallar. 

Föreslagen förändring: Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 
kr/m2. (Idag har barn- och ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, 
funktionshinderföreningar 850 kr/m2. Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt 
Simonsland har 90 % av kostnaden och några pensionärsföreningar som förut tillhört de 
gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag. Bidragsytan anpassas till antalet 
medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).  

Våra kommentarer och synpunkter: 

Lokalbidraget baseras ju på vår kanslilokals storlek och kostnader (hyra och el). Jag förstår 
inte tabellerna helt men vi slår "taket" snabbt då vi har över 451st medlemmar (Tabell 1) och 
över 2000st aktiviteter (tex VT2019 4646st aktiviteter) Se era bifogade tabeller, Tabell 1+2. 

Vi fick i år ett Lokalbidrag på 29’200 kr för våra 73 kvm (73*400=29’200) och bör då få ett 
Lokalbidrag på 43’800 kr (73*600=43’800) nästa år om denna förändring går igenom. Den 
ändring gynnar oss i så fall med 14’600 kr per år men det är långt ifrån vad vi förlorar på en 
ändring av ålder och Grundbidrag. 

 



 

 

 

"Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar till 
Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av den senare 
organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde således lokalbidragen för 
pensionärsföreningar med från Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen 
och vid årsskiftet 2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har 
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar i huset, blivit 
den naturliga mötesplatsen för många av våra pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att 
lokalstödet till de olika pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden 
man har sin lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har 
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av förening samt 
lokalens läge." 

Föreslagen förändring: De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd 
på 4 000 kr + 15 kr/m2 varje år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Vår kanslilokal räknas ej som samlingslokal. 

 



 

Föreslagen förändring: Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 
timmar/vecka.  

Våra kommentarer och synpunkter: Ok förslag. 

Föreslagen förändring: Eget arbete värderas till 100 kr/tim.vid ansökan om 
anläggningsbidrag eller anläggningslån. 

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss. 

Föreslagen förändring: Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt 
tabell 2 (se nedan).  

Våra kommentarer och synpunkter: Om vi skall gå efter förslaget på 7-25 år hamnar vi på 
Nivå 13 och för 6-20 år på Nivå 14, men för aktiviter slår vi i ”taket” på Nivå 15 med 4646 
aktiviter (enligt våra uppgifter från senaste Verksamhetsbidraget på ibgo.se) om jag förstår 
uppgifterna rätt. 

Från ibgo.se: 

 

Vi hittar dock ingestans uppgifter om vilken nivå man hamnar på om det diffar mellan antal 
medlemmar och antal aktiviteter. 

 

 

Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 

 



 

Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 

Föreslagen förändring: Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, 
istället höjs grundersättningen till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Idrottsskola är svårt att hålla för simträning då 
kunskapsnivåerna är så olika och vi redan har mycket begränsad tid och yta i simhallen för 
våra träningsgrupper. 

Föreslagen förändring: Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets 
”Projektpeng”.  

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 

Föreslagen förändring: Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 
kr till 5 000 kr. 

Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 

Vår verksamhet bygger på att lära barn simma och om de önskar fortsätta med simning som 
en tränings- och tävlingsform (från 9-12 år). Våra tävlingsgrupper för ungdomar har just nu 
84 st simmare mellan 9-21 år jämfört med vår simskola som har 629 st simmare mellan 3-12 
år. Många av våra medlemmar slutar i vår verksamhet när de lärt sig simma, vi har en dipp 
vid 8-9-årsåldern. Om förslaget om höjt åldersspann går igenom önskar vi se ett undantag för 
simklubbar som bedriver simskola iom att vattenvana och simkunnighet är livsviktigt. 
Deltagare i vår simskola är unga och skall vara unga. Om barn inte börjar i simskola fören vid 
7 år kommer vi ha en stor grupp i samhället som riskerar att drunkna. Vi önskar ha kvar 
gränsen vid 6 år eller sänka ytterligare till 4 eller 5 år. 

Tack för att ni tagit del av våra kommentarer och synpunkter på förslaget om nya 
bidragsreglerna. 

Med Vänliga Hälsingar 

Simklubben 1970 genom kanslist Elin Johannesson 

 

Kommentar; Vi noterar att föreningen gärna ser en bidragsålder på 4-20 år, att föreningen vill 
att nuvarande grundbidrag bibehålls.  

 



 



 

 

Kommentar; Vi noterar synpunkterna som rör aktivitetsstödet och Idrottsskolan 

 



 



 

 

Kommentar; Vi noterar att föreningen vill sänka den undre åldersgränsen till 3 år samt sänka 
åldern för ledare till 13 år.  

 



 

 

Kommentar; Vi träffar gärna DHR för konstruktiva samtal om lokalbidrag.  

 

 



 



 

 

Kommentar; Vi tackar för förslaget till nytt verksamhetsbidrag. Det ligger i linje med de 
beräkningar vi har gjort. Vi noterar också föreningens synpunkter på de föreslagna åldrarna.  

 

 

 



Här med vill vi från nedanstående invandrarföreningar i Borås skriva ett par ord om hur den 
nya uppdateringen av bidragsystemet kommer att påverka oss i vårt arbete samt våra 
föreningar. Hoppas att detta brev ger gehör och att vi som representerar kan vara del av ett 
arbete som har stor påverkan på alla våra medlemmar. gamla, unga, ungvuxna och barn.  

Detta brev är kanske inte väl formulerat men har en väl mening där vi anser och VILL vara 
med i arbetet som påverkar oss i föreningen. VAD VORE ETNISKA FÖRENINGAR UTAN 
SITT MODERSMÅL?  

Brevet är undertecknat och framtaget av: 

Kulturförening Bosnien och Hercegovina, Multaka Alsham,Ljus framtid,Somaliska 
föreningen samt Afghanska kultur föreningen. Dessa föreningar är representanter för närmare 
3000 medlemmar i Borås. 

Våra invändningar i det här brevet är främst kring borttagandet av aktivitetsstöd för 
modersmål, läxhjälp samt beslutsförfarandet. 

Demokratin i beslutsförfarandet: 

Vi bor i ett demokratiskt land och alla har rätt att yttra sig och påverka, inte bara vara en 
passiv del i demokratin. Ni på FOF tillsammans med andra har träffats och diskuterat en 
avgörande faktur för oss i föreningar och har inte tänkt på konsekvenserna till ett sånt beslut. 
Ingen har erbjudit (bjudit)oss alla till en dialog gällande ett arbete som är avgörande och 
viktigt i föreningslivet. Vi känner oss exkluderad och överkörd av er. Det är odemokratiskt att 
bestämma för att ändra utan att involvera oss i frågan. Ni skapar en glapp i samhället utan att 
tänka på samtliga föreningar som ska påverkas negativt. 

Modersmål: 

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket 
utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner 
och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i 
ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts. Att ha tillgång till sitt 
modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika områden ( Lgr 11). 

Därför är verksamheten kring modersmål även en av viktigaste aktiviteter i våra föreningar. 
Språk är väldigt viktig del av integration i svenska samhället. Ansträngningar att bevara 
modersmålet under de senaste två decennier har bidragit till att våra barn och ungdomar har 
etablerats i det svenska samhället.Språk är en tillgång som ska utvecklas och utnyttjas. Det är 
en stor fördel för samhället att många människor är flerspråkiga. 

Syfte är att bevara tvåspråkighet hos våra barn och ungdomar. Utöver svenska språket som en 
naturlig del av integrationen, behöver våra medlemmar även behålla kunskaper i sitt 
modersmål från hemlandet. Detta för att kunna ta del av och behålla den kulturella 
bakgrunden. Det är viktigt att lyfta fram hur viktigt det är att bevara kulturarvet och språket 
som dess viktigaste grund. Det är otillräckligt med en timme av undervisning i modersmål 
inom skolundervisning. Undervisning i skolan är inte tillräckligt för elever att lära sig språket, 
det är bara vägledning i vad elever ska arbeta med. Barnen behöver öva, det vill säga prata 
och använda språket i olika sammanhang och därför behöver vi stöd för att hjälpa barnen att 
lära sig sitt modersmål.I föreningen är deras språk ”levande” och där har de en full 
användning av det. Föreningsaktiviteter kompletterar modersmålsundervisning i skolan. 

Aktiviteter har för syfte att främja språkbildning och väcka ett större intresse för språket hos 
våra medlemmar och i synnerhet hos barn. 



Om man slutar med dem minskar resultaten som görs med satsningar i skolan. För att möta 
den utmaningen krävs det att etablera mer positiv inställning kring frågan om modersmål och 
att skapa större satsningar som kan leva upp till de nya förhållandena. Den inställningen 
innebär ökat satsning på aktiviteter kring modersmål och större samarbete med relevanta 
institutioner i Sverige. Man får inte glömma våra föreningar heller. Allt som sagts ovan är 
känt och vetenskapligt bevisat. Vi vill framföra och betona följande: Vi är medvetna om att 
Sverige är ett välfärdsland. Välfärden ser vi inte igenom den ekonomiska biten, utan igenom 
medborgarnas möjligheter i livet. Sverige är en välfärd på grund av att dess ca en miljon 
medborgare får vara det de är, får utveckla och bevara sitt språk, som i detta fall inte är 
svenska, får bevara sin kultur, sina seder och sina traditioner. Allt detta lever i språket. Att 
samhället (kommunen) ställer sig på vår sida sänder starkt positiva signaler. Man ser att man 
är välkommen och tillåten att känna sig hemmahörande. Bara då, ska man känna sig helt fri. 

Sådana medborgare ska uppleva Sverige som sitt eget land, som land som de vill utveckla 
vidare tillsammans med andra, som de vill leva i livet ut, samt som de vill göra till ett ännu 
bättre välfärdsland och som de vill vara stolta över. 

Föreningarnas överlevnad 

Vi i samtliga föreningar överlever på bidraget som utbetalas av Fritid och 
Folkhälsoförvaltningen och det täcker ungefär 50 till 60 procent av kostnaderna. Ljus framtid 
förening till exempel har 600 medlemmar med en lokal hyran som ligger på 200.000 per år 
och det är samma för Multaka Alsham, Afghanska Kultur förening. En sådan ändring i 
bidrags reglar betyder att föreningarna inte kan klara sig ekonomisk vilket kan leda till att 
föreningar läggs ner på sikt. Vi anser att vi fyller en god funktion och är en förlängd arm för 
samhället och tycker att samhället (kommunen) i sin tur borde se oss som sitt komplement. 
Kommunen och vi måste samverka. 

Hjälp oss i arbetet där vi vill ge våra barn ett språk, stötta de i skolarbete, känna oss delaktiga 
i deras utveckling, känna att vi som föräldrar har något gemensamt med barnen och barnbarn 
(språket). Låt föreningarna fortsätta leva vidare i sin befintliga form med ett forum där 
medlemmar kan känna att det är givande för barnen, att de får meningsfulla aktiviteter. Vi 
vädjar och vill att föreningsenheten ska vara möjliggörare och brobyggare. Vi vill känna att vi 
som förening fyller en betydande funktion för samhället och för medborgarna. Att hänvisa till 
olika förvaltningar och bolla vidare är ingen lösning. Det är komplicerad och nästan omöjlig 
för oss att hitta i möblemanget hos olika förvaltningar.  

Vi vill avsluta brevet med att vid behov lämnar vi gärna en riskanalys om hur det kommer att 
se ut i våra föreningar efter den uppdateringen. Vi kan delge en kartläggning i form av siffror 
och antal aktiviteter som kommer att reduceras.  

MVH  

Kulturförening Bosnien och Hercegovina, Multaka Alsham, ljus Framtid, Somaliska 
föreningen, Afghanska Kultur F 

 

Kommentar; Fritids- och folkhälsoförvaltningen anser inte att vi har ”kört över” eller 
”exkluderat” ovanstående föreningar på något sätt. Föreningarna har varit inbjudna till 
samtliga av våra gemensamma utbildningar och möten och har också framfört sina 
synpunkter. Föreningen har också tagit del av remissen och återkommit med remissvar, det 
kallar vi demokrati. Vi anser vidare att undervisning i hemspråk och läxhjälp tillhör skolan. 



Därför hjälper nu skolverket till med den här typen av verksamhet. Det är därför inte rimligt 
att kommunen ska göra samma sak, därav förslaget.  

 

Några punkter till remissvar 190924 från Föreningsrådet Borås 

Förändringen av bidragsberättigade åldrar 7–25 år bra, sexåringar ska leka samtidigt som 
ungdomar idag studerar till de är 25–30. 

Tveksamt att bidragen bara omfattar människor som bor (är mantalsskrivna ?)i Borås Stad. 
Det är så pass flexibelt idag, till exempel är ungdomar från andra orter eller kommuner  aktiva 
i våra föreningar. Hur ska man göra med fotbollsspelare eller de som pluggar på Högskolan? 
Regeln om bostadsort har tillkommit sedan registreringarna börjat göras elektroniskt. Tidigare 
kontrollerades inte detta. 

Att ta bort bidrag till läxläsning är bra. 

Varför sänks grundbidraget för barn- och ungdomsverksamhet? De flesta föreningarna 
kommer att förlora på det.  Finns annat som kompenserar detta ? 

Att aktivitetsstödet sänks innebär en försämring. Överhuvud taget har ju de flesta ersättningar 
sänkts. 

De ändrade reglerna för grupperna är att det räcker med tre deltagare. Då kan vi ordna fler 
grupper med ledarledda aktiviteter. Föräldrar ställer upp som ledare för yngre barn. Den nya 
regeln inbjuder till fusk. Ett fotbollslag kan plötsligt bli tre olika grupper. 

Riktade bidrag och riktade insatser ökar förvaltningens kontroll. Särskild anledning ? 

Stödet till lika rättigheter och möjligheter utgår vi från ska gå till sociala föreningar? 
Vilka utgör sociala föreningar ? 

Varför är det så komplicerat att skicka en bidragsansökan till Borås Stad, medan det är 
betydligt enklare att skicka till t.ex RF? Finns något att sätt att förenkla ? 

Det saknas förslag om att utjämna skillnaderna mellan föreningar på Träffpunkten som betalar 
och de som är där gratis. 

Kommunens lokaler ska användas minst 10 tim./vecka. Det är ganska mycket, till exempel tre 
timmar tre ggr per vecka. Missgynnar t.ex scouterna som oftast är utomhus. 

Eget arbete värderas till 100 kr/timme. Det är lågt och det borde värderas till minst 150 kr. 

Bidrag till de idéburnas gemensamma organisering handlar om Föreningsrådet och 
Funktionsrätt. Det är en sak. 

Det andra är ett bidrag till föreningar som kan tänka sig göra en IOP med Borås Stad och har 
kostnader för sitt förarbete. 

Hur är det tänkt med idrottsskolan? Föreningar får hyra lokal, men ibland kommer inte 
idrottsskolan. Ändå står föreningen där med kostnaden för hyra. Hur löser man detta ? 
Föreningsrådet Borås 
Tage Carlsson 
ordförande 

 



Kommentar; Borås stad ger bidrag för invånare boende i Borås kommun, inget annat. Detta är 
vedertaget hos de flesta föreningar och har även kontrollerats innan den digitala 
redovisningen infördes. Reglerna för aktivitetsstöd säger att ”naturlig grupp får ej delas i flera 
grupper” för att få fler aktiviteter, sänkningen till tre deltagare för godkänd aktivitet bör 
således inte påverka detta. Aktivitetsstödet sänks för att vi tror att föreningarna kommer att 
redovisa fler aktiviteter på grund av ändringen till tre deltagare/aktivitet. De sociala 
föreningarna finns listade i Borås Stads verksamhetssystem för bidrag. Ansökningsförfarandet 
har inte varit föremål för utredning och kommenteras därför inte. Förvaltningen tycker att det 
är rimligt med att lokaler ska användas 10 tim/vecka. Vi noterar höjningen till 150 kr/tim för 
eget arbete vid anläggningslån och bidrag. Vi tar emot synpunkten på uteblivna Idrottsskolor 
men väljer att inte kommentera den här.  

 

 

Remiss har också inkommit från följande nämnder; 

Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Kulturnämnden, Individ- och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 
Grundskolenämnden 

Samtliga nämnder godkänner eller tillstyrker förslaget. Kulturnämnden tillägger ”att det 
fortsatt ska utredas hur Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i 
syfte att uppnå en större likvärdighet  och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 
respektive fritidsföreningarna i Borås Stad”.  

I samtliga nämnder, förutom Grundskolenämnden, avstår eller deltar inte (M) eller (KD) i 
besluten. De hänvisar de till ett eget remissvar av respektive fullmäktigegrupp. 

 

Nedan följer remissvar från politiska partier. 

 

 



 



 

 

Remissvar avseende nya bidragsregler gällande  
Fritids och folkhälsonämnden från och med år 2020,  
diarienummer FOFN 2019-00091. 
  
Vi tillstyrker förslaget utifrån dess helhet, men har några synpunkter på förslaget gällande 
nya bidragsregler. 
  
Det är angeläget att få till en ny modell gällande bidragsregler, dock är det viktigt att det finns 
en bred förankring av dem så man inte sviker civilsamhället genom att justera dem på nytt 
inom en snar framtid.  
  
Viktigt att ett medlemskap i en förening/organisation bygger på en aktiv handling ifrån den 
enskilde individen.  
  
Vi förstår syftet med åldersspannet 7-25 år, men detta borde kanske justeras något 
exempelvis till åldersspannet 7-21 år och inte sträcka sig ända upp till 25 år. Stödet till barn 
och ungdomsverksamhet är viktigare än att utöka åldersspannet 



  
Positivt att föreningar kan söka pengar ur flera olika bidragsboxar utifrån vad de bedriver för 
verksamheter inom föreningen/organisationen och inte blir insorterade under enbart ett fack.  
  
Anläggningslån 
I förslaget framgår det att det skall tas beslut om anläggningslån i augusti och sedan skall 
tillskrivas KS förslag på vilka som sak få stöd. Vi ser en fördel om man kunde bereda dessa 
ärenden löpande under kalenderåret, så att inte eventuella projekt tappar fart. 
  
Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
Noterade att här framhålles Borås Stads välfärdsbokslut som ett viktigt verktyg utifrån socialt 
utsatta områden inom Borås stad. Detta är något vi anser är strategiskt och positivt. 
  
Det krävs övergångsregler och anpassningar för föreningar så att det nya bidragssystemet inte 
medför stora förändringar för berörda. 
  
Borås den 25 september 2019  
För Centerpartiet i Borås 
Karl-Eric Nilsson 
 
 



 
 

 

 



Nya bidragsregler för Fritid‐ och folkhälsonämnden Remiss från Liberalerna i Borås  

Vid Fritid‐ och folkhälsonämndens sammanträde den 21 juni 2017 beslutade man om att genomföra 
den översyn av Borås Stads bidragsregler som initierades av Ronny Svensson (L) och Cecilia 
Andersson (C). Nämnden beslutade att inrätta en politisk styrgrupp för arbetet med uppdraget. 
Förvaltningen och presidiet nedgraderade dock denna till en referensgrupp utan beslut i nämnden. § 
73 2017/FF0125 805 Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag Fritids‐ och 
folkhälsoförvaltningen har av Fritids‐ och folkhälsonämnden fått i uppdrag att se över nuvarande 
föreningsbidrag. För att få ett brett stöd för de nya bestämmelserna är det önskvärt med deltagande 
från respektive parti i nämnden. Beslut Fritids‐ och folkhälsonämnden beslutar att utse en person 
från varje politiskt parti till att ingå i styrgruppen för uppdraget ”Revidering och översyn av 
nuvarande föreningsbidrag”. Partierna rapporterar sina representanter vid nämndsammanträdet i 
augusti. Liberalerna Borås tycker att det är olyckligt att nedgraderingen gjordes. Förvaltningen har 
drivit arbetet helt på egen hand med begränsat intresse från de politiska partierna. Referensgruppen 
har kallats till ett fåtal uppdateringsmöten där förvaltningen har presenterat delar av förslaget och 
inbjudit till diskussion. Förvaltningen har inte beaktat synpunkter om att t.ex. titta på andra 
kommuners utformning av bidragsregler – bl.a. jämställdhetsarbetet som görs i Malmö Stad. Fritid‐ 
och folkhälsonämnden har nu skickat ut ett förslag på remiss gällande förändring av kommunens 
bidragsregler. Svaren skulle ha varit inne senast den 31 augusti men svarstiden förlängdes till den 25 
september. Nämnden kommer fatta beslut den 14 oktober. Synpunkter Fritid‐ och 
folkhälsonämndens huvuduppgifter, enligt nämndens reglemente, är att ansvara för kommunens 
övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose 
allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och 
tävlingsverksamhet. Utifrån dessa mål ska nämnden bl.a. arbeta med att kartlägga, rapportera, följa 
upp och föreslå åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa. För Liberalerna Borås är det 
av oerhörd vikt att skattepengar i så stor utsträckning som möjligt går till föreningar som arbetar 
aktivt med att ha jämställd verksamhet, som har en god föreningsdemokrati och som arbetar med att 
erbjuda aktiviteter som medborgare av olika åldrar efterfrågar. Borås Stad, en kommun med 112 000 
invånare, har inte något damlag i någon sport på elitnivå och kommunen hamnar sist av 25 liknande 
kommuner i Sverige (enligt en sammanställning av Borås Tidning 2015) när det kommer till 
damidrott. Vi anser att kommunen behöver uppmuntra idrottsföreningar och andra föreningar att 
arbeta aktivt med att inkludera alla kön i sin verksamhet – det bör vara självklart att skattepengar 
enbart går till föreningar som inte är könsdiskriminerande. I förslaget skrivs det om värdegrunden för 
Borås Stads bidragsregler och det är en bra text. Liberalerna Borås saknar dock mål, styrmedel och 
belöning/bestraffning för de som inte arbetar enligt värdegrunden. ”Vi ser föreningar som viktiga 
bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och som viktiga aktörer för att 
upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås.” Så skrivs det under rubriken om värdegrund. 
Mot bakgrund av det anser vi att man kontinuerligt behöver kontrollera att föreningar som mottar 
skattemedel varken befäster könsroller eller bedriver verksamhet som på ett eller annat sätt går 
emot den demokratiska ordningen vi alla lever efter. Sedan vill vi nämna att vi tycker att det är 
orimligt att man får ett bidrag baserat på antalet medlemmar man har. Det kan finnas föreningar 
med tusentals medlemmar som har verksamhet som endast når ett fåtal (att man har många inaktiva 
medlemmar) och det kan finnas föreningar med ett fåtal medlemmar men som ändå når en stor 
mängd personer. Vi menar att det ända rimliga är att basera bidragen på de aktiviteter som 
föreningarna genomför. Man får helt enkelt granska verksamheten som föreningarna bedriver. 
Slutligen vill vi nämna att det finns en del bidrag som är upp till bedömning av nämnd och 
förvaltning. Dessa verksamheter är ofta positiva och viktiga, men Liberalerna anser att det är viktigt 
att förvaltningen (och nämnden) är tydliga med krav på verksamheten. Ansökningarna måste vara 
tydliga och transparenta. Verksamheten måste kunna utvärderas så långt det går utifrån objektiva 
kriterier. Resurser får inte försvinna ut till verksamheter som är ogenomtänkta eller dåligt utförda. 
Detta måste tydligt anges i bestämmelserna för dessa bidrag och rutiner måste utarbetas. Det är 
därför viktigt att i framtiden – gärna redan ett år efter införandet av de nya reglerna – utvärdera de 



nya bidragsreglerna så att man kan säkerställa att kommunens resurser inte går till föreningar som vi 
inte anser bör vara bidragsberättigade, t.ex. sådana som könsdiskriminerar.  

Liberalernas kommunfullmäktigegrupp  

genom Anna Svalander Kommunalråd 

 

 

 



Från: Dalsjöfors Brottarklubb <dalsjoforsbk@hotmail.se> 
Skickat: den 28 maj 2019 16:05 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Lars Fast 
Ämne: Sv: Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från 

och med år 2020 
 

Hej 
 
Vi noterar att ni vill höja bidragsberättigad ålder till 7 år för att underlätta för föreningarna. 
Motivationen att ungdomar skall idrotta längre om de börjar senare är välkänd, men inte 
underbyggd med siffror oss veterligen. 
 
Alla föreningar tävlar med varandra om att attrahera barn och ungdomar.  
Små föreningar med smala idrotter har därför svårt att konkurrera med exempelvis fotboll och 
innebandy. 
 
För att vi i Dalsjöfors brottarklubb skall överleva behöver vi rekrytera medlemmar i tidig ålder. 
Vi bedriver en mycket enkel brottarträning baserad på, gymnastik och koordinations träning, en 
gång i veckan för åldersgruppen 4 till 6 år. Syftet med träningen är att förbereda barnen för den 
riktiga träning som börjar mellan 6 och 7 års ålder upp till ca 10 års ålder. Dessa barn tränar 
också bara en gång i veckan.  De barn som visar vilja att tävla kan när de uppnår en viss 
kunskapsnivå öka träningsdosen och intensiteten. 
 
Den tidiga kontakten med klubben är väldigt populär bland barn och föräldrar och vi har ofta ca 
20 barn och 4 föräldrar på mattan under ett av dessa 4-6 års träningspass. 
 
Vi förespråkar inte idrottsspecifik träning vid denna tidiga ålder utan allmän träning med inslag 
av lek. 
 
Vi förespråkar att bidragsåldern sänks till 4 år igen. 
 
Vänliga Hälsningar, 
 
Dalsjöfors Brottarklubb 
(Lars Fast)  
 
  
  





PRO Målsryd/Gånghester yttrande över remissen Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 
 
 
 
 
Föreningen har i dag ett avtal med Borås Stad om verksamhetsbidrag för vår 
verksamhetslokal ( Café 9:an)på Stora vägen 9 i Gånghester som omfattar 227 kvadratmeter. 
Detta avtal löper under tiden 2019-01-01 till och med 2021-12-31. Föreningen har haft så 
omfattande verksamhet att vi dessutom hyr en betydligt större lokal om 300 kvadratmeter i 
annan fastighet (Gamla Cellbes) för att kunna spela mattecurling, datalokaler och vävstuga. 
Med andra ord är Café 9.an för liten för att kunna ha all verksamhet där. Begränsningen till 
bidragsgrundande yta på 190 kvadratmeter står på intet sätt i relation till den verksamhet 
föreningen har behov av. 
 
 
Nuvarande hyresavtal med Larsson Fastigheter gäller i ytterligare 5 år och löper ut 2024-12-
31 efter överenskommelse mellan PRO Målsryd/Gånghester genom Borås Stads 
Lokalförsörjningsnämnd (fastighetsförvaltning) och Larsson Fastigheter med 5 åriga 
klausuler. Lokalförsörjningsnämnden har förhandlat fram detta underlaget till hyreskontrakt 
så sent som 2014. Om vi fått kännedom om nytt Bidragssystem i början på detta år hade vi 
också haft en chans att säga upp detta avtal i tid.  
 
 
Vi har i dag en hyreskostnad per år med 220 936 kr och med nuvarande förslag till stöd för 
denna lokal blir bidraget 114 000 kr en skillnad på 106 936 kr. Även om grundbidraget höjs 
till 100 kr/medlem motsvarar det högst 25 000 kr. per år. Medlemsavgiften skulle då behöva 
höjas till ca. 350 kr per år från dagens 45 kr. En medlemsavgift som ingen pensionärs-
organisation i Sverige kommer upp till i dag. En trolig följd av en sådan medlemshöjning skull 
med allsäkerhet bidra till en kraftig medlemsflykt och försämring av ett inkluderade , 
jämställt och hållbart samhälle. 
 
 
Följden av denna halvering av verksamhetsbidraget blir att PRO Målsryd/Gånghester 
kommer inte att ha ekonomi till 2 lokaler med följden av försämrad aktivitet för 
pensionärerna i Gånghester och Målsryd. Med nuvarande ekonomi innebär det också att 
lokalerna på Café 9:n kommer att sägas upp så snart det är möjligt och senast 2024. 
Förslaget om begränsning med bidragsgrundande medlemmar i förhållande till bidragsyta, 
och kvadratmeter innebär en smärre katastrof eftersom ex mattecurling kräver mer yta än 
den samlingslokal som i dag finns i anslutning till cafélokalen.  
 
 
Café 9:an är sedan 2002 en samlingslokal för inte bara husets pensionärer utan också en 
samlingsplats för andra föreningar och organisationer där ideella krafter hjälps åt att ha en 
öppen lokal med enkel kaffeservering. Dessutom har föreningen tagit emot svårplacerade 
personer som fått en bra och meningsfull arbetsuppgift under många år. 



 
PRO Målsryd/Gånghester ser med bestörtning detta förslag till försämrad verksamhet för 
föreningens medlemmar och befarar en betydligt sämre livskvalité för ortens pensionärer. Vi 
föreslår därför att:  
 
 
-    Begränsningen med bidragsgrundande medlemmar i förhållande till bidragsyta anpassas     
     till relevant yta för normala pensionärs aktiviteter.  
 
 
-    Förslaget till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och folkhälsonämnden  
     omarbetas så att föreningarna ska kunna genomföra goda och sunda aktiviteter för ortens    
     äldre nu och i framtiden till en rimlig kostnad.  
 
 
 
 
PRO Målsryd/Gånghester 
 

 
Lars-G Johansson 

Ordförande  



 

Borås Finska Förening 

Boråsin Suomi-Seura 

 

Skaraborgsvägen 35 E 
506 30 Borås 

Telefon 
Org. nr. 
Bankgirot 

033-100744 
864500-2182 
5503-3336 

borasinsuomiseura@tele2.se 
www.borasinsuomiseura.se 

 
 

  

   Till Borås Stad Fritids och folkhälsoförvaltningen 

Remissvar Bidragsbestämmelser 

Vi tillstryker dokument i dess helhet och ser positivt på de nya bestämmelserna 

 

Vårt förslag till socialt riktat bidrag.  Det är av vikt att äldre inte sitter ensamma hemma. 

Vårt förslag är att socialt inriktat bidrag även ska innefatta äldre. 

Vi har verksamhet för äldre finskspråkiga Pensionärerna,” Ikinuoret” är aktiva och träffas varje 

måndag. 

I våras fick vi höra att äldre ensamma morgonpigga finländare hade ingenstans att gå för att 

träffas. Vi startade Morgonträffen   

tisdag till fredag 8:00 – 11:00 

De behöver inte vara medlemmar, det är inget tvång. Hos oss får de träffa och umgås med 

andra i samma situation. 

Naturligtvis vill vi att de går med i ”Ikinuoret ”och får komma in i den gemenskapen.  

 

  

 

Remiss från Borås Finska Förening  

Kanslist Leila Heinonen 

Ordförare Margit Trennedal 

 

   

   

 

 

 

 

 



 

Borås Finska Förening 

Boråsin Suomi-Seura 

 

Skaraborgsvägen 35 E 
506 30 Borås 

Telefon 
Org. nr. 
Bankgirot 

033-100744 
864500-2182 
5503-3336 

borasinsuomiseura@tele2.se 
www.borasinsuomiseura.se 

 
 

 

 

 

 

 







Från: bris.vast <bris.vast@bris.se> 
Skickat: den 21 augusti 2019 11:25 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: SV: Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 
 
Hej Johanna, 
Tack för ditt mejl. Vi på Bris har inga yttranden kopplade till denna remiss. 
Vänligen 
Fanny Skåreby | Regionombud Väst  
fanny.skareby@bris.se  | 079-027 36 63 | 031-750 11 33 
Södra Hamngatan 25 | 411 14 Göteborg |  www.bris.se 

 
 
Integritet på Bris 
När du skickar e-post till Bris registreras din e-postadress och innehållet i ditt meddelande i Bris e-postsystem. Läs mer om hur Bris behandlar personuppgifter i vår 
integritetspolicy på bris.se/personuppgifter eller kontakta oss på personuppgifter@bris.se om du har frågor om Bris personuppgiftshantering. Om du har fått det här 
meddelandet av misstag, var vänligt kontakta avsändaren och radera sedan meddelandet. All olovlig användning eller spridning av innehållet i detta meddelande är 
förbjuden. 
 
 
 
 

mailto:fanny.skareby@bris.se
http://www.bris.se/
mailto:personuppgifter@bris.se


 
 
 
Protokollsanteckning Vård- och äldrenämnden 

2019-08-19 
 

 
 

 

 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag  
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på 
dagens nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper.  
 
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna  
 
Hans Gustavsson KD 
Anna-Clara Stenström M 
Lotta Löfgren-Hjelm M 
Pernilla Gustafsson M 
Ingela Hallgren KD 

    
 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Melissa Lennartsson 
Handläggare 
033 355231 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-19 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00137 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och 

folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att tillstyrka förslag till nya bidragsregler 

Fritids- och folkhälsonämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har skickat förslag till nya bidragsregler för 

Fritids- och folkhälsonämnden på remiss till berörda nämnder och bolag. 

Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort 

ideellt engagemang. Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för stadens 

föreningar och organisationer, samt säkerställa att det ekonomiska stödet är 

likvärdigt och rättvist.  

Det nuvarande bidragssystemet bygger på den senaste stora bidragsutredningen 

från 1996, som genom åren successivt anpassats efter föreningars önskemål och 

rådande omständigheter. Förslaget till ett nytt bidragssystem utgår från det stöd 

föreningarna är i behov av snarare än vilken kategori föreningen tillhör. En 

följd av de nya reglerna är därmed att vissa skillnader mellan olika 

föreningskategorier utjämnas.  

I förslaget föreslås bland annat att allt lokalstöd likställs oberoende av typ av 

förening och var i staden föreningens lokal är belägen. Översynen av 

bidragssystemet har visat att lokalstödet till pensionärsföreningarna i dagsläget 

skiljer sig mycket åt beroende på lokalens läge. Detta beror på att vissa bidrag 

ärvts vidare från stadsdelsförvaltningarna till dagens fackförvaltningar, trots att 

organisationen genomgått förändringar. Föreningar med klubbstugor eller 

föreningshus ska enligt förslaget få ett fast driftsbidrag om 300 kr/m2 medan 

föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag om max 600 kr/m2. För 

att vara berättigad till ekonomiskt stöd för lokaler och anläggningar ska 

pensionärsföreningarna redovisa minst 70 aktiviteter per år.  

Ytterligare en aspekt som likställs i förslaget är grundbidraget som föreslås bli 

100 kr/medlem för samtliga föreningar (pensionärsföreningar får idag 60 

kr/medlem).  

Vård- och äldrenämnden ser positivt på ett likvärdigt och rättvist ekonomiskt 

stöd till stadens föreningar och tillstyrker förslaget.   
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Beslutsunderlag 

1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och 

folkhälsonämnden                          

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-08-14. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden. 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

Sjömarkens IF 

 
 

2019-08-11 

Fritid och Folkhälsonämnden 

Hans Andersson 

 

 

 

 

Remiss svar gällande förslag till utformning av framtida bidragsformer. 

 

Vi har tagit till oss förslaget om de nya bidragsreglerna. Översänder här några 

synpunkter från vår förening. 

- Vi har synpunkter på förslaget med att höja den bidragsberättigade åldern 

för Aktivitetsstöd från 6-20 år till 7-25 år. Vårt förslag är att ålder 6-20 år 

bibehålls.  

Vårt argument till att bidraget behålls från 6 år  
Som vi alla vet behöver våra barn och ungdomar röra på sig mer än vad 

de gör idag. Detta vill vi uppmana till genom en naturlig rörelselek i tidig 

ålder i form av fotbollslek. 

Förslaget att höja till 25 år motsäger vi oss inte. Däremot tror vi inte på 

förslagets argument att detta skall ge ett incitament för att påverka till ett 

längre idrottande. Vi håller absolut med om att det är ett bekymmer som 

vi alla brottas med att vi behöver ett längre idrottande bland våra 

ungdomar. Dock tror vi inte att lösningen ligger i att bidraget höjs till 25 

år, här behövs helt andra åtgärder som är mycket viktiga att arbeta med. 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen Sjömarkens IF 

genom Agneta Thorstensson 

033-257131, 0761-871486 

sjomarkensif@telia.com 
 

mailto:sjomarkensif@telia.com


 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Johansson 
Handläggare 
033-35 85 73 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-20 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2019-00071 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och 

folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.        

Ärendet i sin helhet 

Inom Arbetslivsnämndens ansvarsområde integration och etableringsinsatser 

för nyanlända, ingår att hålla i integrationsråd och dialogmöten med 

invandrarföreningar. Representant för Fritids och Folkhälsoförvaltningen har 

varit med och förklarat de nya bidragsreglerna för de föreningsrepresentanter 

som varit närvarande, och även fått till sig synpunkter direkt från 

representanterna, där några uttryckt oro för att läxläsning och 

hemspråksundervisning inte längre är bidragsgrundande, men att det då finns 

möjlighet att söka statliga medel för det ändamålet. 

Arbetslivsnämnden ser särskilt positivt på skrivningen i de nya bidragsreglerna 

att de uttrycker tydligt stöd för att möjliggöra, för människor med ursprung i 

andra länder att bevara och utveckla sin kultur och sina seder, samtidigt som de 

får möjlighet att inkluderas i svenska samhället.  Det är också positivt att det 

uttryckligen finns en skrivning om att föreningar som får stöd inte får 

propagera för, eller stödja rasism, främlingsfientlighet eller extremism.        

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från 

och med år 2020 

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 
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Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-20 
 

 

Arbetslivsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 95 Dnr ALN 2019-00071 1.1.3.1 

Yttrande över Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen.  

Jäv  

På grund av jäv deltar inte Kristina Nyberg Smahel (S)) i beslutet.   

Protokollsanteckning 
M och KD deltar inte i beslutet, se bilaga 2.  

Sammanfattning av ärendet 

Inom Arbetslivsnämndens ansvarsområde integration och etableringsinsatser 
för nyanlända, ingår att hålla i integrationsråd och dialogmöten med 
invandrarföreningar. Representant för Fritids och Folkhälsoförvaltningen har 
varit med och förklarat de nya bidragsreglerna för de föreningsrepresentanter 
som varit närvarande, och även fått till sig synpunkter direkt från 
representanterna, där några uttryckt oro för att läxläsning och 
hemspråksundervisning inte längre är bidragsgrundande, men att det då finns 
möjlighet att söka statliga medel för det ändamålet. 

Arbetslivsnämnden ser särskilt positivt på skrivningen i de nya bidragsreglerna 
att de uttrycker tydligt stöd för att möjliggöra, för människor med ursprung i 
andra länder att bevara och utveckla sin kultur och sina seder, samtidigt som de 
får möjlighet att inkluderas i svenska samhället.  Det är också positivt att det 
uttryckligen finns en skrivning om att föreningar som får stöd inte får 
propagera för, eller stödja rasism, främlingsfientlighet eller extremism.        

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Remiss Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från 
och med år 2020. 

 

 

 

 



Protokollsanteckning  Arbetslivsnämnden
  2019-08-20 

 

    
 

 
 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag   
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på 
dagens nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper.  
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna  
 
Birgitta Bergman, 1:e vice Ordförande (M)  
Jonas Garmarp, Ledamot (M)  
Falco Güldenpfennig, Ledamot (KD) 
Jonathan Wennerlund, Ersättare (M) 
Jessica Sjösten, Ersättare (M) 
Lina Nilsson, Ersättare (M) 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-21 
 

 

Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr IFON 2019-00088 3.6.7.2 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att tillstyrka förslaget till nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen samt översända svaret till Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna deltar inte i 
beslutet. Se bifogade protokollsanteckning.  
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet. Se bifogade protokollsanteckning.   

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig om 
förslaget kring de nya bidragsreglerna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att ambitionsnivån har varit 
att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över alla förvaltningar.  

Positivt är även att Idéburnas gemensamma organisering lyfts fram i det nya 
förslaget då den idéburna sektorn är en viktig resurs för innevånarna i Borås 
stad och speciellt utsatta grupper. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen anser att det är viktigt med en tydlig 
kommunikationsplan kring de möjligheter som erbjuds till bidrag i Borås stad 
till föreningar. Detta speciellt riktat mot målgrupper som av olika orsaker har 
svårigheter att hitta information samtidigt som de ingår i den målgrupp som har 
möjlighet att ansöka om bidrag. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden.  

Beslutsunderlag 

1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 

 

 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Håkan Johansson  
Handläggare 
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Datum 

2019-08-21  
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00088 3.6.7.2 
 

  

 

Yttrande över Nya bidragsregler för Fritids- och 

folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att tillstyrka förslaget till nya bidragsregler för Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen samt översända svaret till Fritids- och 

folkhälsonämnden.       

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över 

nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 

bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har fått möjlighet att yttra sig om 

förslaget kring de nya bidragsreglerna. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden är positiv till att ambitionsnivån har varit 

att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över alla förvaltningar.  

Positivt är även att Idéburnas gemensamma organisering lyfts fram i det nya 

förslaget då den idéburna sektorn är en viktig resurs för innevånarna i Borås 

stad och speciellt utsatta grupper. 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen anser att det är viktigt med en tydlig 

kommunikationsplan kring de möjligheter som erbjuds till bidrag i Borås stad 

till föreningar. Detta speciellt riktat mot målgrupper som av olika orsaker har 

svårigheter att hitta information samtidigt som de ingår i den målgrupp som har 

möjlighet att ansöka om bidrag. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ställer sig bakom förslaget till Nya 

bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Beslutsunderlag 

1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Samverkan 

Ärendet har 2019-08-15 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsoförvaltningen, FF.diarium@boras.se  

mailto:FF.diarium@boras.se
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Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Natalia Perez Nyberg 
Handläggare 
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Datum 

2019-08-27 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00089 2.4.3.3 
 

  

 

Yttrande över remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och 

folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna förslag till bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och 

med 2020.         

Ärendet i sin helhet 

Grundskolenämnden har ombetts att svara på remissen om nya bidragsregler 

för Fritids- och folkhälsonämnden.  Grundskolenämnden har i sin helhet inget 

att erinra mot förslaget, men önskar en konsekvensbeskrivning och plan för 

uppföljning samt utvärdering av föreslagna ändringar av stöd till läxläsning och 

hemspråk.        

 

Bakgrund 

Fritids- och folkhälsonämnden (FoF) har tagit fram ett förslag till nya 

bidragsregler som översänts nu på remiss. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

har fått uppdrag att se över nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera 

och anpassa bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande 

budget.  

Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där 

förvaltningen utgår från vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken 

föreningskategori man tillhör. Några bidrag slås samman samtidigt som man  

utjämnar vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

I det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- 

och ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta 

för idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till 

största delen för att förvaltningen vill påverka föreningarna att inte börja allt för 

tidigt med organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka 

till ett längre idrottande, därav den högre åldern 25 år. En annan ändring är att 

läxläsning och hemspråksundervisning föreslås att inte längre vara 

bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.       

Beslutsunderlag 

1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med 2020. 
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Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Pär Sundbaum 
Handläggare 
033 357765 
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Datum 

2019-08-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00136 1.1.3.1 
 

  

 

Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Fritids- och 
folkhälsonämndens förslag till utformning av framtida bidragsformer. 

Reservation 

Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och Niklas 
Hallberg (SD) deltar inte i beslutet. 

Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) lämnar 
en protokollsanteckning i ärendet.         

Sammanfattning 

Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och 
organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara 
likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de 
intentioner som finns i stadens Överenskommelse med civilsamhället. 

Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som 
passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling.  Förslaget till nytt 
bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd 
föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det 
sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna 
vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget 
sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund. 

I övrigt har nämnden inga synpunkter. Nämnden tillstyrker Nya bidragsregler 
för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020.               

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och 
organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara 
likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de 
intentioner som finns i stadens Överenskommelse med civilsamhället. 
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Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som 
passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling.  Förslaget till nytt 
bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd 
föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det 
sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna 
vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Förslaget organiserar stödet i följande kategorier: 

Föreningars existens och organisering 

Grundbidrag, syfte: 

• Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och 
meningsfull fritid för barn och unga. 

• Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en 
meningsfull fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och 
möjligheter. 

• Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det 
svenska samhället. 

 Barn- och ungdomsverksamhet 

Aktivitetsstöd, syfte: 

Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar. 

Verksamhetsstöd, syfte: 

Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd 
för ökade kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större 
föreningen är ju större är i regel kostnader för exempelvis administration, 
personal, lokaler och anläggningar. 

Lokaler och anläggningar 

Stöd till hyrda lokaler, syfte: 

Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal. 

Stöd till samlingslokaler, syfte: 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga 
lokaler och samtidigt ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar 
incitament för att hyra ut dessa. 

Driftsbidrag till egna lokaler, syfte: 

Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre 
underhåll av befintliga klubbstugor. 

Driftbidrag för föreningsägda anläggningar, syfte: 

Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha 
möjlighet att driva och underhålla anläggningarna. 
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Stöd till ny-, om- eller tillbyggnad, syfte 

Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av 
föreningsägd lokal eller anläggning. 

 

Stöd till större nybyggnationer (anläggningslån), syfte: 

Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av 
fritidsanläggningar och verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna. 

Lika rättigheter och möjligheter 

Stöd till sociala insatser, syfte: 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat 
stöd till verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter 
ska ge förutsättningar för ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna 
former och till mötesplatser för enskilda människor och för olika grupper. 

Verksamhetsbidrag till funktionshinderföreningar, syfte 

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers 
rättigheter och möjligheter i samhället. 

  

Riktade insatser 

Syfte: Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte 
stämmer överens med befintliga stödformer. Nämnden beslutar varje ärende 
för sig och besluten är inte normgivande. Huvudområden som nämns för 
riktade insatser är: 

Aktivering/Inkludering 

Underhåll och produktion av orienteringskartor 

Idéburnas gemensamma organisering 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 

Idrottsskola 

Ungas egen organisering 

Projekt, syfte: 

Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga. 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer, syfte 

Stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang 

Utveckling av föreningsverksamhet 

Startbidrag, syfte: 

Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad 
klassats som bidragsgrundad verksamhet. 
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Säker och trygg förening, syfte 

Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och 
trygg förening. Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i 
föreningslivet och på så sätt kan de minimera risker. 

Evenemang 

Arrangörsbidrag, syfte: 

Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna 
genomföras. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget 
sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund. 

I övrigt har nämnden inga synpunkter. Nämnden tillstyrker Nya bidragsregler 
för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med 
år 2020                                

Samverkan 

FSG 2019-08-21 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämndens diarium 
 
 

 

Andreas Cerny 
Ordförande 

Christer Samuelsson 
Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 
Sammanträdesdatum 

2019-08-27 
 

 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 144 Dnr GVUN 2019-00136 1.1.3.1 

Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker Fritids- och 
folkhälsonämndens förslag till utformning av framtida bidragsformer.        

Reservationer/Protokollsanteckning 
Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M), Lisa Berglund (KD) och Niklas 
Hallberg (SD) deltar inte i beslutet. 

Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och Lisa Berglund (KD) lämnar 
en protokollsanteckning i ärendet (bilaga 2 till protokollet).       

Sammanfattning av ärendet 
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och 
organisationer att utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara 
likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Det ges utifrån de 
intentioner som finns i stadens Överenskommelse med civilsamhället. 

Det övergripande syftet har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som 
passar över alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling.  Förslaget till nytt 
bidragssystem bygger på ett nytt tankesätt där man utgår från vilket stöd 
föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man tillhör. I det 
sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag och utjämna 
vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden noterar att delar i förslaget 
sammanfaller med skolverksamhetens mål, styrdokument och värdegrund. I 
övrigt har nämnden inga synpunkter.               

Beslutsunderlag 
1. Remiss - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med 
år 2020                  

 

 



Protokollsanteckning  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i Borås 
  2019-08-27 
 

     

 
 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag 
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på 
dagens nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper. 
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna  
 
Oliver Öberg, M 
Björn-Ola Kronander, M 
Lisa Berglund, KD 
Rasmus Kivinen, M 
Daniel Nikolov, M 
Felicidad Vicei, KD 
 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 
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Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 

från och med år 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritids- 

och folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur 

Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att 

uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 

respektive fritidsföreningarna i Borås stad.  

                      

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har utarbetat förslag till framtida bidragsformer 

för föreningar och organisationer så att dessa kan driva och utveckla sina 

verksamheter. Förslaget har föregåtts av ett grundligt förarbete med 

utbildningar och dialogmöten. Kulturförvaltningen och kulturnämnden har 

varit representerade i detta arbete. Även kulturföreningar, som främst får 

ekonomiskt stöd från kulturnämnden, har deltagit i informationsmötena.  

Ett av syftena med Kulturförvaltningens deltagande i detta arbete har varit att 

undersöka om kulturnämndens bidrag skulle kunna administreras från Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen så att alla föreningar i kommunen har mer likvärdiga 

ansökningsvillkor. Denna ambition har ännu inte uppnåtts, främst beroende på 

nämndernas olika bedömningssystem. Kulturnämnden premierar i första hand 

den konstnärliga kvaliteten på aktiviteten/arrangemanget, medan Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen har ett mer kvantitativt sätt att bevilja bidrag baserat på 

antal medlemmar och aktiviteter. Förvaltningarna bör fortsatt utreda på vilket 

sätt ett mer rättvist sätt att bevilja bidrag till kultur- respektive fritidsföreningar 

ska kunna uppnås och hur ett samarbete kring detta kan ske mellan 

förvaltningarna.  

Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritids- 

och folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur 

Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att 

uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 

respektive fritidsföreningarna i Borås stad. Kulturnämnden ser även positivt på 

att föreningar med egna lokaler och får bidrag från kulturnämnden, också kan 

söka lokalbidrag från Fritid- och folkhälsonämnden. 
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Beslutsunderlag 

1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och 

folkhälsonämnden 

2. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020. 

Beslut 

3. Missiv. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 

2020                                                      

Beslutet expedieras till 

1. FF.diarium@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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§ 115 Dnr KUN 2019-00078 3.6.7.2 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritids- 
och folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur 
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att 
uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 
respektive fritidsföreningarna i Borås stad.     

Protokollsanteckning 

Alliansens partier, M och KD deltar inte i beslutet vid dagens sammanträde. 
Istället hänvisar de till det remissvar som kommer att lämnas in av respektive 
parti i Kommunfullmäktigegrupper. 
Se bilaga 1.  
 

Sverigedemokraterna, genom Valter Kotsalainen, deltar inte i beslutet vid 
dagens sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har utarbetat förslag till framtida bidragsformer 
för föreningar och organisationer så att dessa kan driva och utveckla sina 
verksamheter. Förslaget har föregåtts av ett grundligt förarbete med 
utbildningar och dialogmöten. Kulturförvaltningen och Kulturnämnden har 
varit representerade i detta arbete. Även kulturföreningar, som främst får 
ekonomiskt stöd från kulturnämnden, har deltagit i informationsmötena.  

Ett av syftena med Kulturförvaltningens deltagande i detta arbete har varit att 
undersöka om Kulturnämndens bidrag skulle kunna administreras från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen så att alla föreningar i kommunen har mer likvärdiga 
ansökningsvillkor. Denna ambition har ännu inte uppnåtts, främst beroende på 
nämndernas olika bedömningssystem. Kulturnämnden premierar i första hand 
den konstnärliga kvaliteten på aktiviteten/arrangemanget medan Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har ett mer kvantitativt sätt att bevilja bidrag baserat på 
antal medlemmar och aktiviteter. Förvaltningarna bör fortsatt utreda på vilket 
sätt ett mer rättvist sätt att bevilja bidrag till kultur- respektive 
fritidsföreningarna ska kunna uppnås och hur ett samarbete kring detta kan ske 
mellan förvaltningarna.  

Kulturnämnden tillstyrker de föreslagna framtida bidragsformerna för Fritids- 
och folkhälsonämnden med tillägget att det fortsatt ska utredas hur 
Kulturnämndens föreningar ska kunna ingå i samma bidragssystem i syfte att 
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uppnå en större likvärdighet och rättvisa i bidragsfördelningen mellan kultur- 
respektive fritidsföreningarna i Borås Stad. Kulturnämnden ser även positivt på 
att föreningar med egna lokaler och får bidrag från kulturnämnden, också kan 
söka lokalbidrag från Fritid- och folkhälsonämnden.      

Beslutsunderlag 

1. Förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

2. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020. 
Beslut 

3. Missiv. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 
2020                                        

 
 
 

Vid protokollet 
 

Linnea Dahlin  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef   

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)   Lotta Löfgren Hjelm (M) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den augusti 2019 

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar   

 
 

Linnea Dahlin 
 

 

 



                                PROTOKOLLSANTECKNING   

                                2019-08-26   

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

12. Nya bidragsregler för Fritids-och folkhälsonämnden, från och med 2020. 
 

 

 Alliansens partier i Borås, Kristdemokraterna och Moderaterna, deltar inte i beslutet vid 
dagens sammanträde.  

I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av respektive 
Kommunfullmäktigegrupper.  
 
 
 
 
Allianspartierna i Borås – Kristdemokraterna och Moderaterna 
Falco Güldenpfennig (KD), vice ordförande i Kulturnämnden 

Lotta Löfgren Hjelm (M) 

Marie Jöreteg (M) 

Else-Marie Lindgren (KD) 

Anah Sjösten (M) 
 

                



 

 

Sociala omsorgsnämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Bryggaregatan 15 
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boras.se 
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Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

David Englund 
Handläggare 
033 353854 
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Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och 
folkhälsonämnden, från och med år 2020 

Sociala omsorgsnämndens beslut 
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förlaget till nya bidragsregler och 
översänder remissvaret till Fritids- och folkhälsonämnden. 

Mattias Karlsson (M), Anna Christensen (M) och Lars Lyborg (KD) deltar inte i 
beslutet och lämnar en protokollsanteckning (läggs som bilaga till protokollet). 

Ann-Charlotte Blomqvist (SD) deltar inte i beslutet. 

 

    

Sammanfattning  
Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig om förslag till nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden från och med år 2020.  

Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 sin förvaltning i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem. 

Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som 
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med 
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt. 
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över 
alla förvaltningar.  

Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt som utgår från 
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man 
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag 
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten 
under remisstiden, i maj och augusti månad, för att informera och svara på 
eventuella frågor och konsekvenser av det nya bidragssystemet. 

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget i sin helhet, men noterar att 
förslaget bl.a. innebär en sänkning av nivån för lokalbidrag till 
funktionshinderföreningar. Nämnden vill här framhålla att det är viktigt att 
funktionshinderföreningarna blir hörda i eventuella synpunkter på förslaget.  
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Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 sin förvaltning i uppdrag att se över 
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa 
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem. 

Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som 
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med 
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt. 

Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över 
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och 
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har man inte nått 
ända fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa 
under året. 

Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där man utgår 
från vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori 
man tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några 
bidrag och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar. 

Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under 
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således 
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I 
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och 
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för 
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till 
största delen för att man vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt 
med organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett 
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år. 

Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar 
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av 
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde 
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från 
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet 
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har 
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar 
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många pensionärsorganisationer. 
Det visar sig nu att lokalstödet till de olika pensionärsföreningarna ser väldigt 
olika ut beroende på var i staden man har sin lokal och det har sin naturliga 
förklaring i att stadens organisation har förändrats. Därför föreslås nu att allt 
lokalstöd likställs oberoende typ av förening samt lokalens läge. 

Förändringar 
Förslaget till nya bidragsregler innebär följande förändringar: 

- Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås 
ändras från 6-20 år till 7-25 år. 
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- Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska 
föreningar höjs från 6 år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns. 

- Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla 
föreningar (barn- och ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 
60 kr/medlem och etniska föreningar 50 kr/medlem). 
Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem). 

- Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar 
ändras från fem till tre. 

- Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50 
kr/deltagare för att helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram. 

- Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 
från dagens 15/2 respektive 15/8. 

- Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara 
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället. 

- Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag 
på 300 kr/m2 istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet 
medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan). 

- Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. 
(Idag har barn- och ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, 
funktionshinderföreningar 850 kr/m2. Pensionärsföreningar som hyr lokaler i 
Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några pensionärsföreningar 
som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag. 
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt 
tabell 1 (se bilaga). 

- De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr 
+ 15 kr/m2 varje år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal. 

- Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 
timmar/vecka. 

- Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller 
anläggningslån. 

- Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se 
nedan). 

- Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag 

- Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering 

- Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs 
grundersättningen till från 250 kr till 450 kr/tillfälle. 

- Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”. 

- Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000 
kr. 
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Sociala omsorgsnämnden noterar att förslaget bl.a. innebär en sänkning av 
nivån för lokalbidrag till funktionshinderföreningar. Nämnden är medveten om 
att förslaget delvis samverkats och beretts i dialog med berörda målgrupper, 
men vill framhålla att det är viktigt att funktionshinderföreningarna blir hörda i 
eventuella synpunkter på förslaget.  

Beslutsunderlag 
1. Missiv: Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med 
år 2020 
2. Beslut FoF - Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och 
med år 2020  
3. Bilaga 2 – Förslag till utformning av framtida bidragsformer för FoF 
4. Bilaga 3 – Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden - 
Förändringar                             

Samverkan 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med Föreningsrådet i Borås 
som representerar civilsamhället, Grundskoleförvaltningen om statsbidrag till 
läxläsning och hemspråksundervisning, Vård- och äldreförvaltningen om 
lokalbidrag till pensionärsföreningar, Sociala omsorgsnämnden om stöd till 
sociala föreningar samt Stadsledningskansliet om medel för Lokal utveckling.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också samverkat direkt med 
civilsamhället genom föreläsningar och workshops. 

Beslutet expedieras till 
1. Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 

 

Yvonne Persson 
Ordförande 

Magnus Stenmark 
Förvaltningschef 

 



Protokollsanteckning   Bilaga till Sociala omsorgsnämndens protokoll 
2019-08-26, § 117 

 
Sociala Omsorgsnämnden 

  2019-08-26 
 

   
 

 
 

 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Remissvar om förslag till nya bestämmelser om föreningsbidrag   
 
Allianspartierna i Borås, Moderaterna och Kristdemokraterna, väljer att inte delta i beslutet på dagens 
nämndsammanträde. I stället hänvisar vi till det remissvar som kommer att lämnas in av 
Moderaternas och Kristdemokraternas respektive Kommunfullmäktigegrupper. 
 
Allianspartierna i Borås – Moderaterna och Kristdemokraterna 
 
Mattias Karlsson (M) 
 
Anna Christensen(M) 
 
Lars Lyborg (KD) 
 
Bill Bakkemose (M) 
 
Ulrika Gunnarsson (KD) 



 

 

 
Borås 2019-08-30 

 

 

BoråsBorås TME AB REMISSVAR 

Helena Ransjö Alcenius 2019-06-20  BBAB 2019-00008 
0705-415444 

 

    

 

    Fritid- och Folkhälsonämnden 

 

 

 

 

 

Remiss: Nya bidragsregler för Fritid- och 

Folkhälsonämnden 

Fritid- och Folkhälsonämndens diarienummer: FOFN 2019-00091 
 
 

BoråsBorås TME ABs beslut 

  
 

BoråsBorås TME AB tillstyrker Fritid- och Folhälsonämndens förslag att 
titta över det gamla bidragsystemet och utgå från de olika föreningarnas 
behov. 
 
 
BoråsBorås TME AB 

 
 
 

Helena Ransjö Alcenius 
VD 









Till Fritid och Folkhälsoförvaltningen 

 

Remissvar angående nya bidragsregler 

Sandhults Sportklubb kommer troligen att få en liten ekonomisk fördel vad vi har kunnat 

beräkna. Detta tack vare beräkningen av det nya lokalbidraget som kommer 

att höjas rejält. Vi skulle vilja att de nya reglerna skulle få en prövotid på ca 3 år 

för att se utfallet och göra en utvärdering. 

Administrativt vill vi ha en direkt återkoppling via datorn då ansökan om aktivitets- 

stöd skickas till Er. Helt i linje med ansökan som skickas till RF där vi får en direkt  

återkoppling av både bekräftelse och preliminärt bidragsbelopp. 

 

Vänliga hälsningar  

 

Kenneth Olofsson  Sture Thorstensson 

Kassör   Ordförande 

 

 

 

 

 



 
 
 Till  
  Mikael Hedberg 
  Borås Stad 
 
 Från 
   
  Pakistanska Kultrförening 
  Rosendalsgatan 22, Borås 
 
 

Vi från Pakistanska Kulturförening skriver denna begäran till Borås Stad för att lyfta fram en viktig fråga 
om barnaktiviteter. 
 
Vi har informerats om den modifierade versionen av regler och förordningar för idealisk förening att 
Modersmål och Läxahjälp-aktiviteter inte kommer att räknas från nästa år. 
 
Vi begär av myndigheter att snälla låta oss fortsätta med dessa aktiviteter för barn eftersom de är mycket 
viktiga för våra barn. 
 
Modersmål klasser är mycket viktiga för barnen som är födda här och inte vet något om urduspråket. 
Dessa klasser hjälper dem att lära sig att tala, läsa och skriva sitt modersmål. 
 
Läxahjälp-klasser är mycket viktiga för barn som har kommit hit nyligen antingen från Pakistan eller från 
andra europeiska länder. De vet inte mycket om svenska. I läxahjälp får de mycket hjälp att förstå sina 
studier. 
 
Det är därför en ödmjuk begäran från Borås stad som snälla tillåter oss att fortsätta till dessa klasser. 
Tack så mycket för ditt övervägande och stöd för integrationen av vår framtida generation här i Sverige. 
 
 
Mvh 
Tariq Bashir 
Ordförande  
Pakistanska Kulturförening  
Mob: +46760809264  
Epost: pakcultsociety@gmail.com  

mailto:pakcultsociety@gmail.com


 
Från: Lars-Åke Ekberg <larsake@asperedsif.se>  
Skickat: den 12 september 2019 10:47 
Till: Mikael Hedberg <Mikael.Hedberg@boras.se>; Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Ämne: Nya Bidragsregler 

 

Hej 

 

Tack för en informativ genomgång. 

Vi har satt oss in i förändringarna och stödjer de nya Bidragsreglerna. 

 
MVH 

Lars-Åke Ekberg, Ordf.  
 

Äspereds IF 

www.asperedsif.se 

 

 

 

mailto:larsake@asperedsif.se
mailto:Mikael.Hedberg@boras.se
mailto:hans.andersson@boras.se
http://www.asperedsif.se/






Från: Gull-Britt Byhlin <gullbritt.byhlin@gmail.com> 
Skickat: den 16 september 2019 10:47 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Remissvar från RPG Borås - FOFN 2019-00091 

 

Riksförbundet PensionärsGemenskap (RPG Borås) ställer sig bakom de föreslagna ändringarna. 

Vi tror att det kan bli en jämnare fördelning mellan föreningarna.  

 

Med vänlig hälsning 

Styrelsen RPG Borås  

genom Gull-Britt Byhlin, sekreterare 

 









Från: Brämhults IK <bramhult@telia.com>  
Skickat: den 18 september 2019 09:15 
Till: Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Kopia: 'Pär Wrångemyr' <par.wrangemyr@telia.com> 
Ämne: Remissvar angående nya bidragsregler 
 
Hej Hasse, 
 
Jag återkommer med våra synpunkter kring de föreslagna nya bidragsreglerna. Återkom om jag behöver 
komplettera skrivelsen på något vis eller om ni har några följdfrågor. 
 
Utifrån Brämhults IK:s perspektiv ser vi att gruppstorleken utökas till ett maxantal på 30 st deltagare och 
att åldersintervallet på 6-20 år behålls. 
  
Bakgrund; 
Vi har valt att inte dela på våra åldersgrupper (08:or tränar ihop, 09:or ihop osv)  vilket medför att våra 
grupper ofta landar på  20-30 st deltagare. Det har inte varit några problem att ha stora grupper då vi har 
många ledare i samtliga åldersgrupper (4-6 st i snitt). Ledarna lägger ofta upp träningarna i 
stationsövningar och barnen delas på olika stationer och roterar runt. På så sätt blir alla barnen sedda 
och de får många kompisar och ingen exkluderas.   
  
Vi vill att bidragsberättigade åldern behålls 6-20 år, i vår verksamhet har vi ca 60-70 st barn i åldern 5-6 
år  men bara  5-10 st i åldern mellan 20-25 år. ” 
  
  
Med vänliga hälsningar 
 
Eva Sångberg 
Föreningsadministratör 
 

 
 
Brämhults IK 
Kyrkvägen 1 
507 31 Brämhult 
Mobil: 0707-24 17 25 
E-post: bramhult@telia.com  
www.bramhultsik.se  
 

mailto:bramhult@telia.com
mailto:hans.andersson@boras.se
mailto:par.wrangemyr@telia.com
mailto:bramhult@telia.com
http://www.bramhultsik.se/


Från: Borås Atletklubb <borasak@gmail.com>  
Skickat: den 18 september 2019 09:23 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Re: Förlängd remisstid av Nya bidragsregler 

 

Hej. 

Vi har gått igenom förslagen på de nya reglerna och tycker att de ser rättvisa ut. 

Borås Atletklubb säger härmed ja till de nya bidragsreglerna. 

Med vänlig hälsning Styrelsen för Borås Atletklubb 

 

-  

Mvh 

Borås Atletklubb 

www.borasatletklubb.se 

borasak@gmail.com 

mailto:borasak@gmail.com
mailto:fritid@boras.se
http://www.borasatletklubb.se/
mailto:borasak@gmail.com


 
 
 
Från: Mira Kumanov <kumanovmira@yahoo.com>  
Skickat: den 1 september 2019 11:38 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Sv: Förlängd remisstid av Nya bidragsregler 

 

Hej! Vi har inga invändningar mot nya bidragsregler. 

 

Mvh 

Jugo-klubben Borås 

Mira Miljkovic 

Ordförande 

 

Skickat från Yahoo Mail på Android 

 

På ons, aug. 2019 klockan 15:48, boras@ibgo.se 

<boras@ibgo.se> skrev: 

Remisstiden för att tycka till om de nya bidragsreglerna är förlängd till den 25/9. Har du 

synpunkter är du välkommen att höra av dig till oss på Föreningsstöd och bokning.  

 

Vill du läsa de nya bidragsreglerna hittar du dem här; 

https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivstodochbidrag.4.461763c21582ce0434bb2b4.h

tml 

mailto:kumanovmira@yahoo.com
mailto:fritid@boras.se
https://go.onelink.me/107872968?pid=InProduct&c=Global_Internal_YGrowth_AndroidEmailSig__AndroidUsers&af_wl=ym&af_sub1=Internal&af_sub2=Global_YGrowth&af_sub3=EmailSignature
mailto:boras@ibgo.se
mailto:boras@ibgo.se
https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivstodochbidrag.4.461763c21582ce0434bb2b4.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivstodochbidrag.4.461763c21582ce0434bb2b4.html


Från: Carina Lindberg <carina.lindberg@ikymer.se> 
Skickat: den 18 september 2019 17:53 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: diarienummer FOFN 2019-00091 IK Ymer 
 
Hej! 
Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, remissförslag. 
IK Ymers synpunkter: 
Vi föreslår att bidrag skall utgå för pensionärer till en idrottsförening, på samma villkor som i en 
pensionärsförening. 
Vi skulle vilja veta vad driftsbidraget för en beachvolleybollplan är. 
Vi tycker också att lokalbidraget för egenägda fastigheter är för lågt. 

Med vänliga hälsningar 
 
Carina Lindberg 
IK Ymer 
Ymergården, Jutabo 
507 90 Brämhult 
Tel 033-248924, mobil 070-322 70 80     
ik.ymer@telia.com 
www.ikymer.se 
 

mailto:ik.ymer@telia.com
http://www.ikymer.se/


 

 

DE SJU HÄRADERNAS 

KULTURHISTORISKA 

FÖRENING 

                           

                     Remissvar          

 

 2019 09 23 

 

Adress Ordförande Adjungerad kassör Organisationsnr Webbadress 
Borås Museum  Iréne Arvidsson Anna-Karin Ryberg 864500-1838 www.d7kf.se 
Borås Stad Utmarksbacken 60  Bankgironr 
501 80  Borås 507 60  Borås  197–6992 E-post 
tfn 033 – 35 85 80 tfn 0708-164274   info@d7kf.se 
 a.irene.arvidsson@gmail.com    
 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Remissvar avseende Nya bidragsregler, dnr FOFN 2019-00091 

Remissinstans: Föreningar och organisationer i Borås Stad 

De Sju Häradernas kulturhistoriska förening, D7kf 
 

De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings styrelse är inte direkt berörd av föreliggande 

bidragsregler i nuläget men har ändå valt att svara på remissen då vi, enligt information från 

Kulturförvaltningen, kan komma att beröras i en snar framtid. 

Vi väljer att varken bifalla eller avstyrka förslaget med förklaringen att vår förening endast i en av de 

föreslagna kategorierna kan vara berättigad till bidrag. 

Särskilt yttrande 
Förslaget till nya bidragsregler skiljer sig i många delar från de regler som Kulturnämnden har 

avseende bidrag. Då vår förening är en kulturhistorisk förening med huvudsyfte att samla, 

dokumentera, bevara och förmedla kunskap om Sjuhäradsbygdens kulturarv med fokus på textil 

faller vi utanför de största delarna av föreslagna bidragsregler. 

D7kf har medlemmar från hela landet, dock främst inom Sjuhäradsbygden men boråsaren är inte i 

majoritet. Det innebär att vi redan under grundläggande krav faller utanför ramen för 

bidragsberättigade. 

D7kf ingår inte i målgrupperna för ”stöd för föreningens existens och organisation” 

D7kf har inte 15 medlemmar mellan 7-25 år vilket är krav för ”stöd till barn och 

ungdomsverksamhet”.  

D7kf äger stora delar av Borås Museums lokaler och anläggningar men har enligt avtal med Borås 

Stad avseende verksamhets- och underhållsansvar överlåtit ansvaret till staden. Inom avtalet har 

föreningen full gratis nyttjanderätt av befintliga utrymmen. Föreningen har dock vid flera tillfällen 

försökt få bidrag från olika bidragsgivare för renovering i syfte att kunna utnyttja lokaler för utökad 

föreningsverksamhet då renoveringsbehovet gått utöver Borås Museums verksamhetsbehov och 

skulle se positivt på en möjlighet att söka ett sådant bidrag även från staden. 

D7kfs huvudsyfte faller utanför ramen för ”stöd till lika rättigheter och möjligheter” men självklart 

arrangerar vi aktiviteter för allmänheten som även vänder sig till här identifierade innevånare. 

Kategorin ”Riktade insatser” stämmer väl med redan befintlig bidragskultur inom Kulturnämnden 

där en del är ett årsbidrag och en del avser tidsbegränsade projekt eller arrangemang.  

mailto:a.irene.arvidsson@gmail.com


 

 

DE SJU HÄRADERNAS 

KULTURHISTORISKA 

FÖRENING 

                           

                     Remissvar          

 

 2019 09 23 

 

Adress Ordförande Adjungerad kassör Organisationsnr Webbadress 
Borås Museum  Iréne Arvidsson Anna-Karin Ryberg 864500-1838 www.d7kf.se 
Borås Stad Utmarksbacken 60  Bankgironr 
501 80  Borås 507 60  Borås  197–6992 E-post 
tfn 033 – 35 85 80 tfn 0708-164274   info@d7kf.se 
 a.irene.arvidsson@gmail.com    
 

Övriga synpunkter 

För att anpassa Kulturnämndens befintliga bidragsrutiner skulle förslaget till nya bidragsregler kunna 

utökas med ett årsbidrag baserat på en kontinuerlig verksamhet som möter Kulturnämndens 

ansvarsområde med namnet Kulturbidrag. En sådan kategori skulle av naturliga själ få en ny 

målgrupp som också kan återfinnas i övriga relevanta kategorier. Den skulle också innefatta 

underrubriker i likhet med nu föreslagna kategorier. Exempel på sådana underrubriker kan vara: 

• Produktion av litteratur 

• Kontinuerligt återkommande arrangemang (kan medfinansieras med avgift) 

• Tidsbegränsat projekt/arrangemang (som inte platsar under kategorin Riktade 

insatser) 

 

För De Sju Häradernas kulturhistoriska förening 

Iréne Arvidsson 

ordförande 

 

mailto:a.irene.arvidsson@gmail.com


Från: i.leandersson@telia.com 
Skickat: den 23 september 2019 13:52 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: FOFN 2019-00091 SPF Seniorerna Bredared 
 

Hej. Vi har läst igenom remissen och begrundat den. Inget att erinra. Mvh SPF Seniorerna 

Bredared genom Ingegerd Leandersson kassör. 











Från: Mattias Andreasson <mademattias@gmail.com> 
Skickat: den 24 september 2019 12:38 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: FOFN 2019-00091 equmenia brämhult 
 
 Remiss till  FOFN 2019-00091 

Vi tycker förändringen av att man måste utnyttja hyrda lokaler minst 10 timmar per vecka drabbar små 

föreningar så som vår. I vårt fall har vi svårt att nyttja andra lokaler då vi har mycket utrustning så som 

tält, patrullutrustning mm. För oss som en liten förening är lokalbidraget en viktig del. 

Ett förslag kan vara att höja grundbidraget för att kompensera bortfallet av lokalbidraget för små 

föreningar eftersom verksamhetsstödet kräver många aktiviteter för att bli aktuellt. 

 Om vi har räknat rätt så kommer vi att tappa lite mer än 1/3-del av vårt bidrag så det kommer att bli 

kännbart som ni förstår. 

Mattias Andreasson 

equmenia brämhult 

0705-32 59 38 



 
YTTRANDE 2019-08-20 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

Borås Stad Fritids-och folkhälsonämnden 

Betänkandet Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Som ideell förening ser vi att för oss är det omöjligt att vare sig tillstyrka eller avstyrka detta förslag. 
Däremot hoppas vi att nämnden är intresserade av att lyssna till vår ståndpunkt. 
Kommunalt stöd till Odenslunds 4H har sedan 2013 legat som ett riktat bidrag på grund av 
verksamhetens omfattning. Stödet bör även i fortsättningen prövas av Fritids- och folkhälsonämnden. 
Skälen för detta är följande. 

Odenslunds 4H är en öppen stadslantgård belägen i bostadsområdet Hässleholmen i Borås. På 
gården finns hästar, får, getter, höns, kaniner och katter. Förutsättningar för djurhållning regleras 
av riktlinjer och krav från Jordbruksverket och Länsstyrelsen.  
Gården är öppen för allmänheten dagligen 8-17 och utgör ett uppskattat utflyktsmål för familjer 
från området och även från andra delar av Borås. 
Verksamheten på Odenslunds 4H finns tillgänglig för förskola och skola likväl som för enskilda 
barn som tycker om att vistas på gården efter skoltid. Vi välkomnar även andra studiebesök som 
exempelvis äldreboenden och vuxenutbildning.  
Gården tillhandahåller platser för arbetsplatsförlagd utbildning, APL, åt såväl Strömma 
naturbruksgymnasium, Svenljunga naturbruk som Realgymnasiet. Den erbjuder även en trygg 
plats för människor som är i behov av arbetsträning, har att avtjäna samhällstjänst samt står till 
förfogande för övriga behov som det offentliga samhället kan ha. 
Inget av ovanstående förutsätter ett medlemskap i föreningen. 
 
Genom en bred föreningsverksamhet i 4H och ungdomsorganisationen Ung 4H ges möjlighet till 
ett rikt utbud och meningsfull fritid för barn och unga i Hässleholmen och övriga delar av Borås.  
4H är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation med fokus på att alla barn och 
ungdomar ska ha möjlighet till att utvecklas till engagerade, välmående och ansvarstagande 
människor med respekt för omvärlden.  
Medlemskap är möjligt även om man är under 7 år eller över 25 år. 
 
Vi ser 4H som en viktig bärare av demokratiutveckling, som medskapare till ett gott liv och som 
en viktig aktör för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Syftet med hela vår 
verksamhet är att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare där medvetenhet om 
människans beroende av naturen, kretsloppet och hållbar utveckling i de mål som anges i Agenda 
2030 är centrala.  
Genom att barn, ungdomar och vuxna är engagerade i aktiviteter och arrangemang, till exempel 
temadagar, djurskötarkurser och läger, skapas bryggor mellan generationer, kön, ursprung och 
förutsättningar. Två för oss särskilt angelägna områden kan urskiljas i verksamheten, dels att 
stimulera barn och ungdomar med funktionshinder till en meningsfull fritid som ridning och 
föreningsdemokrati, dels att människor med helt skilda bakgrunder och förutsättningar möts och 
förenas i ett gemensamt intresse. 

 
Odenslunds 4H förstår Borås stads strävan att arbeta fram ett enhetligt och rättvist system. 
Enhetligheten framgår tydligt men desto svårare är det att se rättvisan i det hela utan att också ta 
hänsyn till föreningars verksamhet och förutsättningar. De stora föreningarna gynnas medan de 
mindre får det betydligt svårare. De eventuellt negativa konsekvenser systemet kan komma att 



medföra, till exempel i vem som räknas som medlem eller vad som räknas som en aktivitet 
förutsätter vi att förslagsställarna tänkt på. 

Om Odenslunds 4H skulle ingå i det tänkta bidragssystemet utanför det riktade bidraget ökar 
risken för en sluten gård, exklusivt öppen för medlemmar. Det skulle innebära slutet för både 
gårdens och föreningens verksamhet.  

 
Styrelsen på Odenslunds 4H  
genom Susanne Spiik 



















Bidragsutredningen från Borås Badminton 

 

Borås Badminton har många medlemmar som bor i andra kommuner och pendlar in till Borås för att 

träna. 

Vi anser att när man gör en översyn av bidragsreglerna borde man även ändra så att det går att få 

bidrag för medlemmar ej bosatta i kommunen. 

Vi ifrågasätter hur det vid en översyn för att modernisera bidragen kan sänka aktivitetsstödet . Detta 

kommer att göra att vi tappar runt 3000 per säsong. 

(Och det är ju inte så att våra utgifter blir lägre.) 

Vi har även synpunkter på att vid ansökan så tar det ett antal dygn innan man får svar detta i motsats 

till RF där man får svar efter 5 minuter. 

Riktade bidrag gynnar stora klubbar typ Elfsborg 

Vi borde kunna få bidrag till tävlingar och inte bara om det är SM status. 

 

 

 

  



 
 
 

Från: Marcus <marcus.c.larsson@hotmail.com>  
Skickat: den 24 september 2019 21:35 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Remissvar 

 

Med anledning av förslag till utformning av framtida bidragsformer för Fritids- och 

folkhälsonämnden  
 

Vi i Equmenia Borgstena har synpunkter på villkoren för ”Stöd till hyrda lokaler” där en punkt 

anger att ”Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan”. En mindre förening, som 

vår, når omöjligt upp i aktiviteter av den omfattningen. Om vi inte hyr lokal på det sätt vi gör 

idag, har vi inte någon möjlighet att bedriva vår verksamhet. Det eftersom utbudet av kommunala 

lokaler att nyttja i stället, i Borgstena, är begränsat. Om det ändå skulle vara genomförbart att 

utföra våra aktiviteter i någon av de kommunala lokaliteter som finns, var skulle vi i så fall 

förvara all vår utrustning mellan aktiviteterna?  

 

Då vi redan, på många områden, upplever att vi lever i periferin av Borås stad, känns det 

beklagligt att se möjligheterna för vårt föreningsliv i Borgstena begränsas. Vi önskar en 

utformning av framtida bidragsformer som hjälper oss i vår verksamhet i stället för att de 

stjälper.  

 

Marcus Larsson 

Ordförande Equmenia Borgstena 

mailto:marcus.c.larsson@hotmail.com
mailto:fritid@boras.se


 
 
Afasiföreningens svar på Borås stads bidragsförändringsförslag. 
 
Vi beklagar stort att vår förening har fått allt mer minskade bidrag.  
 
Det finns idag inga andra möjligheter för personer med afasi (= svårigheter med 
kognition och kommunikation) att få komma i social kontakt med andra 
människor än via Afasiföreningen. 
 
De flesta personer med afasi behöver hemtjänst, många bor ensamma och de 
flertalet kan inte prata så att andra förstår/ kan inte prata alls. 
 
Eftersom Borås stad inte alls har någon logopedtjänst inrättad, så är 
föreningens träningstillfällen var vecka för de flesta afasidrabbade personer i 
Borås stad deras endafysiska och kommunikativa rehabiliteringsmöjlighet. 
 
Sedan 2000 har Afasiföreningen erbjudit datorträning med specialprogrammet 
Lexia för personer med kommunikationsproblem och anhöriga har kunnat 
träffas i regelbundna grupper för att stötta varandra. 
 
Afasiföreningen har haft många medlemmar. Med så kallad naturlig avgång 
minskar tyvärr medlemsantalet betydligt och endast få tillkommer. Tidigare 
kontaktvägar har av många organisationsförändringar brutits och få nya har 
kunnat skapas 
 
Då det ännu inte finns ett alternativ för denna grupp önskar vi således att det 
funnes en speciell bidragsgrupp för denna grupp så länge de diskrimineras av 
Borås stad. 
 
Med hänvisning till  
1)– FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning (2009) 
2)- Hälso- och sjukvårdslagen 2017, som betona ratt vårdens mål ska vara god 
hälsa och vård på lika villkor (gäller även kommuner) 
3)- Socialstyrelsens nya direktiv 2018 för Strokevård, där man fastslår att 
personer med afasi ska erbjudas tidig, flerårig rehabilitering såväl fysisk som 
kommunikativ. 



Man betonar starkt betydelsen av aktiv och vägledande logopedträning. Vikten 
av kommunikationspartner-träning fastslås också.  
Som kommunikationspartner räknas alla, som är i direktkontakt med den 
afasidrabbade. 
 
Borås stad erbjuder ännu inte detta! 
 
Borås stad arbetar starkt och positivt på att möta den demografiska 
utvecklingen av äldre med hjälp av bland annat mötesplatser och frivilliga 
insatser av olika slag i syfte att bevara äldres hälsa och livskvalitet så länge som 
möjligt. 
 
Afasiföreningen är ännu den enda möjligheten till kvalitativ social mötesplats 
för denna grupp av funktionsnedsättning. 
 
Borås stad får inte fortsätta att diskriminera gruppen ”personer med afasi”!  
 
Vad för slags bidrag går det att få för att orka fortsätta som draghjälp för något 
som Borås stad snarast borde ta ett kompetent ansvar för??? 
 
Dessa personer tar sig ytterst sällan ut till mötesplatser på grund av 
omgivningens okunskap om hur man bemöter personer med afasi. De flesta 
utan afasi klarar inte av att alls ta kontakt med dem utan blir arga eller undviker 
dem helt.  
Okunskap om afasi är tyvärr oerhört stor. 
 
 
Afasiföreningen har försökt att samverka med Borås stads IOP om utbildning till 
framför allt hemtjänstpersonal och distriktssköterskor, men tyvärr inte nått 
fram. 
 
Utan goda bidragsmöjligheter klarar Afasiföreningen inte att marknadsföra 
bemötandet av en sådan ensam och diskriminerad persongrupp i Borås stad. 
 
Ge oss en rimlig chans till medverkan för positiv bättring! 
 
2019 09 20 
Styrelsen för Afasiföreningen 
Monika Golcher/ sekreterare 
 



Några punkter till remissvar 190924 från Föreningsrådet Borås 

Förändringen av bidragsberättigade åldrar 7–25 år bra, sexåringar ska leka samtidigt 

som ungdomar idag studerar till de är 25–30. 

Tveksamt att bidragen bara omfattar människor som bor (är mantalsskrivna ?)i Borås 

Stad. Det är så pass flexibelt idag, till exempel är ungdomar från andra orter eller 

kommuner  aktiva i våra föreningar. Hur ska man göra med fotbollsspelare eller de 

som pluggar på Högskolan? Regeln om bostadsort har tillkommit sedan 

registreringarna börjat göras elektroniskt. Tidigare kontrollerades inte detta. 

Att ta bort bidrag till läxläsning är bra. 

Varför sänks grundbidraget för barn- och ungdomsverksamhet? De flesta 

föreningarna kommer att förlora på det.  Finns annat som kompenserar detta ? 

Att aktivitetsstödet sänks innebär en försämring. Överhuvud taget har ju de flesta 

ersättningar sänkts. 

De ändrade reglerna för grupperna är att det räcker med tre deltagare. Då kan vi 

ordna fler grupper med ledarledda aktiviteter. Föräldrar ställer upp som ledare för 

yngre barn. Den nya regeln inbjuder till fusk. Ett fotbollslag kan plötsligt bli tre olika 

grupper. 

Riktade bidrag och riktade insatser ökar förvaltningens kontroll. Särskild anledning ? 

Stödet till lika rättigheter och möjligheter utgår vi från ska gå till sociala föreningar? 

Vilka utgör sociala föreningar ? 

Varför är det så komplicerat att skicka en bidragsansökan till Borås Stad, medan det 

är betydligt enklare att skicka till t.ex RF? Finns något att sätt att förenkla ? 

Det saknas förslag om att utjämna skillnaderna mellan föreningar på Träffpunkten 

som betalar och de som är där gratis. 

Kommunens lokaler ska användas minst 10 tim./vecka. Det är ganska mycket, till 

exempel tre timmar tre ggr per vecka. Missgynnar t.ex scouterna som oftast är 

utomhus. 

Eget arbete värderas till 100 kr/timme. Det är lågt och det borde värderas till minst 

150 kr. 

Bidrag till de idéburnas gemensamma organisering handlar om Föreningsrådet och 

Funktionsrätt. Det är en sak. 

Det andra är ett bidrag till föreningar som kan tänka sig göra en IOP med Borås Stad 

och har kostnader för sitt förarbete. 

Hur är det tänkt med idrottsskolan? Föreningar får hyra lokal, men ibland kommer 

inte idrottsskolan. Ändå står föreningen där med kostnaden för hyra. Hur löser man 

detta ? 

Föreningsrådet Borås 

Tage Carlsson 

ordförande 



Kommentarer och synpunkter från Simklubben 1970 
(SK70) på förslaget om nya bidragsregler från 2020-01-
01. 
 
Simklubben 1970 har tagit del av förslaget till nya bidragsregler och vill framföra nedan åsikter till er 
inför höstens beslut. Vi ser i det nya förslaget en trend åt fel håll gällande simklubbar i Borås. 
 

 
Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås 
ändras från 6-20 år till 7-25 år. 
Våra kommentarer och synpunkter: Mycket dålig förändring för oss simklubbar! 
Aktivitetsbidragen baseras idag på antal aktiviteter för medlemmar mellan 6-20 år som med ert nya 
förslag skulle bli 7-25 år. Ni skriver själva ”(…)Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra på 
sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också 
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen 
ålder.(…)” Ni vill med det ändrade åldersspannet få fler personer att bli aktiva men då tänker ni inte 
på att vattenvana och simkunnighet är viktigt att lära sig i låg ålder. Att lära sig simma och få 
vattenvana sent i livet är negativt och både farligare och svårare. Vattenvana och simkunnighet 
behöver byggas upp redan från tidig ålder därför har vi aktiviter även för barn under er lägsta 
åldersgräns. Vår simklubb bedriver ingen ”elitsatsning” för barn i låga åldrar utan vill främja 
vattenvana och simkunnighet. Vi ser gärna att åldern sänks istället för höjs, gärna till och med tillbaka 
till åren 1996-2013 då den låg på 4-20 år men åtminstone kvar på 6 år. 
 
Våra medlemmar i siffror just nu under HT2019: 

 SK70 har i skrivande stund 729st medlemmar. 

 Av dessa 729 st är 294 st 6 år och yngre varav 118 st är 6 år (födda 2013). 

 Av dessa 729 st är 393 st 7 år och yngre varav 99st är 7 år (födda 2012). 

 Av dessa 729 st är 7 st mellan 21-25 år (födda 1998-1994). Om man jämför dessa 7 st med de 
118 st som är 6 år så ser man hur stort vårt tapp av bidragsberättigade medlemmar kommer 
bli. Dessutom är endast 2st av dessa som är aktiva simmare och de andra 5 st är ledare i 
verksamheten. 

 Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999) 

 Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994) 

 Vid en ändring från 6-20 år till 7-25 år skulle SK70s tapp av bidragsberättigade medlemmar 
HT2019 bli 111st bidragsberättigade medlemmar. 

 
Inom simning och säkert många andra idrotter blir det ett tapp av medlemmar efter gymnasiet pga 
studier, karriär och familj. Men vi ser ändå en positiv trend att komma tillbaka till simning vid högre 
ålder så vi har 40 st medlemmar som är 26-58 år. 
 
"Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under åren 1996-2013 4-20 år. 
2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således blev den nya åldern 6-20 år som är den 
nuvarande bidragsberättigade åldern. I det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för 
bidragsberättigad barn- och ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att 
underlätta för idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till största 
delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med organiserad verksamhet och 
samtidigt ge incitament för att påverka till ett längre idrottande, därav den högre åldern 25 år." 
 

 



Föreslagen förändring: Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska 
föreningar höjs från 6 år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss. 
 

 
Föreslagen förändring: Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla 
föreningar (barn- och ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 kr/medlem och 
etniska föreningar 50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 
kr/medlem).  
Våra kommentarer och synpunkter: Att Grundbidraget sänks från 150kr/medlem till 100kr/medlem 
är självklart negativt för oss. Vi önskar att det ligger kvar på 150kr. Det kommer slå hårt mot oss om 
minimiåldern ändras från 6 år till 7 år iom att vi då förlorar 111 st bidragsberättigade medlemmar 
(111 st * 100kr = 11’100 kr). 
 
Vi vet ju att Grundbidraget baseras på annat än bara bidragsberättigad medlem (fördelning av kön 
inom styrelsen och medlemsavgifter) och vårt ligger på 53’400 kr för 2019 enligt ibgo.se.. Men 
beräknat på om alla medlemmar i SK70 i rätt ålder är bidragsberättigade skulle vårt tapp se ut som 
nedan. 

 Vi har 504 st medlemmar mellan 6-20 år (födda 2013-1999) 
Med Grundbidrag på 150 kr = 75’600 kr 
Med Grundbidrag på 100 kr = 50’400 kr 
Vi skulle förlora ca 25’200 kr varje år på det nya förslaget. 

 Vi har 393 st medlemmar mellan 7-25 år (födda 2012-1994) 
Med Grundbidrag på 150 kr = 58’950 kr 
Med Grundbidrag på 100 kr = 39’300 kr 
Vi skulle förlora ca 19’650 kr varje år på det nya förslaget. 

 Vid en ändring av både ålder (till 7-25 år) och sänkning av Grundbidraget (till 100 kr/ 
bidragsberättigad medlem) skulle SK70 förlora ca 36’300 kr per år. Vid en ändring av endast 
Grundbidraget (till 100 kr/ bidragsberättigad medlem) men ej ålder (kvar på 6-20 år) skulle vi 
förlora ca 25’200 kr. 

 
"Bidraget är ett grundstöd till föreningsverksamhet bland barn och ungdomar. Förening får bidrag för 
varje bidragsgrundande medlem och baseras på det senaste verksamhetsåret som ska omfatta minst 
sex månader. Kommunens gräns för bidragsberättigad ålder är för närvarande 6-20 år. Det innebär 
att föreningens bidrag grundar sig på antalet medlemmar inom detta intervall (gäller för 
ungdomsföreningar). Bidraget kan sökas tidigast efter inskickade årliga handlingar." 
 

 
Föreslagen förändring: Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar 
ändras från fem till tre.  
Våra kommentarer och synpunkter: Ok ändring. Kan vara bra vid perioder med hög sjukfrånvaro tex 
vissa vintermånader. Vi har många yngre medlemmar och barn i förskoleålder har högre sjukfrånvaro 
än äldre barn. 
 

 
Föreslagen förändring: Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50 
kr/deltagare för att helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.  
Våra kommentarer och synpunkter: Vi vet inte var vi hittar uppgifter för att jämföra hur detta slår 
mot oss men generellt kan det inte vara bra för oss med en sänkning av bidrag ej heller 
Aktivitetsstödet. 
 



 
Föreslagen förändring: Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 
från dagens 15/2 respektive 15/8.  
Våra kommentarer och synpunkter: Bra att den blir samma som för LOK-stöd. Underlättar vårt 
arbete. 
 

 
Föreslagen förändring: Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara 
bidragsberättigad aktivitet. Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss. 
 

 
Föreslagen förändring: Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag 
på 300 kr/m2 istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i 
bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga då vi hyr vår kanslilokal och nyttjad yta i 
simhallar/idrottshallar. 
 

 
Föreslagen förändring: Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. 
(Idag har barn- och ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar 
850 kr/m2. Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och 
några pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % 
bidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se 
nedan).  
Våra kommentarer och synpunkter: 
Lokalbidraget baseras ju på vår kanslilokals storlek och kostnader (hyra och el). Jag förstår inte 
tabellerna helt men vi slår "taket" snabbt då vi har över 451st medlemmar (Tabell 1) och över 2000st 
aktiviteter (tex VT2019 4646st aktiviteter) Se era bifogade tabeller, Tabell 1+2. 
Vi fick i år ett Lokalbidrag på 29’200 kr för våra 73 kvm (73*400=29’200) och bör då få ett Lokalbidrag 
på 43’800 kr (73*600=43’800) nästa år om denna förändring går igenom. Den ändring gynnar oss i så 
fall med 14’600 kr per år men det är långt ifrån vad vi förlorar på en ändring av ålder och 
Grundbidrag. 
 

 



 
 
"Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar till Stadsdelar och nu 
senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av den senare organisationen. Vid den senaste 
omorganisationen 2017 följde således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från 
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet 2019 till Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Under denna period har Träffpunkt Simonsland, med införandet av 
lokalbidrag till pensionärsföreningar i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra 
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika pensionärsföreningarna ser 
väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin lokal och det har sin naturliga förklaring i att 
stadens organisation har förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av 
förening samt lokalens läge." 
 

 
Föreslagen förändring: De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 
kr + 15 kr/m2 varje år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Vår kanslilokal räknas ej som samlingslokal. 
 

 
Föreslagen förändring: Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 
timmar/vecka.  
Våra kommentarer och synpunkter: Ok förslag. 
 

 
Föreslagen förändring: Eget arbete värderas till 100 kr/tim.vid ansökan om anläggningsbidrag eller 
anläggningslån. 
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Gäller ej oss. 
 

 
Föreslagen förändring: Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se 
nedan).  
Våra kommentarer och synpunkter: Om vi skall gå efter förslaget på 7-25 år hamnar vi på Nivå 13 
och för 6-20 år på Nivå 14, men för aktiviter slår vi i ”taket” på Nivå 15 med 4646 aktiviter (enligt våra 
uppgifter från senaste Verksamhetsbidraget på ibgo.se) om jag förstår uppgifterna rätt. 



Från ibgo.se: 

 
Vi hittar dock ingestans uppgifter om vilken nivå man hamnar på om det diffar mellan antal 
medlemmar och antal aktiviteter. 
 

 
 

 
Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
 

 
Föreslagen förändring: Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
 

 
Föreslagen förändring: Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs 
grundersättningen till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. Idrottsskola är svårt att hålla för simträning då 
kunskapsnivåerna är så olika och vi redan har mycket begränsad tid och yta i simhallen för våra 
träningsgrupper. 
 

 
Föreslagen förändring: Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.  
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
 

 
Föreslagen förändring: Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 
000 kr. 
Våra kommentarer och synpunkter: Inga. 
 



 
Vår verksamhet bygger på att lära barn simma och om de önskar fortsätta med simning som en 
tränings- och tävlingsform (från 9-12 år). Våra tävlingsgrupper för ungdomar har just nu 84 st 
simmare mellan 9-21 år jämfört med vår simskola som har 629 st simmare mellan 3-12 år. Många av 
våra medlemmar slutar i vår verksamhet när de lärt sig simma, vi har en dipp vid 8-9-årsåldern. Om 
förslaget om höjt åldersspann går igenom önskar vi se ett undantag för simklubbar som bedriver 
simskola iom att vattenvana och simkunnighet är livsviktigt. Deltagare i vår simskola är unga och skall 
vara unga. Om barn inte börjar i simskola fören vid 7 år kommer vi ha en stor grupp i samhället som 
riskerar att drunkna. Vi önskar ha kvar gränsen vid 6 år eller sänka ytterligare till 4 eller 5 år. 
 
Tack för att ni tagit del av våra kommentarer och synpunkter på förslaget om nya bidragsreglerna. 
 
Med Vänliga Hälsingar 
Simklubben 1970 genom kanslist Elin Johannesson 



 

 

Nya bidragsregler för Fritid- och folkhälsonämnden 

Remiss från Liberalerna i Borås 
 

Vid Fritid- och folkhälsonämndens sammanträde den 21 juni 2017 beslutade man om att 

genomföra den översyn av Borås Stads bidragsregler som initierades av Ronny Svensson (L) 

och Cecilia Andersson (C). Nämnden beslutade att inrätta en politisk styrgrupp för arbetet 

med uppdraget. Förvaltningen och presidiet nedgraderade dock denna till en referensgrupp 

utan beslut i nämnden. 

 

§ 73 2017/FF0125 805 Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen har av Fritids- och folkhälsonämnden fått i uppdrag att se över nuvarande 

föreningsbidrag. För att få ett brett stöd för de nya bestämmelserna är det önskvärt med deltagande 

från respektive parti i nämnden.  

 

Beslut Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse en person från varje politiskt parti till att ingå i 

styrgruppen för uppdraget ”Revidering och översyn av nuvarande föreningsbidrag”. Partierna 

rapporterar sina representanter vid nämndsammanträdet i augusti. 

 

Liberalerna Borås tycker att det är olyckligt att nedgraderingen gjordes. Förvaltningen har 

drivit arbetet helt på egen hand med begränsat intresse från de politiska partierna. 

Referensgruppen har kallats till ett fåtal uppdateringsmöten där förvaltningen har 

presenterat delar av förslaget och inbjudit till diskussion. Förvaltningen har inte beaktat 

synpunkter om att t.ex. titta på andra kommuners utformning av bidragsregler – bl.a. 

jämställdhetsarbetet som görs i Malmö Stad. 

 

Fritid- och folkhälsonämnden har nu skickat ut ett förslag på remiss gällande förändring av 

kommunens bidragsregler. Svaren skulle ha varit inne senast den 31 augusti men svarstiden 

förlängdes till den 25 september. Nämnden kommer fatta beslut den 14 oktober. 

 

Synpunkter 
Fritid- och folkhälsonämndens huvuduppgifter, enligt nämndens reglemente, är att ansvara 

för kommunens övergripande folkhälsoarbete och att främja fritidsverksamheten i 

kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar för 

motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Utifrån dessa mål ska nämnden bl.a. arbeta med 

att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och 

god hälsa.  

 

 

 



 

 

 

För Liberalerna Borås är det av oerhörd vikt att skattepengar i så stor utsträckning som 

möjligt går till föreningar som arbetar aktivt med att ha jämställd verksamhet, som har en 

god föreningsdemokrati och som arbetar med att erbjuda aktiviteter som medborgare av 

olika åldrar efterfrågar.  

 

Borås Stad, en kommun med 112 000 invånare, har inte något damlag i någon sport på 

elitnivå och kommunen hamnar sist av 25 liknande kommuner i Sverige (enligt en 

sammanställning av Borås Tidning 2015) när det kommer till damidrott. Vi anser att 

kommunen behöver uppmuntra idrottsföreningar och andra föreningar att arbeta aktivt 

med att inkludera alla kön i sin verksamhet – det bör vara självklart att skattepengar enbart 

går till föreningar som inte är könsdiskriminerande.  

 

I förslaget skrivs det om värdegrunden för Borås Stads bidragsregler och det är en bra text. 

Liberalerna Borås saknar dock mål, styrmedel och belöning/bestraffning för de som inte 

arbetar enligt värdegrunden. ”Vi ser föreningar som viktiga bärare av demokratiutveckling, 

som medskapare till ett gott liv och som viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en 

jämlik folkhälsa i Borås.” Så skrivs det under rubriken om värdegrund. Mot bakgrund av det 

anser vi att man kontinuerligt behöver kontrollera att föreningar som mottar skattemedel 

varken befäster könsroller eller bedriver verksamhet som på ett eller annat sätt går emot 

den demokratiska ordningen vi alla lever efter. 

 

Sedan vill vi nämna att vi tycker att det är orimligt att man får ett bidrag baserat på antalet 

medlemmar man har. Det kan finnas föreningar med tusentals medlemmar som har 

verksamhet som endast når ett fåtal (att man har många inaktiva medlemmar) och det kan 

finnas föreningar med ett fåtal medlemmar men som ändå når en stor mängd personer. Vi 

menar att det ända rimliga är att basera bidragen på de aktiviteter som föreningarna 

genomför. Man får helt enkelt granska verksamheten som föreningarna bedriver. 

 

Slutligen vill vi nämna att det finns en del bidrag som är upp till bedömning av nämnd och 

förvaltning. Dessa verksamheter är ofta positiva och viktiga, men Liberalerna anser att det är 

viktigt att förvaltningen (och nämnden) är tydliga med krav på verksamheten. Ansökningarna 

måste vara tydliga och transparenta. Verksamheten måste kunna utvärderas så långt det går 

utifrån objektiva kriterier. Resurser får inte försvinna ut till verksamheter som är 

ogenomtänkta eller dåligt utförda. Detta måste tydligt anges i bestämmelserna för dessa 

bidrag och rutiner måste utarbetas. 

 

Det är därför viktigt att i framtiden – gärna redan ett år efter införandet av de nya reglerna – 

utvärdera de nya bidragsreglerna så att man kan säkerställa att kommunens resurser inte går 



 

till föreningar som vi inte anser bör vara bidragsberättigade, t.ex. sådana som 

könsdiskriminerar.

 

Liberalernas kommunfullmäktigegrupp genom 

 

Anna Svalander 

Kommunalråd 



Remissvar Kristdemokraterna   
 

Remissvar: Förslag till utformning av framtida bidragsnormer för Fritids- och folkhälsonämnden 
 
Inledningsvis välkomnar vi arbetet med att skapa nya bidragsregler som har utgångspunkt i skapa 
likvärdighet och tydlighet. 
 
Våra synpunkter: 
 
Vi motsätter oss att åldersgränsen för ungdomsföreningar ändras från nuvarande 6-20 år till 7-25 år. 
Vi menar att det är en orimlig prioritering att en så stor åldersgrupp vuxna, som de mellan 21 och 25 
år, blir bidragsberättigade på bekostnad av 6-åringars deltagande i fritidsaktiviteter. Det skulle 
framförallt ha en negativ effekt på föreningar som håller på med simning och gymnastik, då de har 
många deltagare i denna ålder. Det är av stor vikt att ha hög ambition och stimulera till simkunnighet 
i unga år. Vår inställning är att fokus för kommunens stöd bör ligga på barn och unga och inte 
förskjutas till vuxna. 
 
Den nuvarande skrivningen ”Deltagare i studiecirklar (bibelstudier eller liknande)” bör stå kvar och 
inte ändras till ” religiös verksamhet, religiösa studier eller liknande”. Den hittillsvarande 
formuleringen har fungerat medan den föreslagna formuleringen är svårtolkad. Om avsikten inte är 
att genomföra en förändring vid bedömningen av de aktiviteter som kan vara aktuella behöver inte 
den hittillsvarande skrivningen förändras. ”Laga inte det som inte är trasigt”. 
 
Grundbidraget bör bestå av en fast och en rörlig del. Inte enbart en rörlig del. Den rörliga delen per 
medlem blir då lägre så att totalsumman inte påverkas. Detta skulle gynna mindre föreningar vilket vi 
menar är angeläget. 
 
Ett sökbart bidrag för utbildning av ledare borde införas som en ny kategori. För många föreningar är 
den största utmaningen att rekrytera ledare. 
 
Driftbidrag till idrotts och friluftsanläggningar har fokus på idrott och bör kompletteras med 
anläggningar för exempelvis scoutverksamhet såsom vindskydd som möjliggör övernattning i 
naturen. 
 
Driftbidrag till egna lokaler krävs 10 timmar användande per vecka. Vi anser att skrivningen i 
avsnittet är för diffus. Krävs det minst 10 timmar varje av årets 52 veckor? Antal aktiviteter per år är 
ett bättre mått. Många mindre föreningar kommer inte upp i 10 timmar per vecka trots att man har 4 
grupper per vecka á 2 timmar.  
 
Vi anser att arbetet med att bryta äldres ofrivilliga ensamhet är ett prioriterat område. Därför anser 
vi att föreningar som har lokaler där verksamheten bidrar till äldres sociala inkludering, bör få ett 
ytterligare tillägg för klara av sina hyror.  
 
Vi emotser ett justerat förslag till bidragsregler där hänsyn har tagits till våra synpunkter. För oss är 
det av stor vikt att dessa synpunkter beaktas. Att synpunkten om oförändrat åldersintervall 
tillgodoses ser vi som en förutsättning för att vi ska kunna stödja ett sammantaget förslag om nya 
bidragsregler. 
 

För Kristdemokraterna 

Magnus Sjödahl 







Remissvar 
Moderata Samlingspartiet  
2019-09-25   

 

 

Remissvar – Bestämmelser för nya bidragsregler från Moderata Samlingspartiet i Borås 

 
Moderaterna i Borås välkomnar inledningsvis ambitionen med det liggande förslaget till nya 
bestämmelser för föreningsbidrag – att de ska vara likvärdiga, tydliga och lättbegripliga. 
 
Vi har dock ett antal synpunkter vi önskar lämna: 
 
Moderaterna motsätter sig att åldersgränsen för ungdomsföreningar ändras från nuvarande 6-20 år 
till 7-25 år. Det är inte rimligt att en så stor åldersgrupp vuxna som de mellan 21 och 25 år ska vara 
bidragsberättigad. Moderaternas inställning är att människor, särskilt vuxna, i så stor utsträckning 
som möjligt ska ges såväl frihet som ansvar över sina egna liv - och med det möjlighet att stå på egna 
ben och växa av egen kraft. Att i allt för hög utsträckning premiera vuxna som valt att spendera sin 
fritid som föreningsaktiva, på bekostnad av de som valt att ägna fritiden åt annat, strider mot tanken 
vår tanke om den individuella friheten, liksom principen om att invånare av kommunen ska ges 
likvärdig service, oavsett livsval. 
 
Moderaterna anser att det offentliga framförallt ska prioritera att ge barn likvärdiga chanser till 
idrott, fritid och rörelse. Det anser vi är överordnat ökade bidrag till vuxna. Därför är det bekymrande 
att liggande förslag innebär att inte heller 6-åringars deltagande längre ska ge särskilt bidrag. De lägre 
bidragen till de yngre barnens idrottande drabbar framförallt simning och gymnastik, som har många 
deltagare i denna ålder. Det är särskilt bekymrande med tanke på hur viktigt det är att stimulera 
simkunnighet i unga år. Därför anser vi också att vore mer önskvärt med en justering för att täcka 
yngre barn, t.ex. från 5 år och uppåt, snarare än att ökade bidrag till vuxna ges.  
 
Den nuvarande skrivningen ”Deltagare i studiecirklar (bibelstudier eller liknande)” bör stå kvar och 
inte ändras till ”religiös verksamhet, religiösa studier eller liknande”. Den hittillsvarande 
formuleringen har fungerat medan den föreslagna är svårtolkad. Om avsikten inte är att genomföra 
en förändring vid bedömningen av de aktiviteter som kan vara aktuella erfordras inte någon 
förändrad skrivning. ”Laga inte det som inte är trasigt”. 
 
Grundbidraget bör bestå av en fast och en rörlig del, inte enbart av en rörlig. Den rörliga delen per 
medlem blir då lägre så att totalsumman inte påverkas. 
 
Under grundläggande krav punkt 2 anser vi att det bör tilläggas att föreningarna ska delta i de 
dialogmöten med kommunen som de kallas till. Det skulle till exempel underlätta för kommunen att 
stävja missbruk av föreningsbidrag och motverka förekomst av föreningar som exempelvis 
underblåser hedersförtryck eller annat som inte har i vår kommun att göra.  
 
Ett sökbart bidrag för utbildning av ledare borde införas som en ny kategori. Hos många föreningar är 
den största utmaningen att rekrytera ledare. 
 
Driftbidrag till idrotts och friluftsanläggningar har fokus på idrott och bör kompletteras med 
anläggningar för exempelvis scoutverksamhet såsom vindskydd som möjliggör övernattning i 
naturen. 



Remissvar 
Moderata Samlingspartiet  
2019-09-25   

 

 
Skrivningen om att det för driftsbidrag till egna lokaler krävs 10 timmar användande per vecka 
framstår som aningen oklar. Är det minst 10 timmar varje av årets 52 veckor? Antal aktiviteter per år 
är ett uppfattar vi vara ett bättre mått. Många mindre föreningar kommer inte upp i 10 timmar per 
vecka trots att man har 4 grupper per vecka á 2 timmar.  
 
Vi anser att arbetet med att bryta äldres ofrivilliga ensamhet är ett prioriterat område. Därför anser 

vi även att föreningar som har lokaler där verksamheten bidrar till äldres sociala inkludering, bör få 

ett ytterligare tillägg för klara av sina lokalhyror. I första hand anser vi dock att det bör genomföras 

en lokalöversyn, som syftar till att de lokalresurser som finns ska användas så effektivt som möjligt. 

Till exempel vore det önskvärt att Borås Stad prövar möjligheten att samförlägga olika träffpunkter 

och mötesplatser innan det att ställning tas till andra, mer omfattande förändringar på området.  

 
Vi emotser ett justerat förslag till bidragsregler där hänsyn har tagits till våra synpunkter. För oss är 
det av stor vikt att dessa synpunkter beaktas och särskilt att synpunkten om oförändrat 
åldersintervall för bidragsberättigande tillgodoses. I vilket fall ställer sig Moderaterna frågande kring 
huruvida hela systemet bör förändras på en gång, eftersom det leder till att konsekvenserna av 
besluten blir betydligt mer svårförutsedda. Vi föredrar snarare en ordning där enskilda parametrar 
skruvas på en i taget. På så vis blir det enklare för ansvariga politiker liksom för medborgarna att 
förstå och förutse konsekvenserna av de justeringar som föreslås och eventuellt genomförs.  
 
Tas inga av synpunkter i beaktande, inklusive det om stegvis införande, är vi inte främmande för att 
helt och hållet motsäga oss att en totalförändring av nuvarande bidragssystem genomförs.  
 
Vid en förändring, oavsett i vilken form den sker, bör en utvärdering med avseende på dess 
konsekvenser vara initierad inom 12 månader från dess att förändringen genomfördes.  
 

För Moderata Samlingspartiet i Borås  

Annette Carlson (M) 

Hasse Ikävalko (M) 
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Avs:    Till: 

Dans o GF Borås Flugan   Borås Kommun 

Royal Cheer & Dance   Fritids och Folkhälsonämnden 

 

 

 

 

Yttrande kring de föreslagna bidragsregler som avses börja 
gälla 2020-01-01 
 

 

Vårt yttrande kring de föreslagna bidragsbestämmelserna rör sig i huvudsak kring två 

föreslagna åldersgränser. Dels undre gränsen för deltagare och dels minimiåldern för tränare. 

 

 

Åldersgränsen för bidragsberättigade deltagare föreslås vara 7-25 år. 
Med anledning av att både vår förenings syfte och Borås Kommuns syfte är att forma goda 

samhällsmedborgare att tidigt lära sig ett livslångt hälsoperspektiv, anser vi att det är för sent 

att skola in deltagarna i gruppburen, hälsofrämjande föreningsverksamhet vid 7 års ålder.  

 

Barn idag har redan slussats in i gruppverksamhet genom start i förskoleklass det år man 

fyller sex år. Redan innan dess grupperas barnen i s.k. sistaårsverksamhet i 

femårsverksamheten på förskolan där syfte är att ge barnen insikt i ansvarstagande. Ett 

ansvarstagande som gäller både för den egna individen, gruppen och samhället. 

 

Att man då inte ska få vara en bidragsberättigad deltagare i en hälsofrämjande 

fritidsverksamhet i Borås Kommun är förkastligt.  

 

Vi anser att verksamhet där barnen på ett lekfullt sätt får vara bidragsberättigade deltagare i en 

organiserad, fostrande miljö med rörelseglädje och fysisk aktivitet bör vara vad Borås 

Kommun stöttar. 

 

I vår förening bedriver vi idrott med anslutning till Svenska Gymnastikförbundet och Svenska 

Cheerleadingförbundet. På SvGF:s sida står bla. Bamsegympa är rolig och allsidig motorisk 

träning för de allra minsta. Vidare, där Bamsegympan beskrivs ytterligare står följande; 

 
Bamsegympa 
Bamsegympa vänder sig till barn i åldern 3-6 år. Det är första kontakten med gymnastiken 
och här tränar vi de viktiga grundmotoriska färdigheterna tillsammans med Bamse och hans 
vänner.   

http://www.flugan.nu/
mailto:info@flugan.nu
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Vi har sedan 2008, då detta koncept erbjöds via Sv GF, kunnat erbjuda Bamsegympa till barn 

i Borås Kommun. Vi är certifierad Säker Förening och lever efter det, vilket innebär att vi har 

mycket ledartätt på den här sortens verksamhet. Vi vill att både deltagare och föräldrar ska 

känna sig trygga när barnen är i vår verksamhet. Utbildning och övriga omkostnader för 

ledare, specifikt material för Bamsegympa samt lokalkostnader är saker som kräver ekonomi. 

Vi vill att familjer från alla samhällsklasser ska ges samma möjligheter och kunna vara med i 

vår förening, varför vi håller våra avgifter låga.  

 

Med anledning av ovanstående anser vi att den nedre åldersgränsen för 

bidragsberättigade deltagare ska vara 3 år. Definitivt för föreningar som är anslutna till 

Svenska Gymnastikförbundet!   

 

 

Åldersgränsen för bidragsberättigad ledare 
Unga idag slits mellan olika fokus. Ofta attraheras de av digitala och sociala medier, vilket 

innebär ett oroväckande frekvent stillasittande. Att unga väljer att avsluta sina egna 

träningssatsningar kan bero på att de inte längre orkar. Om man då kan fånga upp dem genom 

att erbjuda en möjlighet att vara ledare, hjälpledare eller assisterande ledare ges de en 

möjlighet att återfå sitt intresse för rörelse. Det ger också föreningar möjlighet att lösa 

ledarbristen när många föräldrar inte hinner hjälpa till i föreningslivet p.g.a. yrkeslivets 

arbetsbelastning. 

 

Genom SvGF ges en utbildning till unga ledare och föräldrar. Den heter Hjälpledarutbildning. 

Den arrangeras av person som är godkänd av SvGF att genomföra kursen, alltså en erfaren 

ledare som har sanktionerats av SvGF att vara utbildare. Minimiålder för att få delta på denna 

kurs är 13år.  

 

 För att ge unga människor chansen att formas till en ansvarstagande och hälsofrämjande 

individ inom Borås Kommun, anser vi därför att åldern för bidragsberättigade ledare ska 

ges till ledare fr.o.m. det år de fyller 13 år. Definitivt för ledare som är verksamma inom 

föreningar som är anslutna till Svenska Gymnastikförbundet! 

 

 

Dessutom ska det vara möjligt för en ledare att vara bidragsberättigad för mer än ett tillfälle 

per kväll, då det vissa kvällar ofta uppstår tränarbrist. 

 

 

Med Vänlig Hälsning 

DGBF Flugan styrelse 

på uppdrag 

Sofia Blom, sekreterare 

http://www.flugan.nu/
mailto:info@flugan.nu


Remissvar avseende nya bidragsregler gällande  
Fritids och folkhälsonämnden från och med år 2020,  
diarienummer FOFN 2019-00091. 
  
Vi tillstyrker förslaget utifrån dess helhet, men har några synpunkter på förslaget gällande nya 
bidragsregler. 
  
Det är angeläget att få till en ny modell gällande bidragsregler, dock är det viktigt att det finns en 
bred förankring av dem så man inte sviker civilsamhället genom att justera dem på nytt inom en 
snar framtid.  
  
Viktigt att ett medlemskap i en förening/organisation bygger på en aktiv handling ifrån den 
enskilde individen.  
  
Vi förstår syftet med åldersspannet 7-25 år, men detta borde kanske justeras något 
exempelvis till åldersspannet 7-21 år och inte sträcka sig ända upp till 25 år. Stödet till barn och 
ungdomsverksamhet är viktigare än att utöka åldersspannet 
  
Positivt att föreningar kan söka pengar ur flera olika bidragsboxar utifrån vad de bedriver för 
verksamheter inom föreningen/organisationen och inte blir insorterade under enbart ett fack.  
  
Anläggningslån 
I förslaget framgår det att det skall tas beslut om anläggningslån i augusti och sedan skall 
tillskrivas KS förslag på vilka som sak få stöd. 
Vi ser en fördel om man kunde bereda dessa ärenden löpande under kalenderåret, så att inte 
eventuella projekt tappar fart. 
  
Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
Noterade att här framhålles Borås Stads välfärdsbokslut som ett viktigt verktyg utifrån socialt 
utsatta områden inom Borås stad. Detta är något vi anser är strategiskt och positivt. 
  
 Det krävs övergångsregler och anpassningar för föreningar så att det nya bidragssystemet inte 
medför stora förändringar för berörda. 
  
Borås den 25 september 2019  
 
 
För Centerpartiet i Borås 
 
 
Karl-Eric Nilsson 
 





 
BREDAREDS IF 2019-09-25 
 
 

 

 

 

Till fritid- och folkhälsonämnden, Borås Stad 

Ert ärende FOFN 2019-00091 

 

 

 

 

Synpunkter på förslag på ändrade bidragsregler 
 

Sammanfattning 
De synpunkter som Bredareds IF främst vill lyfta fram är: 

• Bredareds IF ställer sig inte bakom hur beloppen är fördelade i bidraget ”Verksamhetsstöd”. 

Beloppen i bidraget ”Verksamhetsstöd” bör vara proportionellt till antal aktiviteter 

(alternativt till medlemmar), så att bidraget blir likvärdigt och rättvist. Bidraget i nuvarande 

förslag varierar mellan 62 kronor och 182 kronor per aktivitet, vilket är en omotiverad 

variation! Se föreningens förslag på utformning längre fram i dokumentet.  

• Om åldern för bidragsberättigade ska ändras från 6-20 år till 7-25 år bör Borås Stad motivera 

det bättre än det idag görs i underlaget. Bredareds IF har uppfattningen att med föreslagen 

förändring av bidragsåldern prioriterar Borås Stad senioridrott till förmån för rörelse för barn 

i unga åldrar. Bredareds IF efterfrågar fakta som stöd för förändringen. 

 

Synpunkter från Bredareds IF 
Bredareds IF konstaterar att själva systemet för bidrag till idrottsföreningar i stort sett är oförändrad. 

Den största förändringen är att åldern för bidragsberättigade medlemmar för idrottsföreningar 

ändras från 6-20 år till 7-25 år.  

 

Bredareds IF tycker att det är av vikt att föreningar, för att erhålla bidrag, bedrivs med en god och 

sund värdegrund. Föreningen tycker att det är bra att t.ex. certifiering enligt säker och trygg förening 

är ett krav. En annan värdegrund skulle kunna vara att inte toppa lag för unga åldrar, vilket idag inte 

är något krav för att få bidrag. Borås Stad skulle kunna ställa ytterligare krav på något av bidragen för 

att markera sitt ställningstagande.  

 

Det är bra att värdet av eget arbete tydliggörs vid anläggningsbidrag och anläggningslån.  

 

Bredareds IF tycker att det är positivt att driftbidraget för egna lokaler är ett fast belopp. Det ger ökat 

incitament att hålla nere kostnaderna vid underhåll, samtidigt som det är viktigt att föreningar med 

ägda lokaler sköter det löpande underhållet.  

 



Bredareds IF anser att beloppen i fördelningsmodellen för bidraget verksamhetsstöd bör justeras. 

Under ”Syftet” för bidraget står att ju större föreningen är ju större är i regel kostnader för 

exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar. Det kan Bredareds IF ställa sig bakom, 

men Bredareds IF ställer sig INTE bakom att större föreningar proportionellt ska få mer i bidrag än 

mindre föreningar. Varför ska den lilla föreningen få 67 kronor per aktivitet, medan den större får 

175 kronor per aktivitet?  Bredareds IF anser att detta är direkt felaktigt. Föreningar ska få lika 

mycket PER aktivitet (och/eller per medlem), på så sätt får större föreningar mer i bidrag för sina 

högre kostnader, vilket blir likvärdigt och rättvist. 

 

 

 

Konsekvenser för Bredareds IF 

Förslaget innebär, i den nivå på aktiviteter och medlemmar som Bredareds IF har (2018), en 

minskning av bidrag för föreningens existens och barn- och ungdomsverksamheten på 28 tkr. 

Lokalbidraget ökar med 8 tkr. Sammantaget innebär förslaget en intäktsminskning för föreningen 

med omkring 20 tkr, vilket för Bredareds IF, givetvis kommer att vara kännbart. Bredareds IF kan 

ställa sig bakom förändringar av bidragen även om de innebär minskade intäkter för föreningen, om 

förändringarna utgår från välgrundade motiveringar.  

 

Bredareds IF´s styrelse 

 

Marita Haglund, ordförande 

Fördelningsmodell av verksam-
hetsstöd enligt nuvarande förslag Beräkningar utifrån förslaget FÖRSLAG FRÅN BREDAREDS IF 

Nivå 

Medlem-
mar  

7-25 år 
Aktivi-
teter Bidrag, kr 

Aktivi-
teter per 
medlem 

Bidrag, kr 
per 

medlem 
Bidrag per 
aktivitet 

Bredareds IF 
föreslår lika belopp 

per aktivitet 
(alternativt per 

medlem). 
I exemplet nedan 

har 160 kronor per 
aktivitet används.  

Bidrag, kr 
Bidrag per 
aktivitet 

1 25 150 10 000 6,0 400 67 kr 24 000 160 kr 

2 50 200 22 500 4,0 450 113 kr 32 000 160 kr 

3 75 250 35 000 3,3 467 140 kr 40 000 160 kr 

4 100 350 50 000 3,5 500 143 kr 56 000 160 kr 

5 125 450 75 000 3,6 600 167 kr 72 000 160 kr 

6 150 550 100 000 3,7 667 182 kr 88 000 160 kr 

7 175 700 125 000 4,0 714 179 kr 112 000 160 kr 

8 200 850 150 000 4,3 750 176 kr 136 000 160 kr 

9 225 1000 175 000 4,4 778 175 kr 160 000 160 kr 

10 250 1250 200 000 5,0 800 160 kr 200 000 160 kr 

11 275 1400 225 000 5,1 818 161 kr 224 000 160 kr 

12 300 1550 250 000 5,2 833 161 kr 248 000 160 kr 

13 400 1700 300 000 4,3 750 176 kr 272 000 160 kr 

14 500 1850 325 000 3,7 650 176 kr 296 000 160 kr 

15 600 2000 350 000 3,3 583 175 kr 320 000 160 kr 



 

 

Till Borås Stad 
Föreningsenheten 
2019-09-25 
 
 

Yttrande gällande uppdatering av kommunbidrag till föreningar 
 
 
Här med vill vi från nedanstående invandrarföreningar i Borås skriva ett par ord om hur 
den nya uppdateringen av bidragsystemet kommer att påverka oss i vårt arbete samt våra 
föreningar. Hoppas att detta brev ger gehör och att vi som representerar kan vara del av 
ett arbete som har stor påverkan på alla våra medlemmar. gamla, unga, ungvuxna och 
barn.  
Detta brev är kanske inte väl formulerat men har en väl mening där vi anser och VILL vara 
med i arbetet som påverkar oss i föreningen. VAD VORE ETNISKA FÖRENINGAR UTAN 
SITT MODERSMÅL?  
 
Brevet är undertecknat och framtaget av: 
 
Kulturförening Bosnien och Hercegovina, Multaka Alsham,Ljus framtid,Somaliska föreningen 
samt Afghanska kultur föreningen. Dessa föreningar är representanter för närmare 3000 
medlemmar i Borås. 

 
Våra invändningar i det här brevet är främst kring borttagandet av aktivitetsstöd för 
modersmål, läxhjälp samt beslutsförfarandet. 
 

Demokratin i beslutsförfarandet: 

Vi bor i ett demokratiskt land och alla har rätt att yttra sig och påverka, inte bara vara en passiv del i 

demokratin. Ni på FOF tillsammans med andra har träffats och diskuterat en avgörande faktur för 

oss i föreningar och har inte tänkt på konsekvenserna till ett sånt beslut. Ingen har erbjudit 

(bjudit)oss alla till en dialog gällande ett arbete som är avgörande och viktigt i föreningslivet. Vi 

känner oss exkluderad och överkörd av er. Det är odemokratiskt att bestämma för att ändra utan att 

involvera oss i frågan. Ni skapar en glapp i samhället utan att tänka på samtliga föreningar som ska 

påverkas negativt. 

 
Modersmål: 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha 

ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts. 

Att ha tillgång till sitt modersmål underlättar också språkutveckling och lärande inom olika 

områden ( Lgr 11). 

Därför är verksamheten kring modersmål även en av viktigaste aktiviteter i våra föreningar. Språk 

är väldigt viktig del av integration i svenska samhället. 

Ansträngningar att bevara modersmålet under de senaste två decennier har bidragit till att våra barn 

och ungdomar har etablerats i det svenska samhället. 



 

 

Språk är en tillgång som ska utvecklas och utnyttjas. Det är en stor fördel för samhället att många 

människor är flerspråkiga. 

Syfte är att bevara tvåspråkighet hos våra barn och ungdomar. Utöver svenska språket som en 

naturlig del av integrationen, behöver våra medlemmar även behålla kunskaper i sitt modersmål 

från hemlandet. Detta för att kunna ta del av och behålla den kulturella bakgrunden. Det är viktigt 

att lyfta fram hur viktigt det är att bevara kulturarvet och språket som dess viktigaste grund. 

 

Det är otillräckligt med en timme av undervisning i modersmål inom skolundervisning. 

Undervisning i skolan är inte tillräckligt för elever att lära sig språket, det är bara vägledning i vad 

elever ska arbeta med. 

Barnen behöver öva, det vill säga prata och använda språket i olika sammanhang och därför 

behöver vi stöd för att hjälpa barnen att lära sig sitt modersmål. 

I föreningen är deras språk ”levande” och där har de en full användning av det. 

Föreningsaktiviteter kompletterar modersmålsundervisning i skolan. 

Aktiviteter har för syfte att främja språkbildning och väcka ett större intresse för språket hos våra 

medlemmar och i synnerhet hos barn. 

Om man slutar med dem minskar resultaten som görs med satsningar i skolan. 

 

För att möta den utmaningen krävs det att etablera mer positiv inställning kring frågan om 

modersmål och att skapa större satsningar som kan leva upp till de nya förhållandena. 

Den inställningen innebär ökat satsning på aktiviteter kring modersmål och större samarbete med 

relevanta institutioner i Sverige. Man får inte glömma våra föreningar heller. 

 

Allt som sagts ovan är känt och vetenskapligt bevisat. Vi vill framföra och betona följande: Vi är 

medvetna om att Sverige är ett välfärdsland. Välfärden ser vi inte igenom den ekonomiska biten, 

utan igenom medborgarnas möjligheter i livet. Sverige är en välfärd på grund av att dess ca en 

miljon medborgare får vara det de är, får utveckla och bevara sitt språk, som i detta fall inte är 

svenska, får bevara sin kultur, sina seder och sina traditioner. Allt detta lever i språket. Att 

samhället (kommunen) ställer sig på vår sida sänder starkt positiva signaler. Man ser att man är 

välkommen och tillåten att känna sig hemmahörande. Bara då, ska man känna sig helt fri. 

Sådana medborgare ska uppleva Sverige som sitt eget land, som land som de vill utveckla vidare 

tillsammans med andra, som de vill leva i livet ut, samt som de vill göra till ett ännu bättre 

välfärdsland och som de vill vara stolta över. 

 

 

 



 

 

Föreningarnas överlevnad 

Vi i samtliga föreningar överlever på bidraget som utbetalas av Fritid och Folkhälsoförvaltningen 

och det täcker ungefär 50 till 60 procent av kostnaderna. Ljus framtid förening till exempel har 600 

medlemmar med en lokal hyran som ligger på 200.000 per år och det är samma för Multaka 

Alsham, Afghanska Kultur förening. En sådan ändring i bidrags reglar betyder att föreningarna inte 

kan klara sig ekonomisk vilket kan leda till att föreningar läggs ner på sikt. Vi anser att vi fyller en 

god funktion och är en förlängd arm för samhället och tycker att samhället (kommunen) i sin tur 

borde se oss som sitt komplement. Kommunen och vi måste samverka. 

 

Hjälp oss i arbetet där vi vill ge våra barn ett språk, stötta de i skolarbete, känna oss delaktiga i 

deras utveckling, känna att vi som föräldrar har något gemensamt med barnen och barnbarn 

(språket). Låt föreningarna fortsätta leva vidare i sin befintliga form med ett forum där medlemmar 

kan känna att det är givande för barnen, att de får meningsfulla aktiviteter. Vi vädjar och vill att 

föreningsenheten ska vara möjliggörare och brobyggare. Vi vill känna att vi som förening fyller en 

betydande funktion för samhället och för medborgarna. Att hänvisa till olika förvaltningar och bolla 

vidare är ingen lösning. Det är komplicerad och nästan omöjlig för oss att hitta i möblemanget hos 

olika förvaltningar.  

Vi vill avsluta brevet med att vid behov lämnar vi gärna en riskanalys om hur det kommer att se ut i 

våra föreningar efter den uppdateringen. Vi kan delge en kartläggning i form av siffror och antal 

aktiviteter som kommer att reduceras.  

 

 

MVH  

Kulturförening Bosnien och Hercegovina, Multaka Alsham, ljus Framtid, Somaliska föreningen, 

Afghanska Kultur F  

 

 

 

 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 
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Datum 

2019-10-14 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 
 

  

 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 

från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 

bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 

reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. Det 

nya bidragssystemet behöver vissa anpassningar under ett till två år, då 

innevarande års aktiviteter och medlemmar ligger till grund för nästa års 

verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för det nya bidragssystemet 

förändras inte.  

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 

med nedanstående uppdrag, som ska redovisas till nämnden senast den 31 mars 

2020; 

- att tillsammans med Grundskolan bjuda in de föreningar som idag har 

läxläsning och vill söka statsbidrag för sin verksamhet. Förvaltningarna 

ska vara behjälpliga i ansökningsförfarandet till Skolverket. 

- att bjuda in de berörda pensionärs- och funktionshinderföreningar som 

i det nya bidragssystemet får ett lägre lokalbidrag, i ambitionen att hitta 

bra och godtagbara lösningar för respektive förening.  

- att utveckla det nyligen antagna Föreningsbokslutet i syfte att 

medvetandegöra de skillnader som finns samt ta initiativ till en ökad 

jämställdhet inom de kategorier där jämställdheten behöver förstärkas. 

-  att utveckla definitionen kring religiös verksamhet.        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 

ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 

nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 

bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 

ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 

organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 

Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 

förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 
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samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 

presenteras i separat bilaga.                             

Ärendet i sin helhet 

Sedan 2010 har kommunen genomgått ett flertal omorganisationer. Dessa har 

på flera sätt påverkat föreningsbidragen i olika riktning. För att ge exempel på 

det kan nämnas att pensionärsorganisationerna i några av de gamla 

kommundelarna erhållit ett heltäckande lokalbidrag för sina lokaler. Dessa avtal 

tecknades av de egna kommundelarna utan någon koppling till befintliga 

föreningsbidrag vilket inneburit en sorts lokal orättvisa då endast ett fåtal 

pensionärsorganisationer åtnjutit denna förmån. Vår ambition och 

utgångspunkt har varit att föreningsbidragen ska vara neutrala i förhållande till 

var i kommunen föreningen har sin geografiska hemvist. Därför föreslås att 

föreningar som är berättigade till lokalbidrag får 90 % av lokalkostnaderna dock 

max 600 kr/kvm i bidrag. Bidragsytan ställs i relation till föreningens antal 

bidragsberättigade medlemmar enligt tabell i förslaget.  

 

Föreningar som äger sin egen lokal och idag har ett lokalbidrag föreslås istället 

få ett fast driftbidrag på 300 kr/kvm (oavsett verklig kostnad). De allra flesta 

föreningar med egna klubbstugor mm har idag förhållandevis låga kostnader 

som understiger 300 kr/kvm. Bidragsytan ställs i relation till föreningens antal 

bidragsberättigade medlemmar enligt tabell i förslaget. Förändringen görs i syfte 

att underlätta för både föreningen och handläggare på förvaltningen.  

 

De lokaler som idag benämns som samlingslokaler (dit föreningar som inte har 

varken egna eller hyrda lokaler kan vända sig för att tillfälligt hyra lokaler) 

föreslås få ett driftstöd för att kunna underhålla och driva sina lokaler. Stödet 

föreslås som ett grundstöd på 4 000 kr + 15 kr/kvm varje år om lokalen 

uppfyller villkoren för samlingslokal. Stödet är detsamma som idrottsföreningar 

får som har egna verksamhetslokaler. 

 

I det ursprungliga förslaget så fanns det en tanke om att förändra den 

bidragsberättigade åldern från 6-20 år till 7-25 år. Efter inkomna remissvar och 

dialoger har vi återgått till den ursprungliga åldern 6-20 år.  

Aktivitetsstödet, eller LOK-stöd som det också populärt kallas, ändras på det 

sättet att det är godkänt med tre deltagare i en grupp mot fem idag. Det innebär 

en liten förbättring för individuella idrotter som har svårt att samla fem 

deltagare på grund av idrottens grundförutsättningar (ex rodd, tennis, 

bordtennis och badminton).  

 

Den svenska föreningsrörelsen växte starkt under hela 1900-talet. 

Nykterhetsrörelsen tillsammans med idrotten är idag naturliga inslag i vardagen 

och bärare av bland annat demokrati och delaktighet. Kommunen vill 

uppmuntra dessa goda inslag och har under åren kopplat flertalet bidrag till 

verksamheterna för att stödja och uppmuntra ideellt engagemang. Under 2000-
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talet har föreningar med annan kulturell och etnisk bakgrund pressats in i en 

föreningsmodell och i regler som tagit oss årtionden att bygga upp. Dessa 

föreningar har andra behov som inte kunnat tillgodoses av nuvarande 

bidragssystem och som har lett till flertalet diskussioner om bidragens syfte med 

mera. Bidrag till ungdomsverksamhet definieras därför som det ”traditionella 

stödet till exempelvis idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och 

föreningar/organisationer med liknande organisationsform. Dessa 

organisationer har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, 

ideologiska och moraliska värderingar som omsatts i en beprövad 

verksamhetsidé”. Som ett led i detta föreslås att verksamhet som läxläsning och 

hemspråksundervisning inte längre klassas som bidragsberättigad. Då 

föreningar dessutom kan få statligt stöd via Skolverket för liknande verksamhet 

inverkar det förstås också på förslaget. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

kommer att vara föreningar behjälpliga i sökandet av bidrag från skolverket. 

 

Genom åren har dagens bidragsregler genomgått flertalet mindre justeringar 

och ändringar. Vi har också blivit påförda bidrag från andra förvaltningar, 

exempelvis övergick bidrag till funktionshinderföreningar från sociala 

omsorgsförvaltningen till Fritids- och folkhälsoförvaltningen år 2003. 

Ändringar och justeringar över tid har lett till en obalans mellan olika 

föreningskategorier. I dagsläget ger vi ett bidrag för varje bidragsberättigad 

medlem, så kallat Grundbidrag. Bidraget är olika stort beroende på vilken 

kategori föreningen tillhör. Ett exempel på detta är att pensionärsföreningar 

idag får 60 kr/medlem medans en ungdomsförening får 150 kr/medlem. 

Förslaget är att oavsett föreningskategori så ska bidraget vara lika. Förslaget är 

100 kr/medlem. 

 

Verksamhetsbidrag utgår idag till ungdomsföreningar med minst 25 

medlemmar och 150 aktiviteter. Maxbidraget för de största föreningarna är 250 

000 kr. 2013 slopades det så kallade ”Administratörsbidraget” och bakades in i 

dåvarande verksamhetsbidrag som då också utökades till nio nivåer i en 

stigande skala. Nivåerna justerades något vid tillfället men har nu genomgått en 

större förändring för att på ett bättre och mer logiskt sätt passa föreningarnas 

storlek på verksamheten. Nivåerna föreslås utökas från nio till 15, samt att 

maxbidraget ökas från 250 tkr till 350 tkr för att på ett rättvisare sätt ge 

föreningarna stöd för sin ungdomsverksamhet, se tabell i förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Sammanställning av förändringar 

3. Utredningsmaterial 

4. Sammanställning av remissvar med kommentarer 

5. Inkomna remissvar                                
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Samverkan 

Samverkan har skett med olika parter och i olika omgångar. En politisk 

styr/referensgrupp, Föreningsrådet i Borås, dialog med nämnder och 

förvaltningar, dialogmöten med föreningar och organisationer, 

informationsträffar samt utbildningsträffar för föreningar, organisationer, 

tjänstepersoner samt politiker. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson (C) 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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§ 147 Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2 

Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 
från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 

bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 

reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. Det 

nya bidragssystemet behöver vissa anpassningar under ett till två år, då 

innevarande års aktiviteter och medlemmar ligger till grund för nästa års 

verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för det nya bidragssystemet 

förändras inte.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 

med nedanstående uppdrag, som ska redovisas till nämnden under nämndens 

sammanträde 5 november 2019;  

 

- att bjuda in de berörda pensionärs- och funktionshinderföreningar som 

i det nya bidragssystemet får ett lägre lokalbidrag, i ambitionen att hitta 

bra och godtagbara lösningar för respektive förening. 

 

Samt senast den 31 mars 2020; 

 

- att tillsammans med Grundskolan bjuda in de föreningar som idag har 

läxläsning och vill söka statsbidrag för sin verksamhet. Förvaltningarna 

ska vara behjälpliga i ansökningsförfarandet till Skolverket. 

 

- att utveckla det nyligen antagna Föreningsbokslutet i syfte att 

medvetandegöra de skillnader som finns samt ta initiativ till en ökad 

jämställdhet inom de kategorier där jämställdheten behöver förstärkas. 

 

-  att utveckla definitionen kring religiös verksamhet.        

Protokollsanteckning 

(bilaga 1) Den ideella sektorn utgör vid sidan av det privata näringslivet och den offentliga 
sektorn en tredje betydelsefull sfär inom det svenska samhället. Enskilda individers 
frivilliginsatser, de ideella föreningarnas och idrottslivets arbete stärker det sociala kapitalet i 
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samhället och har en stor betydelse för bland annat kulturarvets bevarande, 
kunskapsutvecklingen, folkhälsan och demokratin. 

Det reviderade förslaget är i huvudsak mycket bra med hänsyn till ovan sagda. 

Sverigedemokraterna anser dock inte att det är kommunens uppgift att främja och bevara 
etniska föreningar som inte omfattas inom majoritetssamhället eller minoritetslagstiftningen. 
Vår bedömning är att det är civilsamhällets uppgift att, om intresset existerar, utveckla sin 
egen verksamhet och därigenom tillfredsställa eventuella ambitioner om bevarande av övriga 
kulturer. 
För Sverigedemokraterna 
Jan Nilsson (SD) 
Ledamot 
 
Amelie Bergman (SD) 
Ersättare     
 

Reservation 

Sverigedemokraterna, genom Amelie Bergman (SD) reserverar sig till förmån 
mot sitt eget beslutsförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 
ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 
nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 
bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 
ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 
organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 
Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 
förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 
samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 
presenteras i separat bilaga.                             

Beslutsunderlag 

1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Sammanställning av förändringar 

3. Utredningsmaterial 

4. Sammanställning av remissvar med kommentarer 

5. Inkomna remissvar                  
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Yrkanden 

Ordförande Håkan Eriksson (C) yrkar att Fritids- och folkhälsonämnden 

beslutar enligt lagt förslag. 

 

Amelie Bergman (SD) lägger ett alternativt förslag och yrkar till förmån för sitt 

eget förslag (bilaga 2). 

 

Magnus Sjödahl (KD) yrkar på ett tilläggsyrkande (se bilaga 3).  

 

Ordföranden finner att nämnden bifaller enligt ordförandes förslag.    

 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-10-14.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Ronny Svensson (L) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-10-15. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 



Borås 
2019 10 14 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Ärende 4. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

Protokollsanteckning  

Den ideella sektorn utgör vid sidan av det privata näringslivet och den offentliga sektorn en 
tredje betydelsefull sfär inom det svenska samhället. Enskilda individers frivilliginsatser, de 
ideella föreningarnas och idrottslivets arbete stärker det sociala kapitalet i samhället och har 
en stor betydelse för bland annat kulturarvets bevarande, kunskapsutvecklingen, folkhälsan 
och demokratin. 

Det reviderade förslaget är i huvudsak mycket bra med hänsyn till ovan sagda. 

Sverigedemokraterna anser dock inte att det är kommunens uppgift att främja och bevara 
etniska föreningar som inte omfattas inom majoritetssamhället eller minoritetslagstiftningen. 
Vår bedömning är att det är civilsamhällets uppgift att, om intresset existerar, utveckla sin 
egen verksamhet och därigenom tillfredsställa eventuella ambitioner om bevarande av övriga 
kulturer. 
 

 

 

 
 

 

För Sverigedemokraterna, 

Jan Nilsson (SD) 
Ledamot 
 
Amelie Bergman(SD) 
Ersättare 
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Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, 

från och med år 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att besluta om nya 

bidragsregler från och med 1 januari 2020. Det ursprungliga förslaget har 

reviderats utifrån de synpunkter och inlägg som gjorts under remisstiden. 

Nämnden föreslår ytterligare revideringar som framkommer i det reviderade 

förslaget som presenterades på mötet. Det nya bidragssystemet behöver vissa 

anpassningar under ett till två år, då innevarande års aktiviteter och medlemmar 

ligger till grund för nästa års verksamhetsbidrag. Den ekonomiska ramen för 

det nya bidragssystemet förändras inte.  

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare 

med nedanstående uppdrag, som ska redovisas till nämnden senast den 31 mars 

2020; 

- att tillsammans med Grundskolan bjuda in de föreningar som idag har 

läxläsning och vill söka statsbidrag för sin verksamhet. Förvaltningarna 

ska vara behjälpliga i ansökningsförfarandet till Skolverket. 

- att bjuda in de berörda pensionärs- och funktionshinderföreningar som 

i det nya bidragssystemet får ett lägre lokalbidrag, i ambitionen att hitta 

bra och godtagbara lösningar för respektive förening.  

- att utveckla det nyligen antagna Föreningsbokslutet i syfte att 

medvetandegöra de skillnader som finns samt ta initiativ till en ökad 

jämställdhet inom de kategorier där jämställdheten behöver förstärkas. 

-  att utveckla definitionen kring religiös verksamhet.   

- Att utveckla formerna för hur föreningarna i framtiden ska redovisa en 

verksamhetsplan för sammanhållning på det lokala planet.      

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden ger idag bidrag till föreningar med 

ungdomsverksamhet, främst idrottsverksamhet men också scouter, 

nykterhetsrörelsen samt ett flertal religiösa föreningar. Nämnden ger också 

bidrag till funktionshinderföreningar, pensionärsföreningar, politiska 

ungdomsförbund samt etniska föreningar. Ett riktat stöd ges också till 

organisationer som tangerar nämndens ansvarsområde, exempel på det är SISU, 
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Korpen, Funktionsrätt med flera. Fritids- och folkhälsonämnden gav 

förvaltningen i uppdrag 2017 att göra en översyn av nuvarande bidragsregler 

samt att hänsyn skulle tas till Överenskommelsen. Det nya regelverket 

presenteras i separat bilaga.                             

Ärendet i sin helhet 

Sedan 2010 har kommunen genomgått ett flertal omorganisationer. Dessa har 

på flera sätt påverkat föreningsbidragen i olika riktning. För att ge exempel på 

det kan nämnas att pensionärsorganisationerna i några av de gamla 

kommundelarna erhållit ett heltäckande lokalbidrag för sina lokaler. Dessa avtal 

tecknades av de egna kommundelarna utan någon koppling till befintliga 

föreningsbidrag vilket inneburit en sorts lokal orättvisa då endast ett fåtal 

pensionärsorganisationer åtnjutit denna förmån. Vår ambition och 

utgångspunkt har varit att föreningsbidragen ska vara neutrala i förhållande till 

var i kommunen föreningen har sin geografiska hemvist. Därför föreslås att 

föreningar som är berättigade till lokalbidrag får 90 % av lokalkostnaderna dock 

max 600 kr/kvm i bidrag. Bidragsytan ställs i relation till föreningens antal 

bidragsberättigade medlemmar enligt tabell i förslaget.  

 

Föreningar som äger sin egen lokal och idag har ett lokalbidrag föreslås istället 

få ett fast driftbidrag på 300 kr/kvm (oavsett verklig kostnad). De allra flesta 

föreningar med egna klubbstugor mm har idag förhållandevis låga kostnader 

som understiger 300 kr/kvm. Bidragsytan ställs i relation till föreningens antal 

bidragsberättigade medlemmar enligt tabell i förslaget. Förändringen görs i syfte 

att underlätta för både föreningen och handläggare på förvaltningen.  

 

De lokaler som idag benämns som samlingslokaler (dit föreningar som inte har 

varken egna eller hyrda lokaler kan vända sig för att tillfälligt hyra lokaler) 

föreslås få ett driftstöd för att kunna underhålla och driva sina lokaler. Stödet 

föreslås som ett grundstöd på 4 000 kr + 15 kr/kvm varje år om lokalen 

uppfyller villkoren för samlingslokal. Stödet är detsamma som idrottsföreningar 

får som har egna verksamhetslokaler. 

 

I det ursprungliga förslaget så fanns det en tanke om att förändra den 

bidragsberättigade åldern från 6-20 år till 7-25 år. Efter inkomna remissvar och 

dialoger har vi återgått till den ursprungliga åldern 6-20 år.  

Aktivitetsstödet, eller LOK-stöd som det också populärt kallas, ändras på det 

sättet att det är godkänt med tre deltagare i en grupp mot fem idag. Det innebär 

en liten förbättring för individuella idrotter som har svårt att samla fem 

deltagare på grund av idrottens grundförutsättningar (ex rodd, tennis, 

bordtennis och badminton).  

 

Den svenska föreningsrörelsen växte starkt under hela 1900-talet. 

Nykterhetsrörelsen tillsammans med idrotten är idag naturliga inslag i vardagen 

och bärare av bland annat demokrati och delaktighet. Kommunen vill 
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uppmuntra dessa goda inslag och har under åren kopplat flertalet bidrag till 

verksamheterna för att stödja och uppmuntra ideellt engagemang. Under 2000-

talet har föreningar med annan kulturell och etnisk bakgrund pressats in i en 

föreningsmodell och i regler som tagit oss årtionden att bygga upp. Dessa 

föreningar har andra behov som inte kunnat tillgodoses av nuvarande 

bidragssystem och som har lett till flertalet diskussioner om bidragens syfte med 

mera. Nämnden anser att etniska föreningar som inte verkar inom 

minoritetslagstiftningen framöver ej ska stödjas med kommunala bidrag, då 

dessa exkluderar människor på grund av etnisk tillhörighet och där med ej följer 

värdegrunden för Borås stad. Bidrag till ungdomsverksamhet definieras därför 

som det ”traditionella stödet till exempelvis idrotten, scouterna, 

nykterhetsrörelsen och föreningar/organisationer med liknande 

organisationsform. Dessa organisationer har en lång tradition som bärare av 

sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar som omsatts i en 

beprövad verksamhetsidé”. Som ett led i detta föreslås att verksamhet som 

läxläsning och hemspråksundervisning inte längre klassas som 

bidragsberättigad. Då föreningar dessutom kan få statligt stöd via Skolverket för 

liknande verksamhet inverkar det förstås också på förslaget. Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen kommer att vara föreningar behjälpliga i sökandet av 

bidrag från skolverket. 

 

Genom åren har dagens bidragsregler genomgått flertalet mindre justeringar 

och ändringar. Vi har också blivit påförda bidrag från andra förvaltningar, 

exempelvis övergick bidrag till funktionshinderföreningar från sociala 

omsorgsförvaltningen till Fritids- och folkhälsoförvaltningen år 2003. 

Ändringar och justeringar över tid har lett till en obalans mellan olika 

föreningskategorier. I dagsläget ger vi ett bidrag för varje bidragsberättigad 

medlem, så kallat Grundbidrag. Bidraget är olika stort beroende på vilken 

kategori föreningen tillhör. Ett exempel på detta är att pensionärsföreningar 

idag får 60 kr/medlem medans en ungdomsförening får 150 kr/medlem. 

Förslaget är att oavsett föreningskategori så ska bidraget vara lika. Förslaget är 

100 kr/medlem. 

 

Verksamhetsbidrag utgår idag till ungdomsföreningar med minst 25 

medlemmar och 150 aktiviteter. Maxbidraget för de största föreningarna är 250 

000 kr. 2013 slopades det så kallade ”Administratörsbidraget” och bakades in i 

dåvarande verksamhetsbidrag som då också utökades till nio nivåer i en 

stigande skala. Nivåerna justerades något vid tillfället men har nu genomgått en 

större förändring för att på ett bättre och mer logiskt sätt passa föreningarnas 

storlek på verksamheten. Nivåerna föreslås utökas från nio till 15, samt att 

maxbidraget ökas från 250 tkr till 350 tkr för att på ett rättvisare sätt ge 

föreningarna stöd för sin ungdomsverksamhet, se tabell i förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

1. Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden 
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2. Sammanställning av förändringar 

3. Utredningsmaterial 

4. Sammanställning av remissvar med kommentarer 

5. Inkomna remissvar                                

Samverkan 

Samverkan har skett med olika parter och i olika omgångar. En politisk 

styr/referensgrupp, Föreningsrådet i Borås, dialog med nämnder och 

förvaltningar, dialogmöten med föreningar och organisationer, 

informationsträffar samt utbildningsträffar för föreningar, organisationer, 

tjänstepersoner samt politiker. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Jan Nilsson(SD), ledamot 
 
Amelie Bergman(SD), ersättare 



Förslag till utformning av framtida 

bidragsformer för Fritids- och 

folkhälsonämnden 

 

 

Värdegrund för Borås Stads bidragsregler 

Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang. 
Föreningar och organisationer är viktiga bärare av demokratiutveckling, är medskapare till ett gott 
liv och viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i Borås. Föreningar 
och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på såväl nationell 
som internationell nivå  

Genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare och sysselsätta barn, ungdomar och 
vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan generationer, kön och ursprung.  

Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin 
verksamhet. Föreningar ska vara goda förebilder och arbeta för allas lika värde och för att 
motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och droger. 

Borås stads ekonomiska stöd ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga principer. Stöd 
till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån Överenskommelsen principer om 

självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn. I 
Överenskommelse med civilsamhället framgår det bland annat att ”Borås stad tar tillvara de 
idéburnas erfarenheter och särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och 
oberoende”. 

Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå ett 
inkluderande, jämställt och hållbart samhälle. Det ges utifrån de intentioner som finns i 
kommunen.  

 

  



Kategorisering av bidrag 
Bidragen är kategoriserade utifrån vad Borås Stad kan ge stöd till. Varje kategori innehåller en 

beskrivning över vilken verksamhet som bidraget avser att stödja. Under varje kategori finns 

villkor och fördelningsmodell.   

Föreningar kan välja eller söka ur en eller flera kategorier med utgångpunkt av vad de har för 

verksamhet. De flesta bidrag söks via Fritids- och folkhälsoförvaltningens digitala bidragssystem. 

För att visualisera vilka bidrag föreningar kan söka utifrån typ av förening finns vägledande 

matris. Se bilaga 1.  

Nedan följer kategorier för bidragsstödet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundläggande krav 
Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer. Om synnerliga skäl förekommer kan det göras 

avsteg från reglerna i bidragen. Då krävs ett beslut i Fritids- och folkhälsonämnden. 

 Föreningen och verksamheten ska följa värdegrunden för Borås stads bidrag.  
Det är inte tillåtet att föreningen: 

- Bedriver verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, extremism 
eller annat främlingsfientligt uttryck. 

- Exkluderar någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller trosupp-
fattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.  

- Nyttjar alkohol, narkotika eller dopningspreparat i sin verksamhet. 

Stöd till 

Föreningar 

(organisering) 

Stöd till  

Barn och 

ungdomsverksamh

et 

Stöd till  

 Utveckling av 
föreningsverksamhet 

 

Stöd till  

Evenemang 

 

Stöd till 

Riktade insatser 

 

Stöd till  

Lika rättigheter 

och möjligheter 

 

Stöd till 

Ungas egen 

organisering  

 

Stöd till  

Lokaler och 

anläggningar 

 



 

 Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och 
ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande: 
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte 
- Godkända stadgar 
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer 
- Ett bank- eller plusgironummer 

 

 Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50 
kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få 
ett högre bidrag. 

 Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad. 

 Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera 
föreningarna. 

 Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från 
bidraget. 

 
 

Följande föreningsformer kan inte få bidrag: 
 Ekonomiska föreningar. 

 Fackliga föreningar. 

 Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer. 

 Företagsföreningar 

 Kamratföreningar. 

 Hyresgäst- och villaföreningar. 

 Vägföreningar 

 Etniska föreningar som verkar utanför minoritetslagstiftningen. 
 

Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande: 
 Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande. 

 Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund. 

 Supportermedlemmar. 

 Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte. 

 Deltagare i kurs som tar avgift per gång. 

 Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka) 

 Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet 

Stöd till föreningars existens och organisering 
 
Föreningar har en mängd olika syften som ger människor en känsla av mening och 

sammanhang. Den vanligaste bland ideella föreningar är att främja sociala relationer mellan 

människor och att förbättra livsvillkoren för de egna medlemmarna. Är inte gemenskapen 

huvudanledningen är det i regel en viktig sidofunktion i organisationer med andra syften. Andra 

vanliga syften är att man vill ta ett socialt eller miljömässigt ansvar. 



Civilsamhället omnämns ofta ha en betydande roll som demokratiskapande funktion. Rollen 

som demokrati- eller medborgarskola innebär att civilsamhället kan vara en plats där människor 

lär sig och praktiserar demokratiska färdigheter och värderingar. Andra funktioner är att de är 

röstbärare och opinionsbildare och på olika sätt ökar medborgarnas handlingsutrymme genom att 

bli delaktiga i samhällets beslutsfattande.  

Vidare så är medborgarnas behov av och möjlighet till inflytande och delaktighet viktig för 

hälsan och välfärden. Vi vet att de som engagerar sig har större förståelse för hur samhället 

fungerar och tack vare detta mår de bättre och blir mera samhällsengagerade. 

Borås Stad vill ge ett grundstöd till föreningsverksamhet och de föreningar som arbetar för att 
förbättra villkoren och bevaka intressen för personer med funktionsnedsättningar och äldre.  
Staden vill också stödja att barn och unga skall få en aktiv uppväxt. Människor med ursprung i 
andra länder ska få möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och sina seder samt få möjlighet 
att inkluderas i samhället.  
 
Bidragsformer; Grundbidrag 
 

Grundbidrag 

 
Syfte: 

 Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull 
fritid för barn och unga.  

 

 Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en meningsfull 
fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och möjligheter.  

 

 Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det svenska 
samhället. 

 

Målgrupp 
 
Bidragsberättigad medlem i föreningar med: 

 Barn- och ungdomsverksamhet avser medlemmar i åldern 7-25 6-20 år 

 Pensionärsföreningar 

 Funktionshinderföreningar avser medlemmar från 7 6 år och ingen övre åldersgräns. 

 Etniska föreningar avser medlemmar från 7 6 år och ingen övre åldersgräns. 

 Etniska föreningar, som verkar inom minoritetslagstiftningen, avser medlemmar 6 år 
och ingen övre åldersgräns. 
 
 

 

 
Villkor:  

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Redovisa årliga handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte. 

 Verksamhetsåret ska omfatta minst 6 månader. 



 Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  

 Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade 
medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.  
 

 

Fördelningsmodell 
Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem. 
 

Stöd till barn och ungdomsverksamhet 
 
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis 
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer 
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar 
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra 
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också 
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.  
 
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd 

 

Aktivitetsstöd 

 
Syfte  
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.   
 

Målgrupp  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar 
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, 
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 6-20 år  

 Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 6 år till och med kalenderåret 
25 20 år.  

 Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i 
minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år. 

 En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera 
grupper.  

 Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten. 

 Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand. 

 Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller 
distriktsorganisation. 

 Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem. 

 Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller 
kommersiella arrangemang. 



 Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens. 

 Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att 
alla aktiviteter på kortet stryks.  

 Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel; 
aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan 
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020). 

 

Fördelningsmodell 

 Belopp utgår med 20 kr per grupp samt 7,50 8,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare. 
 
 

Verksamhetsstöd 

 
Syfte  
Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd för ökade 
kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större föreningen är ju större är i regel 
kostnader för exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar.   
 

 

Målgrupper  
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stöd omfattar framförallt 
stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, exempelvis 
scoutföreningar och nykterhetsföreningar. 
 

Villkor 
 Uppnår villkor för aktivitetsstödet. 

 Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer enligt 
fördelningsmodellen har rätt till verksamhetsbidrag.  

 Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år. 

 Bidraget administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och betalas ut per automatik 
kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag. 

 

 
Fördelningsmodell 
Belopp under 35 000 kr betalas automatiskt ut vid ett tillfälle varje år. Övriga bidrag betalas ut 

automatiskt fyra gånger/år. Bidraget behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

Nivå Medlemmar 7-25 6-20 år Aktiviteter Bidrag 

1 25 150 10 000 kr 

2 50 200 22 500 kr 

3 75 250 35 000 kr 

4 100 350 50 000 kr 

5 125 450 75 000 kr 

6 150 550 100 000 kr 

7 175 700 125 000 kr 

8 200 850 150 000 kr 



9 225 1 000 175 000 kr 

10 250 1 250 200 000 kr 

11 275 1 400 225 000 kr 

12 300 1 550 250 000 kr 

13 400 1 700 300 000 kr 

14 500 1 850 325 000 kr 

15 600 2 000 350 000 kr 

 

Stöd till lokaler och anläggningar 
 

Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva 

verksamhet.  

Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens 

behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.  

Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler, 

driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still 

större nybyggnationer. 

 

Stöd till hyrda lokaler 
 

Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens 

lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.  

Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas 

varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter. 

Syfte 

Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.  

Målgrupp 

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet. 
 

Villkor: 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 
(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)  

 Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar 
föreningen har enligt tabellen nedan. 



 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 
aktiviteter per år.  

 Etniska föreningar, som verkar inom minoritetslagstiftningen, och pensionärsföreningar 
ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 

 Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 

 Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 

 Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el. 
 

 
Fördelningsmodell: Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 600 kr/m2. 
Föreningens bidragsyta bestäms av antalet bidragsberättigade medlemmar enligt tabellen nedan. 
 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 

15-50 50  

51-100 90 

101-150 110 

151-200 130 

201-250 150 

251-300 170 

301-350 190 

351-400 210 

401-450 250 

451- 300 

 
 

 
  



Stöd till samlingslokaler 
 
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan 

mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla. Tillgång och efterfrågan 

bör styra behovet av samlingslokaler, därför kan listan över godkända samlingslokaler ändras 

utifrån föreningarnas behov.  

Syfte 

Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt 

ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.   

 

Målgrupp 

Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler. 

 

Villkor: 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad. 
Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se 

förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska 
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med 
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter. 

 

 Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som 
bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 
 

 Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller 
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till 
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger 
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela 
lokalkostnaden hyresgästen. 
 

 Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening, 
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på 
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda 
skäl föreligger.  

 

Fördelningsmodell 

Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle. 
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till 
föreningen.  
 

  



Driftbidrag till egna lokaler 

 
Klubbstugor och föreningshus har vuxit fram och bidragit till att samhällen har haft 
samlingsplatser för många ändamål.  
 

Syfte 
Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre underhåll av befintliga 
klubbstugor.  

 
Målgrupp 
Bidragsberättigade föreningar som har egna klubbstugor. 
 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.  

 Lokalen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 

 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 
aktiviteter per år.  

 Etniska föreningar, som verkar inom minoritetslagstiftningen, och pensionärsföreningar 
ska redovisa minst 70 aktiviteter per år. 

 Funktionshinder föreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år. 

 Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan. 

 Föreningar måste vara certifierade som Säker och trygg förening. 
 

Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med ett fast belopp på 300 kronor/m2. Föreningens bidragsyta bestäms av antalet 
bidragsberättigade medlemmar enligt tabellen nedan. 
 
 

Bidragsgrundande medlemmar, antal Bidragsyta, m2 

15-50 50  

51-100 90 

101-150 110 

151-200 130 

201-250 150 

251-300 170 

301-350 190 

351-400 210 

401-450 250 

451- 300 

 
 
  



Driftbidrag för föreningsägda anläggningar 

 
Syfte 
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och 
underhålla anläggningarna. Listan över objekt som är godkända för bidrag kan ändras om nya 
behov uppstår.  

 
Målgrupp 
Föreningar som driver egna idrotts- och/eller friluftsanläggningar. 
 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås 
Stad.  

 Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar. 

 Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70 
aktiviteter per år.  

 

Fördelningsmodell 
 
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall, 
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de 
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under 
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”.  För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt 
nedan: 
 

Typ av objekt Bidrag Typ av objekt Bidrag 

Boulebanor/bana 400 kr 

 

Skyttebanor 2 500 kr 

 
Bågskyttebana (ute)  

 

2 500 kr Ett extra bidrag till skjutbanor 
med tekniska hjälpmedel. 

2 500 
kr/bana 

Bågskyttebana fält 2 500 kr 

 

Golfbana/hål 2 000 kr 

Båthamnar 3 000 kr Gokartbana 8 000 kr 

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr Konstsnöspår minst 1 km 20 000 kr 

 
Discgolfbana/hål 400 kr Motocrossbana 15 000 kr 

Elljusspår/km 9 000 kr 

 

Paddock med elbelysning 6 000 kr 

 
Endurobana 3 000 kr 

 

Rallycrossbana 15 000 kr 

 
Fotbollsplan gräs 11-manna 30 000 kr Tennisbana asfalt 3 000 kr 

 
Fotbollsplan gräs 7-manna 15 000 kr 

 

Tennisbana grus 6 000 kr 

 
Hinderbana/styrketräning 5 000 kr Tennisbana konstgräs 3 000 kr 

 



Konstgräsplan 11-manna 25 000 kr Tennisbana paddel 3 000 kr 

Stöd till ny, om eller tillbyggnad (Anläggningsbidrag) 

 
Syfte 
Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller 
anläggning. 
 

Målgrupp 
Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.  
 

Villkor 
 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  

 Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas.  

 Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.  

 Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som 
har påbörjats före ansökan. 

 Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 
Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv 
föreningen är.  

 Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.  

 
 
Fördelningsmodell 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget. 
 

 Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr  

 För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %. 

 Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.  

 

 
 
 

  



Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån) 

 
Syfte 
Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och 
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna. 
 

Målgrupp 
Alla föreningar kan söka anläggningslån. 
 

Villkor 

 Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
senast den 31 maj eller 30 november. 

 Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har 
beslutat om bidraget. 

 Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet. 

 Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta 
lokalen/anläggningen till andra brukare. 

 Eget arbete får räknas med 100 kr/tim. 

 Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av 
annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta 
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.  
 

 Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv. 
 
Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier: 
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar. 
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal. 
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar. 
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt. 
- Nyttjandegrad 
- Jämställdhet/Integration 
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet 

medlemmar. 
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller 
- Riksidrottsförbundet 

 

Fördelningsmodell 
 Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige 

beslutat belopp. 

 Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och februari och tillskriver KS 
förslag på vilka som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december eller juni 
samma år.  
 
 

  



Stöd till lika rättigheter och möjligheter 
 

Denna kategori gäller stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter 

i samhället. Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och 

konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen 

handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin 

verksamhet, då de på olika sätt bidrar till samhällsnyttan. Verksamheten det handlar om är att 

göra sociala insatser, påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet. 

Bidragsformer; Stöd till sociala insatser och verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar. 

 

Stöd till sociala insatser 

 
Syfte  
Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat stöd till 
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för 
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda 
människor och för olika grupper. 
 

Målgrupp  
Föreningar som har kamratstödjande verksamhet och som utför socialt arbete. 
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och 
familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden. 

 
Villkor  

 Föreningens ska uppfylla de grundläggande kraven (gäller ej kravet på medlemsavgift). 

 Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 30 
september avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget.  

 

Fördelningsmodell  

Bidragets storlek beslutas varje år av Fritids- och folkhälsonämnden. Kvinnojourens bidrag 

baseras på beslut i kommunstyrelsen. 

 

 

 

 



Verksamhetsstöd till funktionshinderföreningar 

 
 

Syfte  

Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och 

möjligheter i samhället. 

Målgrupp 

Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter 

och möjligheter i samhället. 

Villkor 

 Förening ska uppfylla de grundläggande kraven 

 Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.  

 Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.  

 Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till 
verksamhetsbidrag.  

 

Fördelningsmodell 

Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag. 
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen. 

 

Nivå Antal medlemmar Antal aktiviteter Bidrag 

1 50 50 15 000 kr 

2 75 75 30 000 kr 

3 125 125 45 000 kr 

4 175 175 60 000 kr 

5 225 225 75 000 kr 

6 275 275 100 000 kr 

7 325 325 125 000 kr 

8 375 375 150 000 kr 

9 425 425 175 000 kr 

 

 

 
  



Riktade insatser 
 

Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som har beslutats för ett 

speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommunen. Det kan ha olika 

syften, fördelas enligt olika kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan, 

medfinansiering, redovisning och uppföljning 

Bidragsformer; Stöd till nämndens förfogande, Aktiveringsbidrag alt. Inkluderingsbidrag, 

orienteringskartor, idéburnas gemensamma organisering, idrottsskola och socialt riktat bidrag. 

 

Riktat stöd 

 
Det riktade bidraget ger nämnden möjlighet att stödja specifik verksamhet som inte inryms i de 

andra reglerna, men som ligger inom nämndens ansvarsområde.  

 

Nämndens förfogande 
 

Syfte 

Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med befintliga 

stödformer. Nämnden beslutar varje ärende för sig och besluten är inte normgivande. 

Målgrupp 

Alla föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

Villkor 

 Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande. 

 

Fördelningsmodell 

I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell.  

 

 

 



Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag 
 

Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att 

stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en 

framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever 

att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd. 

 

Syfte 

Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser 

för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller 

isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i 

föreningarnas ordinarie verksamhet.  

Målgrupp 

Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven. 

 

Villkor 

 Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper. 

 Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva. 

 Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad. 

 Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.  

 Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras 

 Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt 

start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning. 

 Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.  

 

Fördelningsmodell 

Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.  

 

 

 



Orienteringskartor 

 

Syfte 

Att underlätta för föreningarna att underhålla befintliga kartor samt producera nya.  

Målgrupp 

Föreningar som har orientering som verksamhet 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 

 Kartan ska finnas med i orienteringsföreningarnas sammanslutning för kartproduktion 

 Kartan ska vara färdigritad och redovisad senast två år efter beviljad ansökan 

 Karta som färdigställts med föreningsstöd ska i rimlig omfattning upplåtas till andra 
orienteringsföreningar och Borås Stad utan kostnad.  
 

Fördelningsmodell 

 Bidraget är 8 250 kr/km2 för ny-ritning av karta och 4 000 kr/km2 för revidering. 

 

 

Idéburnas gemensamma organisering Samverkan mellan 
idéburna och Staden 

 

Enligt Överenskommelsen ska Staden och de Idéburna utveckla och fördjupa sin samverkan. För 
att lyckas med detta är de idéburnas gemensamma organisering viktig och att de idéburna har fått 
förutsättningarna att undersöka saker innan de går in i exempelvis en samverkan eller ett 
partnerskap. Staden vill därför möjliggöra samverkan mellan föreningar och mellan föreningar 
och staden. 
 

Syfte 
Möjliggöra samverkan mellan de idéburna och staden inom ramen för Överenskommelsen. 
Dels genom att kompensera för kostnader i ett förstudiearbete. Exempelvis kan det motsvara 
kostnader som uppkommer i samband med en förstudie kring ett gemensamt IOP- avtal eller en 
driftsform med Borås Stad. 
Dels genom att stödja föreningars samordning och organisering, vilket är viktigt för att de skall 
kunna stödja varandras utveckling. Exempel på organisationer är Föreningsrådet och 
funktionshinderföreningarnas gemensamma organisering. 
 

I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och 

särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende”. Borås Stads 

ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån 



Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, 

öppenhet och insyn.  

 

Målgrupp 

Idéburna och organ/råd/forum där idéburna gemensamt organiserar sig. 

Villkor 

 Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad 

 För förstudiepeng krävs en gemensam idé om vad den/de idéburna organisationerna och 

staden vill samverka kring. 

 De idéburnas gemensamma organ ska regelbundet ha dialog med staden. 

Fördelningsmodell 

Stödet till idéburnas samordning bestäms årligen av nämnden efter en dialog med föreningarna. 

Maxbelopp för förstudie är 10 000 kr. 

 

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet 
 

Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns 

ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt 

utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som 

verkar i områden som räknas som socialt utsatta.  

Syfte  

Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel 

på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar, 

ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även 

vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden. 

Målgrupp 

Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7–25 6-

20 år i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut. 

 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 

 Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans 

med kostnadsberäkning.  

 Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.  



 Bidraget avser kommande verksamhetsår.  

 Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret.  

 

Fördelningsmodell 

 Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr. 

 Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget.  

 

 

Idrottsskola  
 

Föreningar som tar emot Idrottsskola bidrar till att barn får prova idrotter och får en bra start på 

ett aktivt liv. Idrottsskolans deltagare är inte medlemmar i föreningen, men föreningen får ändå 

tillgodoräkna sig de grupper som besöker dem och få bidrag för dessa tillfällen.  

Syfte: 
Ge förutsättningar till föreningar att ta emot Idrottsskola 

 
Målgrupp 
Idrottsföreningar  

 
Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  

 Gruppernas ledare för närvaro i anslutning till tillfället.  

 
Fördelningsmodell 

 Förening som tar emot grupp får 450 kr/tillfälle. 

 Bidraget betalas ut två gånger per år. 

 

 

 

 

 

 

 



Stöd till ungas egen organisering  
 
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig 

tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar. 

Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och 

representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform 

men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.  

Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer. 

Projektpeng 

 

Syfte  

Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga. 

Målgrupp 

Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade 

projekt. 

 

Villkor 

 Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.  

 Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är 
en förutsättning för att söka pengar. 

 Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större 
chans att er ansökan blir beviljad. 

 Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras. 

 Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför. 

 Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver 
någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas. 

 Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något 
positivt. 

 Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla 
in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet. 

 Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen. 

 Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt. 
 

 
Fördelningsmodell 

 Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen 

ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr 



 

 

 

Stöd till politiska ungdomsorganisationer 

Syfte 

Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang. 

Målgrupp 

Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige.  

Villkor 

 Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.  

 Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och 
folkhälsonämnden samt Kulturnämnden.   

 Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj. 
 

Fördelningsmodell 
 
Grundbidrag 

 Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag 
på 0,15 GN.  

 Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett 
grundbidrag på 0,15 GN. 

 
Bidrag per fullmäktigemandat 

 Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade 
medlemmar 

 Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i 
fullmäktige. 

 Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40 
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund. 

 GN = 52 141 kr (2015) 

  



Stöd till utveckling av föreningsverksamhet 
 
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet 
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en 
Säker och trygg förening. 
 
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening. 

 

Startbidrag 

 
Syfte 
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som 
bidragsgrundad verksamhet. 
 

Villkor  

 Uppfylla de grundläggande kraven 

 Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.  

 Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och 
uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet. 

 Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg 
att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över 
styrelsens medlemmar. 

 Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från 
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska 
omfattas av Borås Stads övriga bidrag. 
 

Fördelningsmodell  

Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stöd till utveckling av föreningar (Säker och trygg förening) 
 

Syfte 
 
Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och trygg förening. 
Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt kan de 
minimera risker.  
 

Målgrupp 

 Alla föreningar  

 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven 

 Certifiering sker en gång om året, där fem parametrar följs upp enligt separat bilaga för 
Säker och trygg förening. 

 Ansökan sker på separat blankett och lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när 
alla punkter i certifieringsmallen är ifyllda senast den 31 augusti. 

 Återcertifiering sker vartannat år då senast den 30 september.  

 Om föreningen inte återcertifierar sig uteblir bidraget. 
 

 
Fördelningsmodell  
Föreningar med egna lokaler får 10 000 kr vid certifieringstillfället och därefter 6 000 kr per år.  
Föreningar som hyr lokaler får 7 500 kr vid certifieringstillfället och därefter 4 000 kr per år. 
För övriga föreningar som certifierades sig är bidraget 5 000 kr vid certifieringstillfället och 
därefter 2 000 kr per år. 

 

 

 

 

 

 

 



Stöd till evenemang 
 
Bidragsformer; Arrangörsbidrag 
 

Arrangörsbidrag 
 
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små 
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete 
med staden genomfört lyckade evenemang.  

 
Syfte 
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.  
 

Målgrupp  
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.  
 

Villkor 

 Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

 Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före 
evenemanget.  

 Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget. 
 
 

Bedömningskriterier 
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt 
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.  
 
 
 



Fritids-och folkhälsonämnden 191014 

 

Tilläggsyrkande ärende 4.  

 

Vi anser att arbetet med att bryta äldres ofrivilliga ensamhet är ett högt prioriterat område.  

Därför menar vi  

att föreningar som har lokaler där verksamheten bidrar till äldres sociala inkludering bör få ett tillägg 

för att klara sin lokalkostnader. 

 

Magnus Sjödahl KD 

Ingela Hallgren KD 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion från Joakim Malmberg (L). Lägg ut 

driften av Stadsparksbadet på entreprenad. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås 

 

 

 

Datum 

2019-12-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00921 1.1.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2019-12-06 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00921 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Joakim Malmberg (L): Lägg ut driften 

av Stadsparksbadet på entreprenad. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås            

Ärendet i sin helhet 

Joakim Malmberg (L)  har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2012-03-15 

inlämnat rubricerad motion. En privat aktör menar motionären skulle på ett 

bättre sätt kunna utveckla Stadsparksbadet till ett modernt äventyrsbad. 

Motionären reser också frågan om vad som är en kommunal uppgift. Läggs 

verksamheten ut på entreprenad kan kommunen i högre grad lägga kraft och 

energi på verksamheter som tillhör välfärdens egentliga kärna. 

Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden som avstyrker 

motionen. 

Fritids- och folkhälsonämnden delar i sak uppfattningen att Stadsparksbadet 

behöver utvecklas. Det finns ett stort behov av upprustning och utveckling av 

badet. Kommunfullmäktige har därefter 2017-05-18 beslutat om en stor 

upprustning av badet som genomförts till en godkänd utgift om 93,3 mnkr. 

Nämnden skriver också att det finns klara fördelar med att verksamheten drivs i 

kommunal regi, bl.a. styrning av verksamheten, samutnyttjande av personal på 

de olika baden och en samordnad prissättning. 

Kommunstyrelsen är medveten om att motionen varit obesvarad under ett antal 

år. Det finns dessutom ett budgetuppdrag från 2015 ”Kommunstyrelsen ska 

utreda om driften av Stadsparksbadet lämpligare kan ske på entreprenad”. 

Detta uppdrag har rapporterats ”delvis genomfört” med följande text 

”Förutsättningen är kommersiell verksamhet utan subvention och med rimlig 

prissättning. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. Samtidigt 

förutsätts också att budgetuppdraget ”Drift av Stadsparksbadet” dnr 2015-

00200 kan anses vara avslutat i kommande bokslut. 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. KF skrivelse svar på motion 

2. Motion från Joakim Malmberg 

3. Fritids- och folkhälsonämndens remissvar   

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 











 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Intern kontrollplan 2020. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 

2020.  

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer 

anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna: 

 

 att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och 
riskanalys. 

 att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.  
 

 

Datum 

2020-01-07 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00619 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Christina Anemo, Jan Olausson 
 

Datum 

2019-12-18 Magnus Widén   

   

Ekonomichef 

 

E6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christina Anemo, Jan Olausson 
Handläggare 
033 355305, 357344 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00619 1.2.3.2 

  

 

Intern kontrollplan 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Att godkänna inkomna handlingar gällande Riskanalys och Intern kontrollplan 

2020.  

Kommunstyrelsen vill understryka vikten av att varje nämnd följer 

anvisningarna för den interna kontrollen och uppmanar därför nämnderna: 

 

 att respektera den beslutade tidplanen för inlämning av plan och 
riskanalys. 

 att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder.  
         

        

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 

planer 2020 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har 

det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna 

har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive 

verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska 

dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet från uppföljningen av den 

interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras till Kommun-

styrelsen i samband med årsredovisningen.  

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

 säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 
 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 
 minimera risker, säkra system och rutiner. 
 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
 säkra en rättvisande redovisning. 
 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 
Utvärdering av riskanalys och plan 2020  
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
budget redovisa riskanalys och plan för innevarande år till Kommunstyrelsen. 
Detta för att riskanalysen ska kunna vara en del i arbetet med 
verksamhetsplaneringen. Nämnderna har redovisat riskanalys och plan för 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

2020. Dock redovisade några nämnder efter det att budgeten lämnats in.  
 
Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska 

ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är 

Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har 

missat att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämnd behandlas. Det 

ska heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den 

låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta när 

uppföljning för 2019 redovisas.  

 

Det finns en variation bland nämnderna kring vilka risknivåer som redovisas i 

planen. Risker som har en låg riskbild, det vill säga låg sannolikhet att de 

inträffar och liten konsekvens om de skulle inträffa, bör inte tas med i 

internkontrollplanen. Några nämnder har redovisat risker med stor sannolikhet 

och allvarliga konsekvenser, en riskbild på 9 eller högre. Dessa risker ska 

åtgärdas för att minska sannolikheten och/eller minska konsekvensen av 

händelsen.  

 

I de flesta nämnderna har de förtroendevalda deltagit i arbetet med riskanalys 

för 2020. Kommunstyrelsen vill uppmana att nämnderna, det vill säga de 

förtroendevalda, fortsätter göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen 

regi som ett komplement till de analyser som förvaltningarna tar fram. 

 

I vissa fall är kontrollmoment och kontrollmetoder vagt formulerade vilket 

kommer att försvåra uppföljningen. Därför uppmanar kommunstyrelsen 

nämnderna att noggrant formulera kontrollmoment och kontrollmetoder. 

               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-26. 

Samverkan 

Nej 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-11 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 473 Dnr KS 2019-00661 1.2.3.2 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens riskanalys och plan för 2020 godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 

Riskanalys och plan för 2020 har tagits fram efter riskinventering under två 
arbetsmöten med Kommunstyrelsen under hösten.        

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys intern kontrollplan 2020 för Kommunstyrelsen  

2. Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen    
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Intern kontroll Kommunstyrelsen: Riskanalys och plan 

2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens riskanalys och plan för 2020 godkänns.        

Ärendet i sin helhet 

Riskanalys och plan för 2020 har tagits fram efter riskinventering under två 

arbetsmöten med Kommunstyrelsen under hösten.        

 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen  

2. Intern kontrollplan 2020 för kommunstyrelsen    

 

- 

Beslutet expedieras till 

- 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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§ 143 Dnr KUN 2019-00081 1.2.3.2 

Riskanalys och internkontrollplan 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2020 
och översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.               

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där både den 
politiska och den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En 
riskanalys görs över troliga risker där sannolikhet och konsekvens bedöms. Om 
risken bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under 
kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska det kommenteras.  

Fokus för riskidentifiering inför 2020 har främst varit nya risker inom den egna 
verksamheten. Tidigare år har risker på verksamhets- och 
förvaltningsövergripande nivå identifierats och dessa är antingen åtgärdade eller 
arbetas med i verksamheten. Nämnden har varit delaktig i arbetet med 
riskidentifiering genom en workshop.  

Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan. I planen 
specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska 
göras. Nämnden kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg 
samlad bedömning. Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga 
förbättringar och att finna förbättringsområden är en del i 
verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har 
arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som 
hanteras på verksamhetsnivå. 

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan – 2020 (Kulturnämnden), 2019-09-03 

2. Riskmatris – Intern kontroll – 2020 (Kulturnämnden) 2019-08-06       

3. Intern kontrollplan – 2020 (Kulturnämnden), 2019-09-16     

 

Yrkanden 

Falco Güldenpfennig och Moderaterna och Kristdemokraterna har inkommit 
med ett alternativt beslutsförslag om att Kulturnämnden beslutar att fortsatt 
följa samtliga risker i beslutsunderlaget, även de som är markerade med röd 
färg.   

Se bilaga 2  
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Sara Andersson (S) och Mitt-S-Samverkan yrkar att Kulturnämnden beslutar 
enligt lagt förslag, att godkänna riskanalys och internkontrollplan 2020. 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att Kulturnämnden 
beslutat i enlighet med Sara Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag. 

Omröstning begärs 

Propositionsordning      

Den som vill bifalla Sara Anderssons (S) och Mitt S-Samverkans förslag röstar 
ja, den som inte vill röstar nej. Vinner nej har Kulturnämnden beslutat enligt 
Falco Güldenpfennigs (KD) och Moderaternas och Kristedemokraternas 
förslag. Vid omröstningen röstas ja av Sara Andersson (S), Lars Gustaf 
Andersson (L), Jan-Erik Löberg (S), Monica Haglund Borg (S) och Catharina 
Rapp (C), samt nej av Falco Güldenpfennig (KD), Lotta Löfgren Hjelm (M), 
Marie Jöreteg (M) och Valter Kotsalainen (SD).  

Kulturnämnden har med fem röster mot fyra beslutat i enlighet med Sara 
Anderssons (S) och Mitt-S-Samverkans förslag.  

 

 

 

Vid protokollet 
 

Linnea Dahlin  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef  
  

 
Justeras 

 
Sara Andersson (S)   Marie Jöreteg (M) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 19 september 2019 

 
Linnea Dahlin    
Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar   

 
 

Linnea Dahlin 
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                                ALTERNATIVT FÖRSLAG   

                                2019-09-16   

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

12. Riskanalys och internkontrollplan 2020. 
 
Riskanalysen, genomförd i samverkan mellan den politiska och professionella ledningen, 
jämte övrig personal, bedöms vara relativt heltäckande. 
Troliga risker har bedömts avseende sannolikhet och konsekvens, där fokus främst har varit 
mot riskidentifiering inför 2020. 
Man har därvid föreslagit att ett antal risker, någon med nivån 9 och lägre, inte bör ingå i 
planen för 2020. 
 

 Alliansens partier i Borås, Kristdemokraterna och Moderaterna, anser det orimligt att i 
kontrollplanen inte fortsatt följa upp risker med lägre bedömning, m h t att samtliga eller 
delar av bedömda risker kan orsaka onödig skada för nämnden och förvaltningen, eller för 
förtroendet generellt. 
 

Därför yrkar att vi att Kulturnämnden beslutar att fortsatt följa samtliga risker i 
beslutsunderlaget, även de som är markerade med röd färg.  
 
 
 
 
Allianspartierna i Borås – Kristdemokraterna och Moderaterna 
Falco Güldenpfennig (KD), vice ordförande i Kulturnämnden 

Lotta Löfgren Hjelm (M) 

Marie Jöreteg (M) 

Else-Marie Lindgren (KD) 

Anah Sjösten (M) 
 

                               



Riskanalys - 2020 (Kulturnämnden)

Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Ekonomi
Representation-
utbildning

Risk för att befintliga
resurser inte används
ändamålsenligt

Risk finns att
representationsreglerna för
Borås Stad och Skatteverket
inte följs vilket leder till att
resurserna inte används
ändamålsenligt.
Representation ska ske med
omdöme och med tanke på
kommunens bästa. Anställda
och förtroendevalda i
kommunkoncernen verkar på
kommunmedlemmarnas
uppdrag och ska vara sakliga
och opartiska i sin
tjänsteutövning. Vi handlar
alltid på ett sätt som vi kan
försvara både inför
allmänheten och inom vår
egen organisation.

4.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Nej 2020

Ekonomi
Kundfakturor-
avgiftsdebitering

Ekonomi
Upphandling Risk att lagen om

offentlig upphandling
(LOU) inte följs

Risk att upphandlingar inte
görs enligt LOU och Borås
Stads upphandlingsregler och
policys

4.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Nej 2020

Risk att ramavtal inte
följs

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör
som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i
verksamheten. Borås Stad
kan genom detta riskera att
stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls
korrekt.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Följs upp på
enhetsnivå.

2020

Ekonomi
Kontanthantering Risk för felaktig

hantering av
kontanta medel

Risk att riktlinjerna kopplat till
hantering av kontanta medel
inte följs. En osäkerhet i
hanteringen av kontanta
medel kan leda till svinn.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Formuleras
som en ny risk.

2020

sida 1 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Personal
Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga
löner betalas ut

Risk att felaktiga belopp
utbetalas till personer som ej
är anställda av Borås Stad,
felaktiga belopp går ut till
personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen)
eller andra avtal och lagar
inom det personalrättsliga
området

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 2020

Styrning
och ledning

Delegation Risk att
delegationsordningen
ej följs

Risk att fel person fattar
beslut i ärenden där denne ej
har behörig delegation. Risk
att delegationsbeslut inte
redovisas till nämnd.

2020

Styrning
och ledning

Inventarier Risk för att brand och
stöld uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs enligt
Borås Stads riktlinjer.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller

Personal
Samtliga
verksamheter

Risk för sårbarhet i
organisationen

Verksamheten kan påverkas
negativt av en delvis liten och
personbunden
personalstyrka. Kan medföra
försämrad kvalitet,
begränsade öppetider eller i
värsta fall stänging/utebliven
aktivitet.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Ekonomi
Leverantörsfakturor Risk för felaktiga

utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risk finns att utbetalningar
görs till oegentliga
leverantörer. En felaktig
hantering av
leverantörsfakturor kan leda
till att felaktiga belopp
betalas ut till oegentliga
leverantörer.

4.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Nej 2020

Risk för ökade
påminnelseavgifter
på grund av förfallna
fakturor

Risk finns att fakturor inte
betalas i tid vilket ökar
kostnaderna för exempelvis
dröjsmålsräntor och
påminnelseavgifter. I

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Hålls under
uppsikt på
enhetsnivå.

2020

sida 2 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

långtgående fall hamnar
fakturorna hos
inkassobolagen med risk för
ökade inkassokostnader.

Ekonomi
Inköp med kreditkort Risk för inköp utanför

ramavtal
Alla inköp i kommunen ska så
långt det är möjligt ske hos
avtalsleverantör och mot
faktura. När ordersystem
saknas är det rekvisition som
gäller för erhållande av
faktura. Borås Stad
eftersträvar så liten
kontanthantering som
möjligt, handkassor och
betalkort kan i undantagsfall
beviljas. Syftet med
betalkortet är inte att det ska
utgöra ett alternativ till inköp
mot faktura utan att det ska
minimera behovet av
frekventa personliga utlägg.
Många inköpare med
möjlighet till alternativa
betalningslösningar så som
exempelvis kreditkort ökar
riskerna för att inköp görs
utanför ramavtal, att
redovisningen av
kostnaderna inte blir
transparent samt ger en ökad
administration.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Risk för att
redovisning av
kostnader inte är
transparent

Alla inköp i kommunen ska så
långt det är möjligt ske hos
avtalsleverantör och mot
faktura. När ordersystem
saknas är de rekvisition som
gäller för erhållande av
faktura. Borås Stad
eftersträvar så liten
kontanthantering som
möjligt. Handkassor och
betalkort kan i undantagsfall
beviljas. Syftet med
betalkortet är inte att det ska

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja 2020

sida 3 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

utgöra ett alternativ till inköp
mot faktura utan att det ska
minimera behovet av
frekventa personliga utlägg.
Många inköpare med
möjlighet till alternativa
betalningslösningar så som
exempelvis kreditkort ökar
riskerna för att inköp görs
utanför ramavtal, att
redovisningen av
kostnaderna inte blir
transparant samt ger en ökad
administration.

Risk för ökad
administration
kopplat till
redovisning av
kostnader

Alla inköp i kommunen ska så
långt det är möjligt ske hos
avtalsleverantör och mot
faktura. När ordersystem
saknas är de rekvisition som
gäller för erhållande av
faktura. Borås Stad
eftersträvar så liten
kontanthantering som
möjligt. Handkassor och
betalkort kan i undantagsfall
beviljas. Syftet med
betalkortet är inte att det ska
utgöra ett alternativ till inköp
mot faktura utan att det ska
minimera behovet av
frekventa personliga utlägg.
Många inköpare med
möjlighet till alternativa
betalningslösningar så som
exempelvis kreditkort ökar
riskerna för att inköp görs
utanför ramavtal, att
redovisningen av
kostnaderna inte blir
transparant samt ger en ökad
administration.

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja 2020

Egen
verksamhet

Hantering av
konstsamling

Risk för skador på
konstsamling

Brister i hantering, inventering
och förvaring av
konstsamling kan orsaka

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

sida 4 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

skador på konst. Ett nytt
system för inventering av
konstsamling har
introducerats samtidigt som
det har varit en hög
personalomsättning i
verksamheten. Detta utgör en
risk för att inventeringen inte
är fullständig och rutin för
hantering av konst inte är
aktuell. Konstsamlingen har
ett stort ekonomiskt värde
och affektionsvärde för
kommunen vilket gör det
särskilt angeläget att
kvalitetssäkra arbetet.

Egen
verksamhet

Kulturskolan Risk att ej kunna
uppfylla målsättning
om att alla elever ska
ges plats på
Kulturskolan

Kulturskolan har som
målsättning att kunna bereda
plats till alla barn och unga
som efterfrågar det. Det är
idag många sökande till
Kulturskolans verksamhet
och det finns en risk att inte
kunna möta efterfrågan på
grund av resursbrist.

2020

Styrning
och ledning

Verksamhetsplanering Svårighet att göra
långsiktiga
planeringar

Utställningar och
arrangemang behöver ofta
bokas och planeras på flera
års sikt, samtidigt som den
interna budgetprocessen och
planeringen sker på ett års
sikt. Detta kan innebära
svårigheter och osäkerhet
samt kan medföra
budgetunderskott då avtalen
redan skrivits. Risken avser
främst Textilmuseet,
Konstmuseet och
Stadsteatern.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Egen
verksamhet

Säkerhet och trygghet Risk för otrygghet på
våra mötesplatser/
vid arrangemang

Risk för att hot och våld
uppstår mot personal eller
besökare på våra
mötesplatser eller

2020

sida 5 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

arrangemang uppstår. Öppna
mötesplatser med generösa
öppettider medför ibland
ensamarbete vilket utgör en
särskild sårbarhet. Risken
finns för alla verksamheter
men särskilt de i Kulturhuset,
Kulturskolan och biblioteken.

Terroraktion Att en aktivitet, utställning
eller liknande utsätts för
förstörelse

4.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Ja Gatukonst och
skulpturer kan
löpa risk för
klotter och
sabotage. Inför
kommande
skulpturbiennal
2021 kan
risken öka och
bör därför
följas upp.

2020

Styrning
och ledning

Mål och uppdrag Risk att verksamhet
ej bedrivs
ändamålsenligt och
effektivt

Det finns svårigheter att
täcka upp för
grundverksamheten i takt
med att nya uppdrag
tillkommer utan att resurser
tillförs. Förvaltningen får
många uppdrag från olika
aktörer vilket ger svårigheter i
helhetssyn kopplat till alla
uppdrag. Uppdragen kommer
även från nationellt och
regionalt håll och kräver
uppföljning vid sidan av om
de system som Borås Stad
använder. Bristande
helhetssyn kopplat till alla
mål, uppdrag och
styrdokument som gäller för
förvaltningen ger svårighet
för nämnden och
förvaltningsledningen att
styra och leda verksamheten.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Förvaltning agerar
utan beslutsunderlag

Att en förvaltning eller
tjänsteman agerar/arbetar

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

sida 6 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

utan att det finns ett beslut
eller vetskap om arbetet i
nämnden. Nämnden är
ansvarig om det händer
något

Hot och våld Hot och våld vid beslut som
kan upplevas som
kontroversiella

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Verksamheten når
inte målgrupperna

Att vi inte jobbar strategiskt
med publiken, att inte servera
kultur, utan en medveten
delaktighet

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Denna risk är
identiferad i
Verksamheten
Publika möten

2020

Egen
verksamhet

Avtalsskrivning
Stadsteatern

Risk för att ogiltiga/
felaktiga avtal skrivs

Personal saknar juridisk
kompetens vilket ger en
osäkerhet vid avtalsskrivning.
Felaktigt skrivna avtal kan
generera ekonomiska
förluster och felaktiga
resultat. Risken avser främst
Stadsteatern.

2020

Egen
verksamhet

Marknadsföring och
kommunikation

Risk att vi inte når
målgruppen

Kulturförvaltningens
målsättning är att nå ut till
alla boråsare med
kulturutbudet. Eftersom
målgruppen är bred krävs
många olika kanaler för att nå
ut. Det finns svårigheter i att
nå nya grupper/besökare än
de som redan idag nyttjar
kulturutbudet.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Denna risk är
identifiterad i
verksamheten
Publika möten

2020

Kulturhuset och
kulturens rykte

Det finns risk att publik och
besökare uteblir pga av en
negativ bild av kulturen och
verksamheterna i Kulturhuset,
Stadsteatern och
Konstmuseet.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 åtgärder sker
under hösten
2019

Halvår
1 2020

Styrning
och ledning

Beslutsprocess/
ärendehantering

Risk för bristande
information i besluts-
och ärendeprocess

Nämnden upplever
svårigheter i
informationsflöde kopplat till
beslut och ärendehantering.
Försenade eller bristande
underlag ger svårigheter i

2020

sida 7 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

beslutsfattande. Ett nytt
verksamhetssystem för
ärendehantering- Ciceron har
införts vilket också kan öka
risken för otydlighet i
processen då det är ett nytt
system som vi behöver lära
oss.

Ingen åtkomst till
underlag eller
ärenden

Ciceron och e-postadresser
fungerar inte gör att
nämndledamöter inte kan ta
del av nämndes handlingar

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2020

Egen
verksamhet

Bidragsgivning Risk för felaktiga
bidragsutbetalningar

Risk för att bidrag till
Studieförbunden inte fördelas
på rätt sätt.

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 2020

Egen
verksamhet

Posthantering Risk att
posthantering och
diarieföring inte
fungerar

Risk att posthantering och
diarieföring inte fungerar

2020

Styrning
och ledning

Hantering av
personuppgifter

Risk att
personuppgifter eller
annan känslig
information röjs

Det finns en risk att
personuppgifter eller annan
känslig information kopplat
till brukare/användare röjs.
Den nya dataskyddslagen
kräver anpassningar och nya
rutiner i verksamheter i syfte
att skydda medborgarnas
rättigheter. Det finns en risk
att lagen inte efterlevs utifrån
att man inte har hunnit få
kunskap och säkra sina
rutiner för arbetet.

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 2020

Styrning
och ledning

Personal Bristande analys av
verksamheterna

Uppdrag och projekt som
genomförs, hur vet vi att vi
fått den effekt vi önskat?
Vilka analysverktyg och
analyser ska genomföras?

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2020

Ohälsa hos
personalen

En slimmad organisation gör
det sårbart

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2020

Egen
verksamhet

uppdrag som inte kan
genomföras

Uppdrag är inte
relevanta eller

Följer uppdragen reglemente
och syfte, diskrepans mellan

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

sida 8 av 9 (2019-09-02)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

genomtänkta ambition och vad som är
realistisk genomförbart.
Målbild och indikatorer

Egen
verksamhet

Konstsamlingen dåligt utnyttjande av
resurser, lokaler mm

bör förbättra samverkan 2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2020

sida 9 av 9 (2019-09-02)
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ten kan 
påverkas 
negativt av 
en delvis 
liten och 
personbun
den 
personalsty
rka. Kan 
medföra 
försämrad 
kvalitet, 
begränsad
e öppetider 
eller i 
värsta fall 
stänging/ut
ebliven 
aktivitet. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 

 Leverantörsfak
turor 

8 Risk för 
felaktiga 
utbetalnin
gar till 
oegentlig
a 
leverantör
er 

Risk finns 
att 
utbetalning
ar görs till 
oegentliga 
leverantöre
r. En 
felaktig 
hantering 
av 
leverantörsf
akturor kan 
leda till att 
felaktiga 
belopp 
betalas ut 
till 
oegentliga 
leverantöre
r. 

4.Allv
arlig 

2.Min
dre 

sann
olik 

 8 N
ej 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Leverantörsfak
turor 

9 Risk för 
ökade 
påminnel
seavgifter 
på grund 
av 
förfallna 
fakturor 

Risk finns 
att fakturor 
inte betalas 
i tid vilket 
ökar 
kostnadern
a för 
exempelvis 
dröjsmålsrä
ntor och 
påminnelse
avgifter. I 
långtgåend
e fall 
hamnar 
fakturorna 
hos 
inkassobol
agen med 
risk för 
ökade 
inkassokost
nader. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 N
ej 

Hålls 
unde
r 
uppsi
kt på 
enhe
tsniv
å. 

Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Inköp med 
kreditkort 

10 Risk för 
inköp 
utanför 
ramavtal 

Alla inköp i 
kommunen 
ska så 
långt det är 
möjligt ske 
hos 
avtalslever
antör och 
mot 
faktura. När 
ordersyste
m saknas 
är det 
rekvisition 
som gäller 
för 
erhållande 
av faktura. 
Borås Stad 
eftersträvar 
så liten 
kontanthant
ering som 
möjligt, 
handkassor 
och 
betalkort 
kan i 
undantagsf
all beviljas. 
Syftet med 
betalkortet 
är inte att 
det ska 
utgöra ett 
alternativ 
till inköp 
mot faktura 
utan att det 
ska 
minimera 
behovet av 
frekventa 
personliga 
utlägg. 
Många 
inköpare 
med 
möjlighet till 
alternativa 
betalningsl
ösningar så 
som 
exempelvis 
kreditkort 
ökar 
riskerna för 
att inköp 
görs 
utanför 
ramavtal, 
att 
redovisning
en av 
kostnadern
a inte blir 
transparent 
samt ger 
en ökad 
administrati

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Inköp med 
kreditkort 

11 Risk för 
att 
redovisni
ng av 
kostnader 
inte är 
transpare
nt 

Alla inköp i 
kommunen 
ska så 
långt det är 
möjligt ske 
hos 
avtalslever
antör och 
mot 
faktura. När 
ordersyste
m saknas 
är de 
rekvisition 
som gäller 
för 
erhållande 
av faktura. 
Borås Stad 
eftersträvar 
så liten 
kontanthant
ering som 
möjligt. 
Handkasso
r och 
betalkort 
kan i 
undantagsf
all beviljas. 
Syftet med 
betalkortet 
är inte att 
det ska 
utgöra ett 
alternativ 
till inköp 
mot faktura 
utan att det 
ska 
minimera 
behovet av 
frekventa 
personliga 
utlägg.  
Många 
inköpare 
med 
möjlighet till 
alternativa 
betalningsl
ösningar så 
som 
exempelvis 
kreditkort 
ökar 
riskerna för 
att inköp 
görs 
utanför 
ramavtal, 
att 
redovisning
en av 
kostnadern
a inte blir 
transparant 
samt ger 
en ökad 
administrati

3.Kä
nnbar 

4.Sa
nnoli

k 

 12 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Inköp med 
kreditkort 

12 Risk för 
ökad 
administr
ation 
kopplat till 
redovisni
ng av 
kostnader 

Alla inköp i 
kommunen 
ska så 
långt det är 
möjligt ske 
hos 
avtalslever
antör och 
mot 
faktura. När 
ordersyste
m saknas 
är de 
rekvisition 
som gäller 
för 
erhållande 
av faktura. 
Borås Stad 
eftersträvar 
så liten 
kontanthant
ering som 
möjligt. 
Handkasso
r och 
betalkort 
kan i 
undantagsf
all beviljas. 
Syftet med 
betalkortet 
är inte att 
det ska 
utgöra ett 
alternativ 
till inköp 
mot faktura 
utan att det 
ska 
minimera 
behovet av 
frekventa 
personliga 
utlägg.  
Många 
inköpare 
med 
möjlighet till 
alternativa 
betalningsl
ösningar så 
som 
exempelvis 
kreditkort 
ökar 
riskerna för 
att inköp 
görs 
utanför 
ramavtal, 
att 
redovisning
en av 
kostnadern
a inte blir 
transparant 
samt ger 
en ökad 
administrati

3.Kä
nnbar 

4.Sa
nnoli

k 

 12 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Hantering av 
konstsamling 

13 Risk för 
skador på 
konstsaml
ing 

Brister i 
hantering, 
inventering 
och 
förvaring av 
konstsamli
ng kan 
orsaka 
skador på 
konst. Ett 
nytt system 
för 
inventering 
av 
konstsamli
ng har 
introducera
ts samtidigt 
som det 
har varit en 
hög 
personalom
sättning i 
verksamhet
en. Detta 
utgör en 
risk för att 
inventering
en inte är 
fullständig 
och rutin 
för 
hantering 
av konst 
inte är 
aktuell. 
Konstsamli
ngen har 
ett stort 
ekonomiskt 
värde och 
affektionsv
ärde för 
kommunen 
vilket gör 
det särskilt 
angeläget 
att 
kvalitetssäk
ra arbetet. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Kulturskolan  Risk att ej 
kunna 
uppfylla 
målsättni
ng om att 
alla 
elever 
ska ges 
plats på 
Kulturskol
an 

Kulturskola
n har som 
målsättning 
att kunna 
bereda 
plats till alla 
barn och 
unga som 
efterfrågar 
det. Det är 
idag många 
sökande till 
Kulturskola
ns 
verksamhet 
och det 
finns en 
risk att inte 
kunna möta 
efterfrågan 
på grund 
av 
resursbrist. 

      Kulturn
ämnde
n 

 

 Verksamhetspl
anering 

14 Svårighet 
att göra 
långsiktig
a 
planering
ar 

Utställninga
r och 
arrangema
ng behöver 
ofta bokas 
och 
planeras på 
flera års 
sikt, 
samtidigt 
som den 
interna 
budgetproc
essen och 
planeringen 
sker på ett 
års sikt. 
Detta kan 
innebära 
svårigheter 
och 
osäkerhet 
samt kan 
medföra 
budgetund
erskott då 
avtalen 
redan 
skrivits. 
Risken 
avser 
främst 
Textilmuse
et, 
Konstmuse
et och 
Stadsteater
n. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Säkerhet och 
trygghet 

 Risk för 
otrygghet 
på våra 
mötesplat
ser/vid 
arrangem
ang 

Risk för att 
hot och 
våld 
uppstår 
mot 
personal 
eller 
besökare 
på våra 
mötesplats
er eller 
arrangema
ng uppstår. 
Öppna 
mötesplats
er med 
generösa 
öppettider 
medför 
ibland 
ensamarbe
te vilket 
utgör en 
särskild 
sårbarhet. 
Risken 
finns för 
alla 
verksamhet
er men 
särskilt de i 
Kulturhuset
, 
Kulturskola
n och 
biblioteken. 

      Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Mål och 
uppdrag 

15 Risk att 
verksamh
et ej 
bedrivs 
ändamåls
enligt och 
effektivt 

Det finns 
svårigheter 
att täcka 
upp för 
grundverks
amheten i 
takt med att 
nya 
uppdrag 
tillkommer 
utan att 
resurser 
tillförs. 
Förvaltning
en får 
många 
uppdrag 
från olika 
aktörer 
vilket ger 
svårigheter 
i 
helhetssyn 
kopplat till 
alla 
uppdrag. 
Uppdragen 
kommer 
även från 
nationellt 
och 
regionalt 
håll och 
kräver 
uppföljning 
vid sidan 
av om de 
system 
som Borås 
Stad 
använder.  
Bristande 
helhetssyn 
kopplat till 
alla mål, 
uppdrag 
och 
styrdokume
nt som 
gäller för 
förvaltninge
n ger 
svårighet 
för 
nämnden 
och 
förvaltnings
ledningen 
att styra 
och leda 
verksamhet
en. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Avtalsskrivning 
Stadsteatern 

 Risk för 
att 
ogiltiga/fel
aktiga 
avtal 
skrivs 

Personal 
saknar 
juridisk 
kompetens 
vilket ger 
en 
osäkerhet 
vid 
avtalsskrivn
ing. 
Felaktigt 
skrivna 
avtal kan 
generera 
ekonomisk
a förluster 
och 
felaktiga 
resultat. 
Risken 
avser 
främst 
Stadsteater
n. 

      Kulturn
ämnde
n 

 

 Marknadsförin
g och 
kommunikation 

16 Risk att vi 
inte når 
målgrupp
en 

Kulturförval
tningens 
målsättning 
är att nå ut 
till alla 
boråsare 
med 
kulturutbud
et. 
Eftersom 
målgruppe
n är bred 
krävs 
många 
olika 
kanaler för 
att nå ut. 
Det finns 
svårigheter 
i att nå nya 
grupper/be
sökare än 
de som 
redan idag 
nyttjar 
kulturutbud
et. 

2.Lin
drig 

3.Möj
lig 

 6   Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Marknadsförin
g och 
kommunikation 

17 Kulturhus
et och 
kulturens 
rykte 

Det finns 
risk att 
publik och 
besökare 
uteblir pga 
av en 
negativ bild 
av kulturen 
och 
verksamhet
erna i 
Kulturhuset
, 
Stadsteater
n och 
Konstmuse
et. 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9  åtgär
der 
sker 
unde
r 
höste
n 
2019 
 

Kulturn
ämnde
n 

 

 Beslutsprocess
/ärendehanteri
ng 

 Risk för 
bristande 
informatio
n i 
besluts- 
och 
ärendepr
ocess 

Nämnden 
upplever 
svårigheter 
i 
information
sflöde 
kopplat till 
beslut och 
ärendehant
ering. 
Försenade 
eller 
bristande 
underlag 
ger 
svårigheter 
i 
beslutsfatta
nde. Ett 
nytt 
verksamhet
ssystem för 
ärendehant
ering- 
Ciceron har 
införts 
vilket också 
kan öka 
risken för 
otydlighet i 
processen 
då det är 
ett nytt 
system 
som vi 
behöver 
lära oss. 

      Kulturn
ämnde
n 

 

 Bidragsgivning 18 Risk för 
felaktiga 
bidragsut
betalning
ar 

Risk för att 
bidrag till 
Studieförbu
nden inte 
fördelas på 
rätt sätt. 

2.Lin
drig 

2.Min
dre 

sann
olik 

 4   Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 Posthantering  Risk att 
posthante
ring och 
diarieförin
g inte 
fungerar 

Risk att 
posthanteri
ng och 
diarieföring 
inte 
fungerar 

      Kulturn
ämnde
n 

 

 Hantering av 
personuppgifte
r 

19 Risk att 
personup
pgifter 
eller 
annan 
känslig 
informatio
n röjs 

Det finns 
en risk att 
personupp
gifter eller 
annan 
känslig 
information 
kopplat till 
brukare/an
vändare 
röjs. Den 
nya 
dataskydds
lagen 
kräver 
anpassning
ar och nya 
rutiner i 
verksamhet
er i syfte att 
skydda 
medborgar
nas 
rättigheter. 
Det finns 
en risk att 
lagen inte 
efterlevs 
utifrån att 
man inte 
har hunnit 
få kunskap 
och säkra 
sina rutiner 
för arbetet. 

2.Lin
drig 

2.Min
dre 

sann
olik 

 4   Kulturn
ämnde
n 

 

 Personal 20 Bristande 
analys av 
verksamh
eterna 

Uppdrag 
och projekt 
som 
genomförs, 
hur vet vi 
att vi fått 
den effekt 
vi önskat? 
Vilka 
analysverkt
yg och 
analyser 
ska 
genomföra
s? 

2.Lin
drig 

3.Möj
lig 

 6   Kulturn
ämnde
n 

 



  Verksamhet / 
Process 

Riskn
umm
er 

Riskbild Beskrivning Kons
ekve
ns 

Sann
olikh
et 

  Riskbe
dömnin
g 

Ti
ll 
pl
a
n 

Kom
ment
ar 

Enhet Dir
ekt 
åt
gä
rd 

 uppdrag kan 
inte 
genomföras 

21 Uppdrag 
är inte 
relevanta 
eller 
genomtän
kta 

Följer 
uppdragen 
reglemente 
och syfte, 
diskrepans 
mellan 
ambition 
och vad 
som är 
realistisk 
genomförb
art. Målbild 
och 
indikatorer 

3.Kä
nnbar 

3.Möj
lig 

 9 J
a 

 Kulturn
ämnde
n 

 

 Konstsamlinge
n 

22 dåligt 
utnyttjand
e av 
resurser, 
lokaler 
mm 

bör 
förbättra 
samverkan 

2.Lin
drig 

3.Möj
lig 

 6   Kulturn
ämnde
n 
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1 Inledning 

I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. Regler och anvisningar för internkontroll är fastställd av Kulturnämnden 2018-05-

21beskriver ansvarsfördelning, vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka arbetsrutiner. Genomförande av den 

interna kontrollplanen och förbättringsarbete utifrån denna sker kontinuerligt under året. 

Samtliga risker som identifierats ligger på verksamhetsnivå, det vill säga i den egna verksamheten, och följer inte med upp på nämndsnivå. Detta är ett 

medvetet val i linje med tillitsresans intentioner att fördela ansvaret. 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Inventarier Risk för att brand 
och stöld uppstår. 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller 
ej genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

Att inventarier registrerats i Borås Stads 
inventariesystem, att stöldskyddsmärkning 
sker. 

Inventering 1 gång/år Varje år 

Verksamhetspla
nering 

Svårighet att göra 
långsiktiga 
planeringar 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Utställningar och arrangemang behöver ofta 
bokas och planeras på flera års sikt, samtidigt 
som den interna budgetprocessen och 
planeringen sker på ett års sikt. Detta kan 
innebära svårigheter och osäkerhet samt kan 
medföra budgetunderskott då avtalen redan 
skrivits. Risken avser främst Textilmuseet, 
Konstmuseet och Stadsteatern. 

Översyn Översyn och analys av hur 
verksamhetsplaneringen 
påverkas av den interna 
budgetprocessen. 

Varje år 

Mål och 
uppdrag 

Risk att 
verksamhet ej 
bedrivs 
ändamålsenligt 
och effektivt 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Det finns svårigheter att täcka upp för 
grundverksamheten i takt med att nya uppdrag 
tillkommer utan att resurser tillförs. 
Förvaltningen får många uppdrag från olika 
aktörer vilket ger svårigheter i helhetssyn 
kopplat till alla uppdrag. Uppdragen kommer 
även från nationellt och regionalt håll och 
kräver uppföljning vid sidan av om de system 
som Borås Stad använder.  Bristande 
helhetssyn kopplat till alla mål, uppdrag och 
styrdokument som gäller för förvaltningen ger 
svårighet för nämnden och 
förvaltningsledningen att styra och leda 
verksamheten. 

Förvaltningens arbete och uppföljning av mål 
och uppdrag 

Kontroll av alla 
förvaltningens uppdrag och 
mål i förhållande till 
resurser, samt styrning från 
kommunala, regionala och 
nationella aktörer. 
Kontrollen ska ge svar på 
hur förvaltningen arbetar 
med tilldelade mål och 
uppdrag, hur prioriteringar 
görs, samt hur man arbetar 
med analys och 
åtgärdsplaner vid 
ofullständig måluppfyllelse 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Förvaltning agerar 
utan 
beslutsunderlag 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Att en förvaltning eller tjänsteman 
agerar/arbetar utan att det finns ett beslut eller 
vetskap om arbetet i nämnden. Nämnden är 
ansvarig om det händer något 

Genomgång av handlingar och rutin för beslut Stickprov på handlingar Varje år 

Hot och våld 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Hot och våld vid beslut som kan upplevas som 
kontroversiella 

Bedömning om beslutets kan få oönskade 
effekter 

Bedömning, vilka kan 
påverkas, vad innebär det, 
vilka åtgärder tas för att 
minska risken 

Varje år 

3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Samtliga 
verksamheter 

Risk för sårbarhet i 
organisationen 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Verksamheten kan påverkas negativt av en 
delvis liten och personbunden personalstyrka. 
Kan medföra försämrad kvalitet, begränsade 
öppetider eller i värsta fall stänging/utebliven 
aktivitet. 

Antal sjukskrivningar som påverkar 
verksamheten negativt. 

Genomgång av längre 
sjukskrivningar och hur 
dessa har påverkat 
verksamheten. 

Varje år 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Hantering av 
konstsamling 

Risk för skador på 
konstsamling 
 
Riskbedömning 
2020 

Brister i hantering, inventering och förvaring av 
konstsamling kan orsaka skador på konst. Ett 
nytt system för inventering av konstsamling har 
introducerats samtidigt som det har varit en hög 
personalomsättning i verksamheten. Detta 

Rutiner för konsthantering Kontroll av rutiner för 
konsthanteringen för den 
egna konstsamlingen. 

Varje år 

Att förvaring av konst är ändamålsenlig Stickprov på förvaring av 
konst. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

9 utgör en risk för att inventeringen inte är 
fullständig och rutin för hantering av konst inte 
är aktuell. Konstsamlingen har ett stort 
ekonomiskt värde och affektionsvärde för 
kommunen vilket gör det särskilt angeläget att 
kvalitetssäkra arbetet. 

Konstinventering Kontroll av inventering för 
konstsamling i syfte att 
kvalitetssäkra arbetet efter 
systembyte och 
personalbyte. 

Varje år 

Säkerhet och 
trygghet 

Terroraktion 
 
Riskbedömning 
2020 

8 

Att en aktivitet, utställning eller liknande utsätts 
för förstörelse 

Kontrollera säkerheten Bedömning och 
säkerhetsöversyn och risker 
som kan uppstå 

Varje år 

uppdrag som 
inte kan 
genomföras 

Uppdrag är inte 
relevanta eller 
genomtänkta 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Följer uppdragen reglemente och syfte, 
diskrepans mellan ambition och vad som är 
realistisk genomförbart. Målbild och indikatorer 

Jämförelse av grunduppdrag och reglemente Utgår från grunduppdrag 
och reglemente och 
uppdrag utanför budget är i 
linje med varandra 

Varje år 
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Riskanalys och internkontrollplan 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2020 

och översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.               

Ärendet i sin helhet 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där både den 

politiska och den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En 

riskanalys görs över troliga risker där sannolikhet och konsekvens bedöms. Om 

risken bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under 

kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska det kommenteras.  

Fokus för riskidentifiering inför 2020 har främst varit nya risker inom den egna 

verksamheten. Tidigare år har risker på verksamhets- och 

förvaltningsövergripande nivå identifierats och dessa är antingen åtgärdade eller 

arbetas med i verksamheten. Nämnden har varit delaktig i arbetet med 

riskidentifiering genom en workshop.  

Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan. I planen 

specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska 

göras. Nämnden kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg 

samlad bedömning. Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga 

förbättringar och att finna förbättringsområden är en del i 

verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har 

arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som 

hanteras på verksamhetsnivå. 

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan – 2020 (Kulturnämnden), 2019-08-06 

2. Riskmatris – Intern kontroll – 2020 (Kulturnämnden) 2019-08-06                              

Beslutet expedieras till 

1. 1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE, diarium@boras.se 
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Riskanalys och intern kontrollplan 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad riskanalys och 
plan för intern kontroll 2020. Presidiet får i uppdrag att göra redaktionella 
förändringar kopplat till kontrollfrekvens.        

Sammanfattning av ärendet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2020 
inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, 
Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. I riskanalysen görs en risk-
bedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 
Identifierande risker, med riskpoäng nio eller högre, förs in i nämndens interna 
kontrollplan. 

Förvaltningens kontorsledning gjorde den preliminära riskanalysen vid möte 
190527, då också en bedömning av riskerna enligt riskmatrisen ingick. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförde sedan riskanalysen vid 
möte 190611. Ledamöterna var indelade i arbetsgrupper och hade som 
utgångspunkt innevarande års riskanalys. Avstämning av tidigare risker gjordes i 
grupperna och nya risker kunde identifieras. 

Kontorsledningen gjorde därefter en slutlig avstämning vid möte 190624 och 
gick igenom kontrollmoment och rapportering av de riskmoment som tas till 
plan för beslut.  

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2020 
2. Intern kontrollplan 2020                  

Yrkanden 

Allianspartierna Moderaterna och Kristdemokraterna i Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Oliver Öberg (M), Björn-Ola Kronander (M) och 
Lisa Berglund (KD) yrkar att nämnden beslutar uppdra åt presidiet att göra 
redaktionella förändringar kopplat till kontrollfrekvens. 

Ordföranden finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.      
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Regler och anvisningar för intern kontroll  
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ansvar för sin interna 
kontroll. Nämnden ska skapa en organisation för kontrollen, och se till att 
regler och anvisningar antas. 
 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska årligen fastställa en 
internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna 
kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden 
välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina 
mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika 
kontroller i verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska 
försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid 
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 
Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 
 

Utbildningschefen  
Utbildningschefen ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden 
och se till att konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern 
kontroll inom alla verksamhetsområden. Utbildningschefen ska se till att en 
väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som underlag upprätta 
förslag till intern kontrollplan för nämnden. Utbildningschefen bevakar 
löpande att planen för intern kontroll följs och ska årligen rapportera till 
nämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå 
nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 
Utbildningschefen ska omgående informera nämnden och Stadsrevisionen 
om det hos förvaltningen avslöjas misstanke om brott. 
 

Verksamhetschef  
Verksamhetschef har ansvar för rutiner och system som säkrar att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in 
kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, 
kommuncentrala regler och anvisningar samt nämndens respektive 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Kontrollerna blir 
effektivast om de är en väsentlig del i förvaltningens verksamhet. Kontroller 
stödjer initiativ för kvalitet och delegering, undviker onödiga kostnader och 
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möjliggör snabba åtgärder vid ändrade förutsättningar. Verksamhetscchefen 
har förvaltningens stödfunktioner till sin hjälp. 
 

Enhetschefer: rektorer, intendenter och övriga  
Enhetschefer ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och 
system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
Det innebär att bygga in kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar 
och förordningar, kommunens regler och anvisningar samt nämndens och 
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Enhetschefen ska 
försäkra sig om att den löpande kontrollen är tillräcklig och vid behov vidta 
åtgärder. I uppgifterna ingår att svara för att personalen arbetar mot avsedda 
mål och resultat. Chef ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga 
risker och lämna till överställd chef. Chef har också ansvar för åtgärder när 
den löpande kontrollen visar avvikelser, och att rapportera detta till 
överställd chef. 
 

Medarbetarna  
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå 
en säker och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till närmaste 
chef. 
 

Riskanalys 
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker 
verksamhet men kräva mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste 
väljas ut. För att kunna välja ut kontroller ska årligen göras risk- och 
konsekvensanalys. Analysen delas upp i del som beskriver sannolikheten för 
fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Konsekvensen kan uttryckas som 
mänskliga, verksamhetsmässiga, ekonomiska eller politiska konsekvenser 
som kan uppstå. 
 
Sannolikhet och väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet    Konsekvens 
1. Osannolik    1. Försumbar  
2. Mindre sannolik   2. Lindrig  
3. Möjlig    3. Kännbar  
4. Sannolik    4. Allvarlig 
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Vilka delar av verksamheten som är mer väsentliga än andra avgörs efter 
ekonomisk omfattning, nytta för brukarna etc.  
Riskerna för fel och brister är ofta större vid förändringar i verksamhet, 
organisation, system och rutiner med mera. 
 
De riskområden som bör analyseras är: 
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka 
nämndens verksamhet  
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är 
felaktiga eller räkenskaperna inte är tillförlitliga  
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens 
verksamhet  
verksamhetsrisker, inkluderar även kvalitetsfrågor, risken att nämnden inte når 
sina verksamhetsmål eller att verksamheten inte drivs på ett 
kostnadseffektivt sätt  
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till 
lagar och förordningar eller till interna regelverk  
förtroendeskador i form av till exempel vidlyftig representation, mutor och 
bestickning.  
 
Risk och konsekvens vägs samman för olika verksamheter - på det sättet kan 
en rimlig nivå hittas på kontrollen. Bedömningen måste ta hänsyn till 
kostnaden för den interna kontrollen. Kontrollen får inte bli orimligt dyr, 
utan vägas mot konsekvenserna om ett fel uppstår. Det samlade resultatet 
ligger till grund för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens interna 
kontrollplan.  
 

Intern kontrollplan  
Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr 
antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de 
resurser som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att 
verksamheterna når sina mål samt följer och genomför riktlinjer och 
fastlagda kontroller. 
 
Intern kontrollplan ska innehålla följande delar: 
– Process, det vill säga rutin eller system  
– Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa  
– Kontrollmetod  
– Bedömning utifrån riskanalysen  
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– Vem ansvaret är delegerat till 
 
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 
 

 
Rapportering till nämnden  
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig 
uppföljningsrapport till nämnden, senast i samband med årsrapporten. 
Rapporten ska sammanfatta de granskningar som gjorts under året med 
iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar. 
Vid allvarliga brister informerar utbildningschefen genast nämnden.  
 
GYMNASIE- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN 
 
 
 
Helene Sandberg 
Ordförande   Anders Waldau 
   Utbildningschef 
 
 
 
Namnändring genomförd. Utbildningsnämnden ändrad till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden.  
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1 Inledning 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska årligen upprätta en organisation för sin interna kontroll. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden upprättar årligen en intern kontrollplan. Inför upprättandet av den nya planen görs en riskanalys. 

Intern kontrollplanen omfattar följande områden 

· Styrning och ledning 

· Personal 

· Ekonomi 

· Egen verksamhet 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Elevärenden Risk att elever i 
behov av särskilt 
stöd inte får 
särskilt stöd. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Att elever i behov av särskilt stöd får adekvat 
stöd. 

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete 
fungerar 

Uppföljning av arbetet med 
elever i behov av särskilt 
stöd i samband med 
kvalitetsbedömning skola. 

Varje år 

Avhoppsförebyggande arbetet följs upp i 
kvalitetsbedömningen. 

Följs upp i särskild 
frågeställning i mallen till 
kvalitetsbedömningen, som 
ger ett statistiskt underlag 
för analys 

Varje år 

Uppföljning av elevernas avbrott och 
skolnärvaro 

Statistik över avbrott och 
elevernas närvaro 
sammanställs i en rapport 
kvartalsvis 

Varje 
kvartal 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Antagningsorga
nisationen 

Risk att 
antagningsorganis
ationen inte möter 
det faktiska 
behovet av 
utbildningsplatser 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Skolornas dimensionering och programstruktur 
behöver möta ungdomarnas efterfrågan 

Årlig analys av antagningsorganisationen och 
en sammanställning av antagningsläget. 

Självvärdering hur vi arbetar 
med frågan som rapporteras 
i ÅR. 

Varje år 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Budgetprocess Risk för 
överskridande av 
budget 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk för överskridande av budgetramar på 
skolenheterna. Om prognos pekar på detta ska 
åtgärdsplan upprättas så tidigt som möjligt. 

Regelbunden uppföljning med ansvariga chefer Självvärdering hur vi arbetar 
med frågan. Analys av 
förbättring av 
prognosträffsäkerhet i slutet 
på året. 

Varje år 

Budgetuppföljning Budgetuppföljning med 
verksamhetschefer och 
förvaltningschef enligt Borås 
Stads 
ekonomistyrningsmodell 
(tiodagars och tertial). 

Varje 
månad 
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4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegationsordn
ing enligt KL 

Risk att beslut inte 
rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnä
mnden 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Beslut ska rapporteras till GVUN Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. Genomgång av 
anmälningslistorna fyra 
gånger per år i jan, apr, aug 
och dec. Två gånger per år 
görs en sammanställning 
över antal beslut per chef. 

Varje 
kvartal 

Lokaler Behov av lokaler 
som vid det 
ordinarie 
planarbetet inte 
kan förutses. 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Antal elever ökar/minskar och därmed 
ökar/minskar antalet utbildningsplatser. 

Kontroll att lokalresursplanen är aktuell och 
uppdaterad och förankrad hos LFF. 

Behovsinventering/uppföljni
ng och dialog med LFF. 

Varje år 

Personuppgifter Bristande resurser 
för att säkerställa 
hanteringen av 
personuppgifter 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Arbetet att hantera personuppgifter är 
omfattande. Vi har inte tillräckliga rutiner för att 
säkerställa registrering och kvalitetssäkring av 
personuppgifter i våra digiala system 

Undersökning med hjälp av självvärdering, som 
rapporteras årligen. 

Årlig självvärdering hur vi 
arbetar med frågan 
(exempelvis genom att fråga 
chefer inom förvaltningen 
om kunskapsnivå, 
aktualisering och gallring av 
personuppgiftsregister, 
antalet avvikelser som 
rapporterats under året) 

Varje år 

 



 

 

 

Riskanalys 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
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1 Regler för Intern kontroll 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat regler för intern kontroll 2016-10-25. Reglerna bifogas. Utbildningsnämnden har bytt namn till 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden från och med 2017-01-01 

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2020 inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och 

ledning, Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. I riskanalysen görs en riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Identifierande risker, med riskpoäng nio eller högre, förs in i nämndens interna kontrollplan. 

Förvaltningens kontorsledning gjorde den preliminära riskanalysen vid möte 190527, då också en bedömning av riskerna enligt riskmatrisen ingick. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförde sedan riskanalysen vid möte 190611. Ledamöterna var indelade i arbetsgrupper och hade som 

utgångspunkt innevarande års riskanalys. Avstämning av tidigare risker gjordes i grupperna och nya risker kunde identifieras. 

Kontorsledningen gjorde därefter en slutlig avstämning vid möte 190624 och gick igenom kontrollmoment och rapportering av de riskmoment som tas 

till plan för beslut. 

3 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Rektors uppdrag som 
pedagogisk ledare 

Risk att rektor inte har möjlighet att vara pedagogisk 
ledare. 
Beskrivning 
Risk att rektor inte har förutsättningar att vara 
pedagogisk ledare eller ledare. 

6 Nej   

Elevärenden Risk att elever i behov av särskilt stöd inte får särskilt 
stöd. 
Beskrivning 
Att elever i behov av särskilt stöd får adekvat stöd. 

12 Ja   

Risk för felaktigt förfarande vid avstängning avseende 
elever 
Beskrivning 
Rektorsbeslut om avstängning kan fattas på felaktiga 
grunder 

8 Nej   
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Risk för kränkande behandling avseende elevera 
Beskrivning 
Att planer mot diskriminering och kränkande 
behandling fungerar. 

8 Nej   

Risk att elever med komplexa stödbehov inte får det 
tillgodosett 
Beskrivning 
Elever med komplexa stödbehov har rätt tiil att få sina 
behov utredda och tillgodosedda för att klar 
skolgången 

4 Nej   

Risk att missa rutin och kontroll för specialkost i 
skolmåltidsverksamehten 
Beskrivning 
Rutiner och kontroll för specialkost måste upprätthållas 
på alla skolor 

8 Nej   

Värdegrundsarbete Risk att värdegrundsarbetet inte får fullt genomslag 
Beskrivning 
Risk för brister i värdegrundsarbetet och att det inte 
har fullt genomslag i hela verksamheten 

6 Nej   

Risk för droganvändning på skolorna som leder till 
ohälsa och otrygg skolmiljö 
Beskrivning 
Att motverka droghantering börjar med 
värdegrundsarbete 

4 Nej   

Antagningsorganisatio
nen 

Risk att antagningsorganisationen inte möter det 
faktiska behovet av utbildningsplatser 
Beskrivning 
Skolornas dimensionering och programstruktur 
behöver möta ungdomarnas efterfrågan 

9 Ja   

4 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 
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Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Nej   

Sårbarhet i verksamheten 
Beskrivning 
Risk att funktioner i verksamheten inte har ersättare. 

6 Nej   

Risk för oegentligheter vid gåvor, förmåner och 
representation 
Beskrivning 
Riktlinjer och policies i Borås Stad och skatteverkets 
regelverk skall upprätthållas i alla verksamheter. 

6 Nej   

Risk för bristande kunskaper om kollektivavtalets 
Beskrivning 
Kollektivavtalets regler för anställningsvillkor och 
ersättningar måste upprätthållas och följas i alla 
verksamheter 

6 Nej   

Kompetensförsörjning Risk att inte kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt 
lärarkompetens i rätt omfattning. 
Beskrivning 
Risk att innehåll, omfattning och kvalitet på 
undervisningen sjunker. 

6 Nej   

Risk att inte kunna rekrytera, utveckla och behålla rätt 
kompetens inom elevhälsan i rätt omfattning. 
Beskrivning 
Risk att det förebyggande elevhälsoarbetet inte kan 
genomföras. 

6 Nej   

5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 
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Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej   

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att allt inte blir fakturerat 
Beskrivning 
Fakturering sker enligt debiteringsunderlag 

6 Nej   

Upphandling Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej   

Risk för fördröjningar i viktiga upphandlingsprocesser 
Beskrivning 
Risk att upphandlingsprocesser inte startar i tid eller 
blir fördröjda på grund av överprövningar 

6 Nej   

Inventarier Risk för att registrering i RegitWise inte sker 
Beskrivning 
Registring och stöldmärkning skall ske i RegitWise 

6 Nej   

Statsbidrag Risk att rättmätiga statsbidrag inte rekvireras 
Beskrivning 
Risk att ansökan inte görs. 

2 Nej   

Risk för statsbidragsberoende ordinarie verksamhet 
Beskrivning 
Statsbidrag är många gånger osäkra och kan snabbt 
ryckas undan. ordinarie verksamhet ska inte göras 
beroende av statsbidragsfinansiering. 

6 Nej   

Budgetprocess Risk för oklar budgetering 
Beskrivning 
Risk för oklara planeringsförutsättningar i 
budgetarbetet och risk för bristande transparens 

6 Nej   

Risk för överskridande av budget 
Beskrivning 
Risk för överskridande av budgetramar på 
skolenheterna. Om prognos pekar på detta ska 
åtgärdsplan upprättas så tidigt som möjligt. 

9 Ja   
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Risk för kommunbeslut utan kostnadstäckning 
Beskrivning 
Risk för kommunbeslut som är kostnadsdrivande, men 
att det inte ges full kostnadstäckning som leder till att 
ordinarie verksamhet måste anpassas. 

6 Nej   

Kontanter, 
utbetalningar och 
förskott 

Kontanthantering 
Beskrivning 
Risk för felaktig kontanthantering och oegentligheter 

6 Nej   

Förskottshantering 
Beskrivning 
Risk att förskott inte regleras korrekt och i tid innan 
bokslut 

4 Nej   

Risk för felaktiga manuella utbetalningar 
Beskrivning 
Risk att man registrerar felaktigt kontonummer eller 
risk för oegentliga utbetalningar 

6 Nej   

6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Diarieföring och 
arkivering 

Risk att arkivering inte fungerar 
Beskrivning 
Arkivering på enheterna ska ske enligt gällande 
bestämmelser. 

6 Nej   

Risk att diarieföring inte fungerar 
Beskrivning 
Diarieföring skall göras enligt gällande bestämmelser i 
alla verksamheter 

6 Nej   

Delegationsordning 
enligt KL 

Risk att delegationsordningen inte följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar beslut i ärenden denne inte 
har behörig delegation. 

8 Nej   

Risk att beslut inte dokumenteras korrekt 
Beskrivning 
Beslut ska dokumenteras enligt gällande 
bestämmelser. 

6 Nej   
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Risk att beslut inte följer gällande bestämmelser 
Beskrivning 
Beslut ska följa gällande bestämmelser 

6 Nej   

Risk att beslut inte rapporteras till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Beskrivning 
Beslut ska rapporteras till GVUN 

9 Ja   

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Risk att riktlinjer inte följs 
Beskrivning 
Rutin/plan för kontroll ska finnas och kontroller 
genomföras enligt rutiner/anvisning 

6 Nej   

Risk att det systematiska brandskyddet inte fungerar 
på enheterna 
Beskrivning 
Enheterna ska ha systematiskt brandskydd 

8 Nej   

Risk för kränkande särbehandling avseende personal. 
Beskrivning 
Att rutin för att förebygga och hantera kränkande 
särbehandling  är känd i verksamheten. Enligt SAM-
kalendern. 

6 Nej   

Risk för upplevd hög arbetsbelastning. 
Beskrivning 
Upplevd hög arbetsbelastning över lång tid riskerar 
leda till ohälsa på arbetsplatsen. 

6 Nej   

Risk för ökad sjukfrånvaro 
Beskrivning 
Flera organisatoriska förändringar kan medföra ökad 
sjukfrånvaro 

6 Nej   

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

Risk för allvarlig händelse i skolan/verksamheten 
Beskrivning 
Risk för hot och våld 

8 Nej   

Lokaler Behov av lokaler som vid det ordinarie planarbetet inte 
kan förutses. 
Beskrivning 
Antal elever ökar/minskar och därmed ökar/minskar 
antalet utbildningsplatser. 

9 Ja   
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Behov av lokalanpassningar som vid det ordinarie 
planeringsarbetet inte har förutsetts 
Beskrivning 
Behov av lokalanpassningar som vid det ordinarie 
planeringsarbetet inte har förutsetts. Lokalresursplan 
gås igenom en gång per år, men ändringar kan 
behöva göras snabbare. 

6 Nej   

Personuppgifter Risk för missad gallring av personuppgifter 
Beskrivning 
Personuppgifter får inte lagras hur som helst 

3 Nej   

Bristande kunskap om personuppgiftslagar 
Beskrivning 
Personuppgifter måste hanteras enligt gällande lag, 
riska att inte all personal har rätt kunskap 

4 Nej   

Risk för utlämnande av personuppgift till obehörig 
Beskrivning 
Personuppgifter får inte lämnas ut till obehörig under 
vissa omständigheter (exempelvis vid 
sekretessmarkering) 

6 Nej   

Bristande resurser för att säkerställa hanteringen av 
personuppgifter 
Beskrivning 
Arbetet att hantera personuppgifter är omfattande. Vi 
har inte tillräckliga rutiner för att säkerställa registrering 
och kvalitetssäkring av personuppgifter i våra digiala 
system 

9 Ja   

Verksamhetskritisk 
data 

Risk för bristande IT-säkerhet 
Beskrivning 
Dataintrång, verksamhetskritisk data försvinner 

4 Nej   

Risk för bristande rutin för rapportering av nationell 
statistik och intern statistik (ex närvarorapportering) 
Beskrivning 
Nationell statistik måste rapporteras rätt så att 
analyser bygger på rätt grunder. Intern statistik måste 
rapporteras rätt 

6 Nej   

7 Riskmatris 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
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Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 48 

 

31 23 15 13 12 11 

44 42 39 37 

34 33 30 29 28 25 

24 22 20 19 10 7 

6 5 4 3 2 1 46 43 35 32 21 

27 47 45 41 38 14 

48 

36 26 17 16 9 8 18 

40 

2 40 6 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

2 Risk för att allt inte blir fakturerat 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 3 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

4 Risk för fördröjningar i viktiga 
upphandlingsprocesser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

5 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

6 Sårbarhet i verksamheten 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

7 Risk för oegentligheter vid gåvor, 
förmåner och representation 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

8 Risk för bristande kunskaper om 
kollektivavtalets 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Inventarier 9 Risk för att registrering i RegitWise inte 
sker 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Rektors uppdrag 
som pedagogisk 
ledare 

10 Risk att rektor inte har möjlighet att vara 
pedagogisk ledare. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Elevärenden 11 Risk att elever i behov av särskilt stöd 
inte får särskilt stöd. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

12 Risk för felaktigt förfarande vid 
avstängning avseende elever 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

13 Risk för kränkande behandling 
avseende elevera 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

14 Risk att elever med komplexa 
stödbehov inte får det tillgodosett 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

15 Risk att missa rutin och kontroll för 
specialkost i skolmåltidsverksamehten 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

16 Risk att arkivering inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Diarieföring och 
arkivering 

17 Risk att diarieföring inte fungerar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Delegationsordnin
g enligt KL 

18 Risk att delegationsordningen inte följs 2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

19 Risk att beslut inte dokumenteras 
korrekt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

20 Risk att beslut inte följer gällande 
bestämmelser 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

21 Risk att beslut inte rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

22 Risk att riktlinjer inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

23 Risk att det systematiska brandskyddet 
inte fungerar på enheterna 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

24 Risk för kränkande särbehandling 
avseende personal. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

25 Risk för upplevd hög arbetsbelastning. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

26 Risk för ökad sjukfrånvaro 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Statsbidrag 27 Risk att rättmätiga statsbidrag inte 
rekvireras 

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

28 Risk för statsbidragsberoende ordinarie 
verksamhet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetensförsörjn
ing 

29 Risk att inte kunna rekrytera, utveckla 
och behålla rätt lärarkompetens i rätt 
omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

30 Risk att inte kunna rekrytera, utveckla 
och behålla rätt kompetens inom 
elevhälsan i rätt omfattning. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Krishantering, 
säkerhet och 
trygghetsarbete 

31 Risk för allvarlig händelse i 
skolan/verksamheten 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Lokaler 32 Behov av lokaler som vid det ordinarie 
planarbetet inte kan förutses. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

33 Behov av lokalanpassningar som vid det 
ordinarie planeringsarbetet inte har 
förutsetts 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Budgetprocess 34 Risk för oklar budgetering 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

35 Risk för överskridande av budget 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

36 Risk för kommunbeslut utan 
kostnadstäckning 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Kontanter, 
utbetalningar och 
förskott 

37 Kontanthantering 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

38 Förskottshantering 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

39 Risk för felaktiga manuella utbetalningar 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Personuppgifter 40 Risk för missad gallring av 
personuppgifter 

1.Försumbar 3.Möjlig  3 Nej  

41 Bristande kunskap om 
personuppgiftslagar 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

42 Risk för utlämnande av personuppgift till 
obehörig 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

43 Bristande resurser för att säkerställa 
hanteringen av personuppgifter 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Värdegrundsarbet
e 

44 Risk att värdegrundsarbetet inte får fullt 
genomslag 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

45 Risk för droganvändning på skolorna 
som leder till ohälsa och otrygg skolmiljö 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Antagningsorganis
ationen 

46 Risk att antagningsorganisationen inte 
möter det faktiska behovet av 
utbildningsplatser 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Verksamhetskritisk 
data 

47 Risk för bristande IT-säkerhet 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

48 Risk för bristande rutin för rapportering 
av nationell statistik och intern statistik 
(ex närvarorapportering) 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

 



 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovsholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Andreas Sikström Rubio 
Handläggare 
033 357775 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-08-27 
Instans 

Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden 
Dnr GVUN 2019-00107 1.2.3.2 
 

  

 

Riskanalys och intern kontrollplan 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad riskanalys och 

plan för intern kontroll 2020. Presidiet får i uppdrag att göra redaktionella 

förändringar kopplat till kontrollfrekvens.        

Ärendet i sin helhet 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har upprättat en riskanalys för 2020 

inom områdena som är gemensamma för Borås Stad: Styrning och ledning, 

Personal, Ekonomi och Egen verksamhet. I riskanalysen görs en risk-

bedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Identifierande risker, med riskpoäng nio eller högre, förs in i nämndens interna 

kontrollplan. 

Förvaltningens kontorsledning gjorde den preliminära riskanalysen vid möte 

190527, då också en bedömning av riskerna enligt riskmatrisen ingick. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförde sedan riskanalysen vid 

möte 190611. Ledamöterna var indelade i arbetsgrupper och hade som 

utgångspunkt innevarande års riskanalys. Avstämning av tidigare risker gjordes i 

grupperna och nya risker kunde identifieras. 

Kontorsledningen gjorde därefter en slutlig avstämning vid möte 190624 och 

gick igenom kontrollmoment och rapportering av de riskmoment som tas till 

plan för beslut. 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2020 
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1 Inledning 

Sociala omsorgsnämndens riskanalys 2020 innehåller 56 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Ekonomi, 

Personal och Egen verksamhet. Ingen riskbild har riskbedömning 16. 

2 Regler för Intern kontroll 

Sociala omsorgsnämnden antog den 20 februari 2017 Regler och anvisningar för intern kontroll. Reglerna bifogas rapporten. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. 

Arbetet med riskanalysen resulterar i en intern kontrollplan för nämnden. 

Sociala omsorgsnämnden sammanträdde den 13 maj 2019 och arbetade i bikupor med riskanalys 2020. Förvaltningsledningen har också under maj-juni 

arbetat med riskanalys. Utifrån dessa underlag arbetade förvaltningen fram ett förslag för intern kontrollplan 2020. Presidiet informerades om arbetet med 

förslaget 13 augusti 2019. 

Den 26 augusti 2019 fattade Sociala omsorgsnämnden beslut att fastställa förslaget för intern kontrollplan 2020. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Förvaltningsövergripa
nde 

Risk för jäv. 
Beskrivning 
Politiker påverkas av medborgare i individärenden. 

4 Nej   

Risk att det blir en otydlig ansvarsfördelning mellan 
Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- och 
äldreförvaltningen som kan leda till att brukare hamnar 
mellan stolarna och får försenade insatser som följd. 
Beskrivning 
Utifrån nya beslut kopplat till budget 2018 finns det en 
otydlighet i samverkan och gränssnitten mellan Sociala 
omsorgsförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen 
gällande hantering av lagrum och ansvar. 

9 Ja   
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Risk för bestickning, mutor med mera 
Beskrivning 
Riskens sannolikhet bedöms låg tack vare bra 
kontrollsystem 

3 Nej   

Risk att förvaltningen inte följer GDPR. 
Beskrivning 
Skulle förvaltningen inte klara av att följa GDPR så är 
det förknippat med dryga böter. 

8 Nej   

5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Bemanning/Rekryterin
g 

Risk att beslutade insatser inte kan verkställas. Det 
kan innebära bristande måluppfyllelse, påverka 
utförandets kvalitet och/eller att den enskilde inte får 
de insatser den har rätt till 
Beskrivning 
Det råder svårigheter att rekrytera personal och 
vikarier i den utsträckning som behövs kan bidra till att 
brukarna inte får sina behov tillgodosedda. 

9 Ja   

Risk att brukaren blir stående utan personal. 
Beskrivning 
Det finns inte kvalificerad och lämplig sökande 
personal till vakanta tjänster. Ansvarstyngd och höga 
kompetenskrav vid komplexa uppdrag kan fungera 
avskräckande för personal som söker tjänster. 

9 Nej   

Risk att lön betalas ut utan utfört arbete för resurspass. 
Beskrivning 
Dålig kommunikation och samarbete mellan de olika 
verkställighetsområdena 

8 Nej   

Risk att beviljad insats kan inte verkställas. 
Beskrivning 
Detta kan uppstå när det blir en långdragen 
rekryteringsprocess inom personlig assistans. Det kan 
ta upp till 5 månader att starta upp en ny grupp. 

8 Nej   
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Risk att det inte finns sjuksköterskor, arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter att rekrytera. 
Beskrivning 
Personalomsättningen inom HSV är hög. Om leg. 
personal saknas är risken stor att patient inte får de 
hälso- och sjukvårdsinsatser patienten behöver. Det 
kan leda till att verksamheten intar ett prioriterande 
arbetssätt som lever kvar även då tjänster är tillsatta 
med minskad kvalitet i utförandet för patienten som 
följd. 

12 Ja   

Risk att rekryteringsarbetet inom personlig assistans 
försenas. 
Beskrivning 
Information om pågående utredningar som sannolikt 
leder till beslut kommer inte från myndighetsutövning 
vilket leder till att framförhållningen i 
rekryteringsarbetet blir lidande. 

8 Nej   

Risk att det ej finns tillräckligt med personal under 
helger. 
Beskrivning 
Svårt att få personal till helgen samtidigt som behovet 
är större under helgen 

8 Nej   

Arbetsmiljö Risk att kvalitetsbrister uppstår då enhetschefer slutar. 
Beskrivning 
Enhetscheferna upplever att de fått allt fler 
administrativa uppgifter och att tiden för att leda 
verksamheten har minskat. Den allt mer pressade 
rollen som enhetschef leder till att omsättningen blir 
hög. 

6 Nej   

Kompetens Brukare får personal med otillräcklig kompetens. 
Beskrivning 
Samtidigt som det finns fler brukare med fler och/eller 
svårare funktionsnedsättningar och/eller diagnoser, 
Ann-Christins verksamhet. 

6 Nej   

Personal tar del av information kring en brukare som 
man inte har rätt till. 
Beskrivning 
Personal har svårt att veta vilken rätt de har att ta del 
av information/dokumentation i Viva. 

9 Nej   
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Risk för bristande kvalitet i verkställandet av insats. 
Beskrivning 
Personal får inte den kompetensutveckling som krävs 
för att utföra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt. 

6 Nej   

Risk att det blir ett otydligt ansvarsförhållande när 
brukaren har egenvård. 
Beskrivning 
Inom egenvården delegeras inte personal vilket leder 
till kunskapsluckor. 

6 Nej   

Risk för missförhållande pga. bristande kompetens. 
Beskrivning 
Det är svårt att rekrytera och behålla personal både 
inom myndighet och verkställighet. Detta skapar hög 
personalomsättning och lägre kontinuitet. 

12 Ja   

Risk att brukarna inte får sina delegerade HSL-
insatser. 
Beskrivning 
Legitimerad personal kontaktas idag för att utföra 
delegerade HSL-insatser pga att det saknas delegerad 
personal i verksamheterna. Det innebär att HSL-
personal behöver prioritera insatserna som finns i 
planeringen vilket kan innebära att brukaren inte får sin 
delegerade HSL-insats, 

12 Ja   

Sjukfrånvaro Risk att kvaliteten blir lidande på grund av hög 
sjukfrånvaro. 
Beskrivning 
Då verksamheten dras med hög sjukfrånvaro finns 
risken att kvaliteten blir lidande. Dels då vikarier får 
ersätta ordinarie personal, men även då ordinarie 
personal får ta ett större ansvar då kollegor ofta är 
borta. 

12 Ja   

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Kontanthantering Risk att brukare blir av med kontanter. 
Beskrivning 
Många brukare i förvaltningen har kontanter istället för 
betalkort och det finns risk för stöld och oaktsam 
hantering av dessa medel. 

6 Nej   
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Risk för felaktig hantering av privata medel. 
Beskrivning 
I förvaltningens olika verksamheter hanterar personal 
brukarnas ekonomiska medel enligt olika 
förekommande behov som brukarna har. I dessa 
situationer kan felaktig hantering ske. 

9 Ja   

Risk för felaktig hantering av handkassor. 
Beskrivning 
I flera av förvaltningens verksamheter finns 
handkassor som används av personal. Det finns en 
risk att dessa handkassor hanteras på felaktigt sätt. 

4 Nej   

Redovisning Risk för felaktiga bokföringar 
Beskrivning 
Det kan ske felaktiga bokföringar i Agresso. 

4 Nej Löpande kontroller enligt 
ekonomihandboken 

 

Fakturahantering Risk att Borås Stad och Skatteverkets regler för 
representation/utbildning och dess redovisning inte 
följs. 
Beskrivning 
Borås Stad och Skatteverket har riktlinjer för hur 
fakturor för utbildning/representation ska redovisas. 
Det kan innebära att  fakturor attesteras där 
representation/utbildning ej är godkända, att det 
saknas en redovisning av syfte/deltagarlista/program 
eller att deltagare är attestant. 

9 Ja   

Risk att Sociala omsorgsförvaltningen bryter mot LOU 
och Borås Stads upphandlingsregler. 
Beskrivning 
Innan attestering av fakturor ska översyn göras för att 
säkerställa att ramavtal tillämpas och inköp görs av 
leverantör som är upphandlade i Borås Stad. Om det 
inte sker och fakturor betalas felaktigt kan 
förvaltningen bryta mot LOU och Borås Stads 
upphandlingsregler. 

9 Ja   

Risk för att felaktig kontering för momsstatsbidrag 
Beskrivning 
Momsstatsbidrag innebär att kontera på ett specifikt 
sätt för att erhålla ersättning för externt utförda 
insatser. 

6 Nej Bättre kontroll sedan ny attestrutin  

Risk för felaktig utbetalning från internetkassa 
Beskrivning 
Frida - kan du skriva något om detta? 

2 Nej   
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Risk för felaktiga kundfakturor 
Beskrivning 
När kundfakturor inkommer kan dessa innehålla 
felaktigheter. Det kan också inträffa att kundfakturor 
missas att skickas. 

4 Nej   

Risk att bilagor saknas till betalkortsfakturorna i syfte 
att dölja oegentligheter. 
Beskrivning 
Utan kontroll av betalkortsfakturor kan det ske privata 
inköp som sedan debiteras förvalningen. 

9 Ja   

Risk för felaktig kontering av myndighetsutövningens 
fakturor 
Beskrivning 
Om kontering med aktivitetskod inte görs är det svårt 
att härleda kostnaderna till rätt period vilket leder till att 
det blir svårare att göra en budgetuppföljning. 

4 Nej   

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
När attestreglemente inte följs kan förskingring och 
betalning av felaktiga fakturor till tvivelaktiga 
leverantörer ske. 

3 Nej   

Risk att kostnad för sjukersättning till externa utförare 
är felaktig 
Beskrivning 
Fel debiterat belopp på fakturor kan leda till felaktiga 
utbetalningar. 

9 Ja Nya rutiner för hur och vilka 
uppgifter som företagen ska 
rapportera till oss när man söker 
sjukersättning.  

 

Risk för felaktiga utbetalningar av leverantörsfakturor 
som inkommer på papper. 
Beskrivning 
Finns ej samma kontroll av leverantörer som vid 
betalningar via leverantörsreskontran. 

6 Nej Pappersfakturor har minskat i 
omfattning. 

 

Risk att förvaltningen betalar felaktiga fakturor. 
Beskrivning 
Dagligen inkommer många fakturor till förvaltningen 
som ska hanteras och exempelvis kan belopp, moms, 
fakturaavgifter etc. på leverantörsfakturor vara 
felaktiga. 

6 Ja   
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Risk för felaktig utbetalning 
Beskrivning 
Att faktura avser färre eller fler timmar än beslut samt 
att dubbla fakturor betalas. 

6 Nej Rutin finns för att hantera risken  

Risk för att kostnad inte återkrävs 
Beskrivning 
I väntan på beslut från försäkringskassan betalas 
fakturor. Om beslutet går över till FK krävs 
betalningarna tillbaka. 

3 Nej   

Risk att sekretessfakturor skannas utan maskering 
Beskrivning 
Fakturor skickas ibland direkt till Fakturaservice, 
skanning av leverantören, vilket kan innebära att 
sekretessuppgifter röjs. 

6 Nej Rutin finns för att hantera de fakturor 
med sekretessuppgifter som hamnar 
i systemet. 

 

Budget Risk att chefer gör bristande prognoser, vilket leder till 
felaktigt beslutsunderlag. 
Beskrivning 
Risk att cheferna inte har rätt förutsättningar för att 
göra en korrekt prognos utifrån tid och kompetens. 

12 Ja   

Risk att det blir en ojämn kvalitet i verkställigheten. 
Beskrivning 
Resursfördelningsmodell inom verksamhetsområdet 
saknas vilket leder till att det till exempel saknas 
pedagoger inom område 3. 

6 Nej   

Risk att det blir ökade kostnader på grund av nya 
bedömningar av Försäkringskassan. 
Beskrivning 
Försäkringskassan har ändrat regelsystem för 
bedömning av grundbehov för personlig assistans. 

12 Ja  Uppföljning av antal beviljade timmar 
Beskrivning 
Verksamheten följer månadsvis upp 
antal beviljade timmar samt antalet 
personer som är beviljade personlig 
assistans. Förvaltningen håller sig 
uppdaterade i tolkning av domar och 
rättspraxis kring hur regelverket 
gällande personlig assistans ska 
tolkas.  
 
Vi kan se att kostnaderna fortsätter 
att öka, dock inte med samma effekt 
som under 2017.  I dagsläget har vi 
inte förslag på någon åtgärd för att 
minska de ökande kostnaderna. 
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Risk att Sociala omsorgsnämndens budget inte 
motsvarar brukarnas behov. 
Beskrivning 
Personer som föds med funktionsnedsättningar blir 
fler. Allt fler som föds med multihandikapp och 
vårdtyngden ökar. Omvärldsanalysen visar att Sociala 
omsorgsnämnden får ökade kostnader men får inte 
täckning för dessa kostnader i budget. 

12 Ja   

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Myndighetsutövning Risken att brukare ej har aktuella beslut 
Beskrivning 
Att brukare inte har aktuella beslut kan bero på att 
uppföljning och omprövning inte sker i tid. 

9 Nej   

Risk att den enskildes integritet kränks. 
Beskrivning 
Yttre och inre sekretessgränser respekteras inte. 
Otillräckliga samtycken. Avgränsning vad gäller både 
tid och kontaktyta krävs. 

9 Nej   

Risk att den enskilde möts av personal i 
verkställigheten som har en felaktig bild av den 
enskildes behov. 
Beskrivning 
Gemensamt fackspråk saknas vilket innebär att text i 
beställning riskerar misstolkas av verkställighetens 
personal. T.ex. vad vi lägger i de olika ICF-koderna. 

9 Nej   

Risk att personer utan aktuell insats ligger kvar i vårt 
verksamhetssystem vilket t.ex. kan leda till felaktig 
fakturering. 
Beskrivning 
Den enskilde begär att få sin insats avslutad utan att 
det sker, handläggare missar att avsluta ärenden i 
verksamhetssystemet eftersom det kan uppstå viss 
fördröjning i väntan på att t.ex. olika handlingar 
behöver inkomma. 

6 Nej   
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HSV Risk att läkemedelsdoser helt uteblir eller ges på ett 
felaktigt sätt. 
Beskrivning 
Antal doser/år i förhållande till antal avvikelser innebär 
att patienterna inte får ordinerad behandling. Risk för 
utebliven smärtbehandling m.m. 

12 Nej   

Risk att HSV-personal inte är medveten om sitt 
läkemedelsansvar och därmed felbehandlar eller inte 
behandlar alls. 
Beskrivning 
Otydlighet gällande helt eller delvis övertagande av 
läkemedelsansvar. 

9 Nej   

Brukarnas behov Risk att brukare ej kan utföra alla typer av inköp. 
Beskrivning 
Färre ställen tar ej emot kontant betalning, vilket 
medför risk för minskad självständighet. Detta då 
betalkort ej får användas eller förvaras av personal. 

12 Nej   

Risk att genomförandeplanen upprättas utan brukares 
delaktighet samt att det saknas mål kopplat till 
insatsen. 
Beskrivning 
I dag förekommer att mål och konkreta arbetssätt inte 
formuleras i genomförandeplan tillsammans med den 
enskilde. 

9 Ja   

Risk för fall, trycksår, undernäring, försämrad 
munhälsa hos patient när rutin för bedömning inte följs. 
Beskrivning 
Rutin finns för bedömning av status och ska ske vid 
inskrivning, byte av boendeform eller då behov 
föreligger. När rutinen inte följs och bedömningar inte 
genomförs kan bland annat risk för fall, trycksår, 
undernäring och försämrad munhälsa uppstå då 
bedömningar inte utförs. Patientens försämring eller 
förbättring är utan bedömning svår att utvärdera om 
ingen grundbedömning finns. 

9 Ja   

Risk att genomförandeplanerna inte följs av personal. 
Beskrivning 
Kontinuitet i genomförandet kräver samsyn bland 
personal vilket ibland saknas. 

6 Nej   



Sociala omsorgsnämnden, Riskanalys 2020 11(17) 

Risk att beslut inte kan verkställas som kan innebära 
att brukarna inte får sina behov tillgodosedda. Det kan 
leda till vitesföreläggande hos IVO. 
Beskrivning 
På grund av bostadsbristen för förvaltningens 
målgrupper finns risk att beslut inte kan verkställas. 
Likaså kan bostadsbristen innebära att verksamheten 
inte kan utökas eller anpassas på det sättet som 
brukarnas behov förutsätter. 

12 Ja   

Risk att brukare inte kan erbjudas boendeplats i Borås 
Stad. 
Beskrivning 
I regionens nya avtal kommer utskrivning från 
psykiatrin ske inom tre dagar. Det kan leda till att 
bostad inte kan erbjudas till den enskilde vilket kan 
innebära att extern placering måste erbjudas. Det kan 
leda till ökade kostnader och konsekvenser för den 
enskilde individen. 

12 Ja   

Risk att deltagare inte kan erbjudas  individuellt 
anpassad daglig verksamhet på grund av plats- och 
resursbrist. 
Beskrivning 
Ett exempel kan vara en deltagare som vill ha daglig 
verksamhet inom ett specifikt område men får 
placering någon annanstans. 

9 Ja   

Risk för att brukare ej får sina behov tillgodosedda. 
Beskrivning 
Brukare som tillhör Sociala omsorgsförvaltningen blir 
äldre och får  svårare diagnoser där det kan behövas 
nya insatser, kompetenser eller vårdformer/samarbete. 

12 Ja   

Risk att bristen på boendeplatser i Borås Stad leder till 
ökade kostnader och sämre livskvalitet för brukare. 
Beskrivning 
På grund av brist på boendeplatser för Sociala 
omsorgsnämndens målgrupper försvåras 
möjligheterna att erbjuda boende i Borås Stad. 

12 Ja   
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8 Riskmatris 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 56 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

4 45 30 19 

43 38 3 

53 52 50 

49 42 40 33 12 5 

51 39 36 32 

31 28 24 23 16 15 

14 11 10 9 6 2 

56 55 54 48 

47 29 27 26 22 13 

34 37 35 8 7 1 46 44 41 25 21 20 18 17 

4 23 29 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Förvaltningsövergr
ipande 

1 Risk för jäv. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

2 Risk att det blir en otydlig 
ansvarsfördelning mellan Sociala 
omsorgsförvaltningen och Vård- och 
äldreförvaltningen som kan leda till att 
brukare hamnar mellan stolarna och får 
försenade insatser som följd. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

3 Risk för bestickning, mutor med mera 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

4 Risk att förvaltningen inte följer GDPR. 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Kontanthantering 5 Risk att brukare blir av med kontanter. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

6 Risk för felaktig hantering av privata 
medel. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

7 Risk för felaktig hantering av 
handkassor. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Redovisning 8 Risk för felaktiga bokföringar 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Löpande kontroller enligt 
ekonomihandboken 

Myndighetsutövnin
g 

9 Risken att brukare ej har aktuella beslut 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  

10 Risk att den enskildes integritet kränks. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  

11 Risk att den enskilde möts av personal i 
verkställigheten som har en felaktig bild 
av den enskildes behov. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  

12 Risk att personer utan aktuell insats 
ligger kvar i vårt verksamhetssystem 
vilket t.ex. kan leda till felaktig 
fakturering. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

HSV 13 Risk att läkemedelsdoser helt uteblir 
eller ges på ett felaktigt sätt. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej  

14 Risk att HSV-personal inte är medveten 
om sitt läkemedelsansvar och därmed 
felbehandlar eller inte behandlar alls. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Bemanning/Rekryt
ering 

15 Risk att beslutade insatser inte kan 
verkställas. Det kan innebära bristande 
måluppfyllelse, påverka utförandets 
kvalitet och/eller att den enskilde inte får 
de insatser den har rätt till 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

16 Risk att brukaren blir stående utan 
personal. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  

17 Risk att lön betalas ut utan utfört arbete 
för resurspass. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

18 Risk att beviljad insats kan inte 
verkställas. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

19 Risk att det inte finns sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och fysioterapeuter att 
rekrytera. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

20 Risk att rekryteringsarbetet inom 
personlig assistans försenas. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

21 Risk att det ej finns tillräckligt med 
personal under helger. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

Brukarnas behov 22 Risk att brukare ej kan utföra alla typer 
av inköp. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej  

23 Risk att genomförandeplanen upprättas 
utan brukares delaktighet samt att det 
saknas mål kopplat till insatsen. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

24 Risk för fall, trycksår, undernäring, 
försämrad munhälsa hos patient när 
rutin för bedömning inte följs. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

25 Risk att genomförandeplanerna inte följs 
av personal. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

26 Risk att beslut inte kan verkställas som 
kan innebära att brukarna inte får sina 
behov tillgodosedda. Det kan leda till 
vitesföreläggande hos IVO. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

27 Risk att brukare inte kan erbjudas 
boendeplats i Borås Stad. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

28 Risk att deltagare inte kan 
erbjudas  individuellt anpassad daglig 
verksamhet på grund av plats- och 
resursbrist. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

29 Risk för att brukare ej får sina behov 
tillgodosedda. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

30 Risk att bristen på boendeplatser i 
Borås Stad leder till ökade kostnader 
och sämre livskvalitet för brukare. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Fakturahantering 31 Risk att Borås Stad och Skatteverkets 
regler för representation/utbildning och 
dess redovisning inte följs. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

32 Risk att Sociala omsorgsförvaltningen 
bryter mot LOU och Borås Stads 
upphandlingsregler. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

33 Risk för att felaktig kontering för 
momsstatsbidrag 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Bättre kontroll sedan ny attestrutin 

34 Risk för felaktig utbetalning från 
internetkassa 

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

35 Risk för felaktiga kundfakturor 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

36 Risk att bilagor saknas till 
betalkortsfakturorna i syfte att dölja 
oegentligheter. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

37 Risk för felaktig kontering av 
myndighetsutövningens fakturor 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

38 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

39 Risk att kostnad för sjukersättning till 
externa utförare är felaktig 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Nya rutiner för hur och vilka 
uppgifter som företagen ska 
rapportera till oss när man söker 
sjukersättning.  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

40 Risk för felaktiga utbetalningar av 
leverantörsfakturor som inkommer på 
papper. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Pappersfakturor har minskat i 
omfattning. 

41 Risk att förvaltningen betalar felaktiga 
fakturor. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

42 Risk för felaktig utbetalning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Rutin finns för att hantera risken 

43 Risk för att kostnad inte återkrävs 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

44 Risk att sekretessfakturor skannas utan 
maskering 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Rutin finns för att hantera de fakturor 
med sekretessuppgifter som hamnar 
i systemet. 

Budget 45 Risk att chefer gör bristande prognoser, 
vilket leder till felaktigt beslutsunderlag. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

46 Risk att det blir en ojämn kvalitet i 
verkställigheten. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

47 Risk att det blir ökade kostnader på 
grund av nya bedömningar av 
Försäkringskassan. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

48 Risk att Sociala omsorgsnämndens 
budget inte motsvarar brukarnas behov. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Arbetsmiljö 49 Risk att kvalitetsbrister uppstår då 
enhetschefer slutar. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetens 50 Brukare får personal med otillräcklig 
kompetens. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

51 Personal tar del av information kring en 
brukare som man inte har rätt till. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  

52 Risk för bristande kvalitet i 
verkställandet av insats. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

53 Risk att det blir ett otydligt 
ansvarsförhållande när brukaren har 
egenvård. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

54 Risk för missförhållande pga. bristande 
kompetens. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

55 Risk att brukarna inte får sina 
delegerade HSL-insatser. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Sjukfrånvaro 56 Risk att kvaliteten blir lidande på grund 
av hög sjukfrånvaro. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

 



 

 

 

Intern kontrollplan 2020 

Sociala omsorgsnämnden 

 

 

 

 

 
  



Sociala omsorgsnämnden, Intern kontrollplan 2020 2(10) 

1 Inledning 

Anvisning 
 

I detta inledande avsnitt bestämmer nämnden själv över innehållet. 

Om nämnden inte har behov att skriva en inledning kan rubriken Inledning döljas i enhetsanpassningen. 

Nedan följer Sociala omsorgsnämndens plan för intern kontroll 2020. Riskbilder och kontrollmoment inom områdena Styrning och ledning, Personal, 

Ekonomi och Egen verksamhet kommer följas upp under 2020. 

 

Intern kontrollplan för år 2020 innehåller 22 riskbilder. 

  

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Förvaltningsöve
rgripande 

Risk att det blir en 
otydlig 
ansvarsfördelning 
mellan Sociala 
omsorgsförvaltning
en och Vård- och 
äldreförvaltningen 
som kan leda till att 
brukare hamnar 
mellan stolarna 
och får försenade 
insatser som följd. 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Utifrån nya beslut kopplat till budget 2018 finns 
det en otydlighet i samverkan och gränssnitten 
mellan Sociala omsorgsförvaltningen och Vård- 
och äldreförvaltningen gällande hantering av 
lagrum och ansvar. 

Kontroll att reglemente är tydligt gällande 
ansvarsfördelning. 

Uppföljning genom samtal 
med enhetschef myndighet 
om ansvarsfördelningen är 
tydlig mellan Sociala 
omsorgsförvaltningen och 
Vård- och 
äldreförvaltningen. 

Varje 
halvår 

Kontroll att samverkansrutiner finns upprättade, 
är kända och följs av verksamhetschefer och 
enhetschefer. 

Kontroll om 
samverkansrutiner mellan 
förvaltningarna finns 
upprättade. Frågor om 
samverkansrutiner och 
samverkan ställs till ett urval 
av fem 
verksamhetschefer/enhetsc
hefer inom området om 
följsamhet till rutiner och om 
dessa fungerar. 

Varje 
halvår 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Analys av registrerade avvikelser och inkomna 
synpunkter/klagomål 

Utifrån registrerade 
avvikelser enligt SoL, LSS 
och HSL samt inkomna 
synpunkter/klagomål i 
Sociala 
omsorgsförvaltningens 
verksamheter, följa upp och 
analysera om orsak kan 
härledas till otydlig 
ansvarsfördelning. 

Varje 
halvår 

3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Bemanning/Rek
rytering 

Risk att beslutade 
insatser inte kan 
verkställas. Det 
kan innebära 
bristande 
måluppfyllelse, 
påverka 
utförandets kvalitet 
och/eller att den 
enskilde inte får de 
insatser den har 
rätt till 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Det råder svårigheter att rekrytera personal och 
vikarier i den utsträckning som behövs kan 
bidra till att brukarna inte får sina behov 
tillgodosedda. 

Uppföljning och analys av registrerade 
avvikelser. 

Utifrån registrerade 
avvikelser enligt SoL, LSS 
och HSL samt inkomna 
synpunkter/klagomål i 
Sociala 
omsorgsförvaltningens 
verksamheter, följa upp och 
analysera om orsak kan 
härledas till ej utförda 
insatser pga. personalbrist. 

Varje 
halvår 

Uppföljning och analys av personalomsättning. Analys av statistik från 
personalsystem på 
kontrollera antal 
genomförda 
rekryteringar/antal avslutade 
anställningar under året. 

Varje 
halvår 

Analys av tillgången till personal/vikarier i 
verksamheterna. 

Statistik från 
bemanningspoolen samt 
kontinuerliga avstämningar 
med 
enhetschefer/verksamhetsc
hefer kring bemanning och 
tillgång på personal/vikarier. 

Varje 
halvår 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Risk att det inte 
finns 
sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter 
och fysioterapeuter 
att rekrytera. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Personalomsättningen inom HSV är hög. Om 
leg. personal saknas är risken stor att patient 
inte får de hälso- och sjukvårdsinsatser 
patienten behöver. Det kan leda till att 
verksamheten intar ett prioriterande arbetssätt 
som lever kvar även då tjänster är tillsatta med 
minskad kvalitet i utförandet för patienten som 
följd. 

Uppföljning av personalomsättning. Genom statistik från 
personalsystemet 
kontrollera antal 
rekryteringar under året. 

Varje 
halvår 

Kompetens Risk för 
missförhållande 
pga. bristande 
kompetens. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Det är svårt att rekrytera och behålla personal 
både inom myndighet och verkställighet. Detta 
skapar hög personalomsättning och lägre 
kontinuitet. 

Uppföljning och analys av Lex Sarah och Lex 
Maria. 

Utifrån upprättade Lex 
Sarah och Lex Maria i 
Sociala 
omsorgsförvaltningens 
verksamheter, följa upp och 
analysera om bristande 
kompetens/kompetensnivå 
är kopplat till eventuella 
missförhållanden. 

Varje 
halvår 

Uppföljning och analys av andel utbildad 
personal. 

Statistik på andel utbildad 
personal. 

Varje 
halvår 

Risk att brukarna 
inte får sina 
delegerade HSL-
insatser. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Legitimerad personal kontaktas idag för att 
utföra delegerade HSL-insatser pga att det 
saknas delegerad personal i verksamheterna. 
Det innebär att HSL-personal behöver prioritera 
insatserna som finns i planeringen vilket kan 
innebära att brukaren inte får sin delegerade 
HSL-insats, 

Uppföljning och analys ej utförda, delegerade 
insatser. 

HSL-personal registrerar 
varje gång de blir 
kontaktade av personal på 
grund av att delegerad 
insats inte kan utföras. 

Varje 
halvår 

Sjukfrånvaro Risk att kvaliteten 
blir lidande på 
grund av hög 
sjukfrånvaro. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Då verksamheten dras med hög sjukfrånvaro 
finns risken att kvaliteten blir lidande. Dels då 
vikarier får ersätta ordinarie personal, men 
även då ordinarie personal får ta ett större 
ansvar då kollegor ofta är borta. 

Uppföljning och analys av sjukfrånvaro. Statistik sjukfrånvaro 
rapporteras varje månad. 

Varje 
månad 
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4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Kontanthanterin
g 

Risk för felaktig 
hantering av 
privata medel. 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

I förvaltningens olika verksamheter hanterar 
personal brukarnas ekonomiska medel enligt 
olika förekommande behov som brukarna har. I 
dessa situationer kan felaktig hantering ske. 

Uppföljning och analys av följsamhet riktlinje. Granskning i utvalda 
verksamheter enligt Borås 
Stads riktlinjer gällande 
enheternas hantering av 
privata medel. 

Varje år 

Fakturahanterin
g 

Risk att Borås Stad 
och Skatteverkets 
regler för 
representation/utbil
dning och dess 
redovisning inte 
följs. 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Borås Stad och Skatteverket har riktlinjer för 
hur fakturor för utbildning/representation ska 
redovisas. Det kan innebära att  fakturor 
attesteras där representation/utbildning ej är 
godkända, att det saknas en redovisning av 
syfte/deltagarlista/program eller att deltagare är 
attestant. 

Kontroll av attesterade fakturor. Kontroll genom stickprov att 
deltagarförteckning, syfte, 
program framgår gällande 
representationen eller 
utbildningen. Kontroll av att 
attestant ej är deltagare. 
(Konto 471*/477*/61*) 

Varje 
månad 

Risk att Sociala 
omsorgsförvaltning
en bryter mot LOU 
och Borås Stads 
upphandlingsregler
. 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Innan attestering av fakturor ska översyn göras 
för att säkerställa att ramavtal tillämpas och 
inköp görs av leverantör som är upphandlade i 
Borås Stad. Om det inte sker och fakturor 
betalas felaktigt kan förvaltningen bryta mot 
LOU och Borås Stads upphandlingsregler. 

Kontroll av inköp i förvaltningen Kontroll genom stickprov av 
konton enligt 
Agressorapport att gjorda 
inköp följer upphandlade 
avtal och regler för 
direktupphandling. 

Varje år 

Risk att bilagor 
saknas till 
betalkortsfakturorn
a i syfte att dölja 
oegentligheter. 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Utan kontroll av betalkortsfakturor kan det ske 
privata inköp som sedan debiteras 
förvalningen. 

Kontroll att bilagor finns på leverantörsfakturor. Under en slumpmässigt 
utvald månad, kontrolleras 
att bilagor finns med på First 
Card-fakturorna. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Risk att kostnad för 
sjukersättning till 
externa utförare är 
felaktig 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Fel debiterat belopp på fakturor kan leda till 
felaktiga utbetalningar. 

Kontroll av fakturor för sjukersättning. Under april 2018 kommer 
samtliga sjuklönefakturor att 
genomgå en särskild 
granskning av 
myndighetsutövning och 
ekonomifunktion. 

Varje år 

Risk att 
förvaltningen 
betalar felaktiga 
fakturor. 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Dagligen inkommer många fakturor till 
förvaltningen som ska hanteras och exempelvis 
kan belopp, moms, fakturaavgifter etc. på 
leverantörsfakturor vara felaktiga. 

Kontroll av leverantörsfakturor. Stickprov och kontroll av ett 
ansvar/en leverantör för 
inskannade 
leverantörsfakturor. 

Varje 
månad 

Budget Risk att chefer gör 
bristande 
prognoser, vilket 
leder till felaktigt 
beslutsunderlag. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Risk att cheferna inte har rätt förutsättningar för 
att göra en korrekt prognos utifrån tid och 
kompetens. 

Uppföljning analys av prognos. Stäm av prognos under året 
mot verkligt utfall 

Varje år 

Risk att det blir 
ökade kostnader 
på grund av nya 
bedömningar av 
Försäkringskassan
. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Försäkringskassan har ändrat regelsystem för 
bedömning av grundbehov för personlig 
assistans. 

Uppföljning och analys av ekonomin och 
samband samt övervältringseffekter. 

Kontroll av antalet beslut 
och timmar samt analys av 
vilka effekter övervältringen 
har inneburit för Sociala 
omsorgsförvaltningen. 

Varje 
tertial 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Risk att Sociala 
omsorgsnämndens 
budget inte 
motsvarar 
brukarnas behov. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Personer som föds med funktionsnedsättningar 
blir fler. Allt fler som föds med multihandikapp 
och vårdtyngden ökar. Omvärldsanalysen visar 
att Sociala omsorgsnämnden får ökade 
kostnader men får inte täckning för dessa 
kostnader i budget. 

Uppföljning och analys av behov, vårdtyngd 
och insatser. 

Följa upp behov, vårdtyngd 
och insatser i förvaltningen 
för att analysera och 
identifiera mönster och 
trender från tidigare år. 

Varje år 

5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Brukarnas 
behov 

Risk att 
genomförandeplan
en upprättas utan 
brukares 
delaktighet samt 
att det saknas mål 
kopplat till 
insatsen. 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

I dag förekommer att mål och konkreta 
arbetssätt inte formuleras i genomförandeplan 
tillsammans med den enskilde. 

Uppföljning och analys av upprättade 
genomförandeplaner 

Minst 10 slumpmässigt 
utvalda 
genomförandeplaner från 
varje verksamhetsområde 
kontrolleras huruvida 
brukarna har varit delaktiga 
vid upprättandet eller 
revidering av 
genomförandeplanen samt 
att genomförandeplanen 
innehåller mål med 
insatserna och konkreta 
arbetssätt formuleras i 
planen. 

Varje 
halvår 

Risk för fall, 
trycksår, 
undernäring, 
försämrad 
munhälsa hos 
patient när rutin för 
bedömning inte 
följs. 
 
Riskbedömning 

Rutin finns för bedömning av status och ska 
ske vid inskrivning, byte av boendeform eller då 
behov föreligger. När rutinen inte följs och 
bedömningar inte genomförs kan bland annat 
risk för fall, trycksår, undernäring och 
försämrad munhälsa uppstå då bedömningar 
inte utförs. Patientens försämring eller 
förbättring är utan bedömning svår att 
utvärdera om ingen grundbedömning finns. 

Uppföljning och analys av registrerade 
avvikelser. 

Utifrån registrerade 
avvikelser enligt SoL, LSS 
och HSL samt inkomna 
synpunkter/klagomål i 
Sociala 
omsorgsförvaltningens 
verksamheter, följa upp och 
analysera om orsak kan 
härledas till ej utförda 
bedömningar. 

Varje 
halvår 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

2020 

9 
Uppföljning att rutinen är känd och följs. 10 stickprov genomförs med 

spridning i förvaltningens 
olika verksamhetsområden. 
Kontroll i Viva om 
bedömningar genomförs 
såsom rutinen beskriver. 

Varje 
halvår 

Risk att beslut inte 
kan verkställas 
som kan innebära 
att brukarna inte 
får sina behov 
tillgodosedda. Det 
kan leda till 
vitesföreläggande 
hos IVO. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

På grund av bostadsbristen för förvaltningens 
målgrupper finns risk att beslut inte kan 
verkställas. Likaså kan bostadsbristen innebära 
att verksamheten inte kan utökas eller 
anpassas på det sättet som brukarnas behov 
förutsätter. 

Uppföljning och analys av boendeplatser. Uppföljning och analys av ej 
beviljade beslut i förhållande 
till antal lediga 
boendeplatser. Ej 
verkställda 
beslut  rapporteras årligen 
till IVO och 
Kommunstyrelsen. 

Varje år 

Risk att brukare 
inte kan erbjudas 
boendeplats i 
Borås Stad. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

I regionens nya avtal kommer utskrivning från 
psykiatrin ske inom tre dagar. Det kan leda till 
att bostad inte kan erbjudas till den enskilde 
vilket kan innebära att extern placering måste 
erbjudas. Det kan leda till ökade kostnader och 
konsekvenser för den enskilde individen. 

Uppföljning och analys Genom samtal med 
enhetschef myndighet följa 
upp och analysera om 
brukare inte kunnat 
erbjudas boendeplats efter 
utskrivning från psykiatrin. 

Varje 
halvår 

Risk att deltagare 
inte kan 
erbjudas  individuel
lt anpassad daglig 
verksamhet på 
grund av plats- och 
resursbrist. 
 
Riskbedömning 

Ett exempel kan vara en deltagare som vill ha 
daglig verksamhet inom ett specifikt område 
men får placering någon annanstans. 

Uppföljning och analys av antalet personer som 
anses vara felplacerade på grund av lokalbrist. 

Analys och uppföljning hur 
många personer inom 
daglig verksamhet som inte 
har fått sitt förstaval, hur 
många personer som står 
på kö att byta placering och 
hur många lediga platser 
som finns inom daglig 
verksamhet. 

Varje 
tertial 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

2020 

9 
Uppföljning och analys av registrerade 
avvikelser. 

Utifrån registrerade 
avvikelser enligt LSS samt 
inkomna 
synpunkter/klagomål i 
Sociala 
omsorgsförvaltningens 
verksamheter, följa upp och 
analysera om orsak kan 
härledas till ej anpassad 
daglig verksamhet pga. 
platsbrist och/eller 
resursbrist. 

Varje 
halvår 

Risk för att brukare 
ej får sina behov 
tillgodosedda. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Brukare som tillhör Sociala 
omsorgsförvaltningen blir äldre och får  svårare 
diagnoser där det kan behövas nya insatser, 
kompetenser eller vårdformer/samarbete. 

Individuppföljning av brukarnas insatser och 
behov. 

Ansvarig handläggare 
genomför 
individuppföljningar för att 
säkerställa att brukarna får 
sina behov tillgodosedda 
och vilka behov brukarna 
har. Uppföljningens resultat 
kan påvisa om brukarna får 
förändrade behov och ev. 
åtgärder behöver vidtas på 
förvaltning- och/eller 
verksamhetsnivå. 

Varje år 

Analys av registrerade avvikelser och inkomna 
synpunkter/klagomål 

Utifrån registrerade 
avvikelser enligt SoL, LSS 
och HSL samt inkomna 
synpunkter/klagomål i 
Sociala 
omsorgsförvaltningens 
verksamheter, följa upp och 
analysera om orsak kan 
härledas till en åldrande 
målgrupp, kompetens, 
vårdformer eller samarbete. 

Varje 
halvår 

Analys av målgrupper Analys av statistik utifrån 
brukarnas ålder, nya 
beviljade beslut samt 
kartläggning av brukarnas 
behov. 

Varje 
halvår 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Risk att bristen på 
boendeplatser i 
Borås Stad leder 
till ökade 
kostnader och 
sämre livskvalitet 
för brukare. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

På grund av brist på boendeplatser för Sociala 
omsorgsnämndens målgrupper försvåras 
möjligheterna att erbjuda boende i Borås Stad. 

Uppföljning och analys av boendeplatser. Uppföljning och analys av 
externa placeringar i 
förhållande till antal lediga 
boendeplatser. 

Varje 
halvår 

 



 

 
 

Intern kontrollplan 2020 
Förskolenämnden 
 

 

 

 
 

  



Förskolenämnden, Intern kontrollplan 2020 2(6) 

1 Inledning 
Nedan följer Förskolenämndens plan för intern kontroll 2020. Riskbilder och kontrollmoment inom områdena Styrning och ledning, Personal, Ekonomi 
och Egen verksamhet kommer att följas upp under 2020. 
Intern kontrollplan för 2020 innehåller 11 riskbilder. 

2 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Nämndens 
uppdrag 

Risk för att 
nämndledamöter 
inte är tillräckligt 
insatta i 
verksamhetsspecifi
ka frågor. 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Förvaltningen har under våren 2019 både 
utbildat nämnden och genomfört studiebesök 
på olika förskolor. Alla i nämnden har ett eget 
ansvar att sätta sig in nämndens frågor. 

Kontroll av att nämndens ledamöter och 
ersättare upplever sig insatta i verksamhetens 
frågor. 

Enkät till nämndens 
ledamöter och ersättare. I 
enkäten ställer förvaltningen 
frågor som rör nämndens 
olika områden, frågorna rör 
ej detaljnivå. 
 
Gruppdiskussion kring 
upplevelse av hur insatta 
nämndens ledamöter och 
ersättare är inom nämndens 
olika områden. Till 
gruppdiskussionen tar 
förvaltningen fram frågor för 
nämndens olika områden, 
frågorna rör ej detaljnivå. 

Varje år 

3 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Vikarier Risk för att rutiner 
för vikarier i 
verksamheten ej är 
kända och följs. 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

 Kontroll av att rutinen är känd och följs. 30 stickprov genomförs med 
en geografisk spridning. 
Frågor ställs till vikarierande 
personal. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Risk för brist på 
vikarier 
 
Riskbedömning 
2020 
12 

Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i 
vikarier i den utsträckning som behövs, framför 
allt i ytterområdena. Det finns då risk för brister 
i likvärdighet. 

Kontroll av tillgången till timvikarier i 
verksamheterna. 

Statistik från 
bemanningsenheten samt 
kontinuerliga avstämningar i 
kvalitetsdialog med rektorer 
kring bemanning utifrån 
erhållen statistik från 
bemanningsenheten. 

Varje 
tertial 

Kompetens och 
utbildning 

Risk för 
svårigheter 
gällande 
kompetensförsörjni
ng och därmed risk 
att förskolorna inte 
når fördelningen 
på 70 % 
legitimerade 
förskollärare och 
30 % barnskötare 
 
Riskbedömning 
2020 
12 

Det råder svårigheter att rekrytera förskollärare 
och barnskötare eftersom det är bristyrken. 

Uppföljning av extern personalomsättning. Analys av statistik från 
personalsystemet på 
externa avgångar. 

Varje år 

Kontroll av i vilken utsträckning det finns 
utbildade förskollärare och barnskötare. 

Statistik från 
personalsystemet. 

Varje år 

Risk för att det ej 
finns minst en 
förskollärare per 
avdelning. 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Svårigheter i rekrytering av förskollärare, 
kombinerat med frånvaro, kan bidra till att det 
inte finns någon utbildad förskollärare på alla 
avdelningar. 

Kontroll av i vilken utsträckning det finns minst 
en förskollärare per avdelning. 

Kontinuerliga avstämningar i 
kvalitetsdialog med rektor 
gällande antal förskollärare. 

Varje 
tertial 
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4 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Övergrepp Risk för att rutin 
mot kränkningar av 
barn inte följs 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Det har framkommit att det finns brister 
gällande huruvida denna rutin följs. Därför är 
det angeläget att titta närmre på detta område. 

Kontroll av att rutinen är känd och att den följs 
av medarbetare. 

30 stickprov genomförs med 
en geografisk spridning. 
Förskolorna/avdelningarna 
kontaktas via telefon. Frågor 
ställs till tillsvidareanställd 
personal. 

Varje år 

Kontroll av att rutinen är känd och följs av 
rektorerna. 

Uppföljning via statistik 
(antalet inkomna 
anmälningar till 
huvudmannen) och genom 
kontroll av anmälningar från 
Skolinspektionen om 
kränkande behandling där 
anmälan till huvudman 
saknas. 

Varje år 

Risk för att 
anmälningsskyldig
heten till 
Socialtjänsten inte 
efterlevs. 
 
Riskbedömning 
2020 
12 

Myndigheter och anställda hos sådana 
myndigheter vars verksamhet berör barn och 
unga är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far 
illa. Anmälan ska göras när den 
anmälningsskyldige får kännedom om eller 
misstänker att ett barn far illa. 

Kontroll av att anmälningsskyldigheten är känd 
och följs. 

20 stickprov genomförs, 
blandad ålder och 
anställningstid. Rektorer 
kontaktas via telefon. 

Varje år 



Förskolenämnden, Intern kontrollplan 2020 5(6) 

Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Lokaler Risk för att lokaler 
inte är 
ändamålsenliga 
och funktionella 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Risken gäller särskilt äldre och tillfälliga lokaler. Kontroll av att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga 

En gång per år inkommer 
samtliga rektorer med 
skriftligt underlag om behov 
och önskemål kring inom- 
och utomhusmiljö, vilket 
sedan sammanställs i en 
rapport kring lokalernas 
beskaffenhet. Uppföljning 
via kvalitetsdialog med 
lokalsamordnare. En 
prioritering av behov och 
önskemål görs och framförs 
i nämndens lokalplan varje 
år. Uppföljningen ska utgå 
ifrån kommande "Rutin för 
nybyggnation av förskola". 

Varje år 

Risk för att i 
planarbetet 
hänvisa till 
närliggande 
förskolor som 
redan är 
fulltecknade 
 
Riskbedömning 
2020 
12 

 Kontroll av antal detaljplaner på remiss till 
nämnden som hänvisar till närliggande 
förskolor som redan är fulltecknade. 

Kontroll av samtliga 
inkomna detaljplaner som 
skickats på remiss till 
nämnden för yttrande. 

Varje 
tertial 

Inkomna 
synpunkter 

Risk för att alla inte 
känner till rutinen 
för 
synpunktshanterin
g samt informerar 
om denna. 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Inkomna synpunkter ska tas om hand och 
besvaras enligt en kommunövergripande rutin. 
Rutinen behöver implementeras i större 
utsträckning. 

Kontroll av att rutinen är känd och följs. 30 stickprov genomförs med 
en geografisk spridning. 
Förskolorna/avdelningarna 
kontaktas via telefon. Frågor 
ställs till tillsvidareanställd 
personal.  
 
Kontroll vid inkomna 
anmälningar från 
Skolinspektionen gällande 
om ärendet först inkommit 
till synpunktshanteringen. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Risk för att 
övergångarna 
mellan förskola 
och skola inte 
håller en tillräckligt 
hög kvalitet. 
 
Riskbedömning 
2020 
6 

Det finns risk för brister i den överlämnande 
informationen och dokumentationen vilket kan 
få till följd att alla barn inte får de mest optimala 
förutsättningarna att lyckas i skolan. 

Kontroll av att övergångsplanen är känd och 
följs. 

20 stickprov genomförs, 
blandad områden och 
anställningstid. Rektorer 
kontaktas via telefon. 
  
Avgränsning: Rutinen 
gällande övergångar för 
barn i behov av särskilt 
stöd, ingår inte i 
granskningen då det inte 
befaras finnas brister i 
denna. 

Varje år 
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Fastställt av: Förskolenämnden
Datum: 30 augusti 2018
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden 
För revidering ansvarar: Förskolenämnden 
Dokumentet gäller till och med: 2020

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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Regler och anvisningar 
för intern kontroll
Förskolenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation 
för den interna kontrollen och se till att regler och anvisningar antas. Förskolenämndens 
”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern 
kontroll”, antagen av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet 
med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska 
vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten.

Organisation
Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller 
i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt 
nämndens respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. 

I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och 
resultat. Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera 
dessa till närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen 
visar avvikelser. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras 
till närmsta chef.

Ansvarsfördelning
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen. 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att 
följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden 
och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera 
att verksamheterna når sina mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer 
följs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i internkontrollplanen. Nämnden ska 
försäkra sig om att granskningarna genomförs enligt plan och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga 
brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.

Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en 
god intern kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med 
nämnden se till att en riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag 
till internkontrollplan. Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna 
kontrollen följs och ansvarar för en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i 
den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden. 
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Verksamhetschef 
Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera 
övriga anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns rutiner 
och system som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister 
i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef.

Enhetschef
Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system som 
säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar 
för att rutiner och system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den 
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till verksamhetschef.

Medarbetarna 
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och 
effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef. 

Nämndens arbete med intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp 
att nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer 
nämnden ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret.

Riskanalys
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva 
mycket tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna 
välja ut kontroller ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning 
av sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett 
sådant fel skulle få för verksamheten. 
 
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor: 

Sannolikhet    Konsekvens
1. Osannolik    1. Försumbar 
2. Mindre sannolik   2. Lindrig 
3. Möjlig    3. Kännbar 
4. Sannolik    4. Allvarlig

De riskområden som bör analyseras är:

Omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändringar som kan påverka nämndens verksamhet. 
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Redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga 
eller att räkenskaperna inte är tillförlitliga. 

Legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet. 

Verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten 
inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt. 

Bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar 
och förordningar eller till interna regelverk. 

Förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning. 

Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på 
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett 
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser 
som blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan 
till grund för nämndens internkontrollplan. 

Internkontrollplan 
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden. 

Internkontrollplanen innehåller följande delar:
• Verksamhet/process 
• Riskbild 
• Riskbedömning
• Kontrollmoment 
• Kontrollmetod
• Kontrollfrekvens
• Kontrollansvarig

Uppföljning till nämnden 
När förvaltningens granskning av kontrollmomenten i internkontrollplanen är klar, 
redovisas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. Rapporten sammanfattar de 
granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser, slutsatser och föreslagna 
åtgärder. 

Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen för kännedom. 
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1 Inledning 
Förskolenämndens riskanalys 2020 innehåller 40 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Egen verksamhet, Personal, Ekonomi och 
Styrning och ledning. Ingen riskbild har riskbedömning 16. 

2 Regler för Intern kontroll 
Förskolenämnden antog den 30 mars 2017 "Regler och anvisningar för intern kontroll". Vid beslut om intern kontroll för 2019 förra året beslutade 
Förskolenämnden att förlänga giltighetstiden på styrdokumentet till och med år 2020. Reglerna bifogas rapporten. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
Förskolenämnden har vid en halvdag den 16 april träffats och arbetat med riskanalys 2020. Utifrån det underlag som framkom, gjordes en 
sammanställning på förvaltningen, vilken diskuterades i förvaltningsledningen. Förvaltningschef och förvaltningscontroller presenterade 
samanställningen av riskanalys 2020 för presidiet den 16 maj. Därefter arbetades ett förslag till intern kontrollplan 2020 fram. På 
förvaltningsinformationen den 28 maj fick Förskolenämnden en presentation av nämndens arbete med riskanalysen den 16 april samt en presentation av 
hur förvaltningen arbetat vidare med det underlag som politikerna lyft fram. Nämnden kunde sedan fram till och med den 7 juni lämna synpunkter till 
ordförande och förste vice ordförande gällande det presenterade förslaget. Förvaltningen arbetade därefter vidare med att färdigställa intern kontrollplan 
för 2020. 

4 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Nämndens uppdrag Risk för att nämndledamöter inte är tillräckligt insatta i 
verksamhetsspecifika frågor. 
Beskrivning 
Förvaltningen har under våren 2019 både utbildat 
nämnden och genomfört studiebesök på olika 
förskolor. Alla i nämnden har ett eget ansvar att sätta 
sig in nämndens frågor. 

9 Ja   

Extraordinär händelse Risk för att rutiner är bristfälliga vid extraordinär 
händelse i förskolans närområde. 
 

8 Nej Ny risk för 2020  
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5 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Vikarier Risk för att rutiner för vikarier i verksamheten ej är 
kända och följs. 
 

9 Ja   

Risk för brist på vikarier 
Beskrivning 
Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i vikarier 
i den utsträckning som behövs, framför allt i 
ytterområdena. Det finns då risk för brister i 
likvärdighet. 

12 Ja   

Risk för brister i förskolans sekretess och tystnadsplikt 
 

6 Nej   

Kompetens och 
utbildning 

Risk för svårigheter gällande kompetensförsörjning 
och därmed risk att förskolorna inte når fördelningen 
på 70 % legitimerade förskollärare och 30 % 
barnskötare 
Beskrivning 
Det råder svårigheter att rekrytera förskollärare och 
barnskötare eftersom det är bristyrken. 

12 Ja   

Risk för att det ej finns minst en förskollärare per 
avdelning. 
Beskrivning 
Svårigheter i rekrytering av förskollärare, kombinerat 
med frånvaro, kan bidra till att det inte finns någon 
utbildad förskollärare på alla avdelningar. 

9 Ja   

Personalomsättning Risk för hög personalomsättning 
 

6 Nej Personalomsättning beskriver 
rörlighet på personal, dvs hur många 
som lämnat sin arbetsgivare för 
annan arbetsgivare eller på grund av 
ålderspension i förhållande till 
antalet tillsvidareanställda under 
året.  

 

Sjukfrånvaro Risk för hög sjukfrånvaro 
Beskrivning 
Förskolans personal uppvisar i nuläget en för hög 
sjukfrånvaro. 

12 Nej Följs upp per månad i nämndens 
månadsrapport. 

 



Förskolenämnden, Riskanalys 2020 4(13) 

Arbetsmiljö Risk för att anställda tvingas ta stort ansvar för sin 
arbetsplats verksamhet på grund av att det är för få 
ordinarie personal. 
Beskrivning 
Det kan finnas risk att anställda tvingas ta stort ansvar 
vid ordinarie personals frånvaro. 

12 Nej Riskbilden följs upp av 
skyddskommittén på LSG och FSG. 

 

6 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Resursfördelning Risk för brister i likvärdighet utifrån resursfördelningen 
 

6 Nej   

Upphandling Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
 

6 Nej   

Risk för att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej   

Ekonomiska 
konsekvenser 

Risk för underskott eller anpassningar i verksamheten. 
Beskrivning 
Volymuppräkning och utebliven kostnadstäckning för 
lokaler kan bidra till underskott och/eller anpassningar i 
verksamheten. 

12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

 

Risk för att flera nybyggda förskolor ger en dyrare 
lokalkostnad per barn. 
 

12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 
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7 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Utredning av barn i 
behov av särskilt stöd 

Risk för att barn i behov av särskilt stöd inte får det 
stöd de har rätt till 
 

9 Nej Riskbilden följs upp två gånger per 
år i maj och oktober på 
orienteringsmöten (ORM) med 
barnhälsan. Kontinuerliga dialoger 
sker mellan rektor och barnhälsan 
vid behov. 

 

Övergrepp Risk för att barn utsätts för sexuella övergrepp 
 

8 Nej   

Risk för att rutiner gällande övergrepp i förskolan inte 
är kända och följs. 
 

4 Nej Vid introduktion av nyanställda ges 
information om rutinen. 

 

Risk för att rutin mot kränkningar av barn inte följs 
Beskrivning 
Det har framkommit att det finns brister gällande 
huruvida denna rutin följs. Därför är det angeläget att 
titta närmre på detta område. 

9 Ja   

Risk för att anmälningsskyldigheten till Socialtjänsten 
inte efterlevs. 
Beskrivning 
Myndigheter och anställda hos sådana myndigheter 
vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälan ska göras när den 
anmälningsskyldige får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa. 

12 Ja Ny risk för 2020.  

Barngruppens storlek Risk för att inte klara Skolverkets riktmärke gällande 
barngruppernas storlek 
Beskrivning 
Det finns idag svårigheter att uppfylla Skolverkets 
riktmärke. 

6 Nej   

Säkerhet Risk för brister gällande säkerheten i utemiljön 
Beskrivning 
Brister i utemiljön kan finnas genom allmänhetens 
påverkan, t ex nedskräpning. 

9 Nej Riskbilden hanteras inom 
kvalitetsdialoger i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
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Risk för att säkerhetsrutiner gällande brandskydd inte 
är kända och följs 
Beskrivning 
Om säkerhetsrutiner inte är kända och följs av 
medarbetare och vikarier kan det få allvarliga 
konsekvenser. 

8 Nej   

Risk för att säkerhetsrutiner vid barns försvinnande 
inte är kända och följs 
Beskrivning 
Om säkerhetsrutiner inte är kända och följs av 
medarbetare och vikarier kan det få allvarliga 
konsekvenser. 

8 Nej   

Jämn könsfördelning Risk för att förskolan har för få manliga pedagoger 
 

8 Nej   

Risk för att förskolan känns som en otrygg arbetsplats 
för män 
 

6 Nej   

Lokaler Risk för att lokaler inte är ändamålsenliga och 
funktionella 
Beskrivning 
Risken gäller särskilt äldre och tillfälliga lokaler. 

9 Ja   

Risk för brister gällande placering av förskolan och 
dess tillgänglighet 
 

9 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 

 

Risk för att förskolelokaler saknas 
Beskrivning 
Den stora efterfrågan på förskoleplatser gör att det 
behövs fler förskolelokaler. Det finns en risk för att nya 
lokaler inte hinner tas i bruk i önskvärd tid. 

6 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 

 

Risk för att städtjänster inte blir utförda med kvalitet. 
 

6 Nej   

Risk för att alla barn inte har möjlighet till annan 
utevistelse än förskolans utegård. 
 

4 Nej   



Förskolenämnden, Riskanalys 2020 7(13) 

Risk för att nämndens intresse inte beaktas hos 
Lokalförsörjningsnämnden vid fler intressenter. 
Beskrivning 
När intresset inte beaktas kan nämndens 
verksamheter få byta verksamhetslokaler frekvent eller 
vid olämpliga tillfällen. 

6 Nej Ny risk för 2020  

Risk för att i planarbetet hänvisa till närliggande 
förskolor som redan är fulltecknade 
 

12 Ja Ny risk för 2020. Planarbetet 
hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

 

Tillsyn av fristående 
enheter 

Risk för att fristående enheter inte har en tillräckligt 
god kvalitet 
 

8 Nej   

Inkomna synpunkter Risk för att alla inte känner till rutinen för 
synpunktshantering samt informerar om denna. 
Beskrivning 
Inkomna synpunkter ska tas om hand och besvaras 
enligt en kommunövergripande rutin. Rutinen behöver 
implementeras i större utsträckning. 

9 Ja   

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Risk för att inte uppnå läroplanens mål på grund av för 
låg andel förskollärare. 
Beskrivning 
I och med ny Lpfö 1 juli 2019 ansvarar huvudmannen 
för att förskollärare finns på varje förskola, som 
ansvarar för den pedagogiska undervisningen. 

9 Nej Läroplanens mål följs upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Andel förskollärare följs upp i riskbild 
”Risk för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed 
risk att förskolorna inte når 
fördelningen på 70% legitimerade 
förskollärare och 30% barnskötare”. 

 

Risk för att personalens kompetens gällande digitala 
verktyg är bristande. 
Beskrivning 
Det finns en risk att förskolan inte lever upp till kraven i 
den reviderade läroplanen och att undervisningen inte 
leder till ökad kompetens för barnen. Risk för brister i 
likvärdighet finns också. 

8 Nej Följs upp i särskild rapport "Digital 
kompetens" i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 

Risk för att övergångarna mellan förskola och skola 
inte håller en tillräckligt hög kvalitet. 
Beskrivning 
Det finns risk för brister i den överlämnande 
informationen och dokumentationen vilket kan få till 
följd att alla barn inte får de mest optimala 
förutsättningarna att lyckas i skolan. 

6 Ja Övergångsplanen revideras hösten 
2019. 
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Risk för att vårdnadshavare inte får information om vad 
som hänt under dagen. 
 

6 Nej   

Lagstiftning Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 
Beskrivning 
Brister vad gäller kunskap inom området kan leda till 
att den nya lagen inte följs fullt ut och i slutändan kan 
det leda till vite. 

6 Nej Följs upp hösten 2019, vid brister 
kommer åtgärder vidtas. 
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8 Riskmatris 
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12 
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2 
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8 
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1 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 40 
 

3 40 19 9 8 2 18 5 

37 34 29 28 
27 25 22 17 14 11 

32 31 30 24 
20 13 12 7 4 1 39 38 36 26 23 21 

16 35 15 6 33 10 

22 18 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

Utredning av barn 
i behov av särskilt 
stöd 

1 Risk för att barn i behov av särskilt stöd 
inte får det stöd de har rätt till 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden följs upp två gånger per 
år i maj och oktober på 
orienteringsmöten (ORM) med 
barnhälsan. Kontinuerliga dialoger 
sker mellan rektor och barnhälsan 
vid behov. 

Övergrepp 2 Risk för att barn utsätts för sexuella 
övergrepp 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

3 Risk för att rutiner gällande övergrepp i 
förskolan inte är kända och följs. 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej Vid introduktion av nyanställda ges 
information om rutinen. 

4 Risk för att rutin mot kränkningar av 
barn inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

5 Risk för att anmälningsskyldigheten till 
Socialtjänsten inte efterlevs. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Ny risk för 2020. 

Barngruppens 
storlek 

6 Risk för att inte klara Skolverkets 
riktmärke gällande barngruppernas 
storlek 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Säkerhet 7 Risk för brister gällande säkerheten i 
utemiljön 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden hanteras inom 
kvalitetsdialoger i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

8 Risk för att säkerhetsrutiner gällande 
brandskydd inte är kända och följs 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

9 Risk för att säkerhetsrutiner vid barns 
försvinnande inte är kända och följs 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Jämn 
könsfördelning 

10 Risk för att förskolan har för få manliga 
pedagoger 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

11 Risk för att förskolan känns som en 
otrygg arbetsplats för män 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Lokaler 12 Risk för att lokaler inte är 
ändamålsenliga och funktionella 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

13 Risk för brister gällande placering av 
förskolan och dess tillgänglighet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

14 Risk för att förskolelokaler saknas 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 

15 Risk för att städtjänster inte blir utförda 
med kvalitet. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

16 Risk för att alla barn inte har möjlighet 
till annan utevistelse än förskolans 
utegård. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

17 Risk för att nämndens intresse inte 
beaktas hos Lokalförsörjningsnämnden 
vid fler intressenter. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Ny risk för 2020 

18 Risk för att i planarbetet hänvisa till 
närliggande förskolor som redan är 
fulltecknade 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Ny risk för 2020. Planarbetet 
hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Tillsyn av 
fristående enheter 

19 Risk för att fristående enheter inte har 
en tillräckligt god kvalitet 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Vikarier 20 Risk för att rutiner för vikarier i 
verksamheten ej är kända och följs. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

21 Risk för brist på vikarier 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

22 Risk för brister i förskolans sekretess 
och tystnadsplikt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetens och 
utbildning 

23 Risk för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed risk 
att förskolorna inte når fördelningen på 
70% legitimerade förskollärare och 30% 
barnskötare 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

24 Risk för att det ej finns minst en 
förskollärare per avdelning. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

Personalomsättnin
g 

25 Risk för hög personalomsättning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Personalomsättning beskriver 
rörlighet på personal, dvs hur många 
som lämnat sin arbetsgivare för 
annan arbetsgivare eller på grund av 
ålderspension i förhållande till 
antalet tillsvidareanställda under 
året.  

Sjukfrånvaro 26 Risk för hög sjukfrånvaro 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Följs upp per månad i nämndens 
månadsrapport. 

Resursfördelning 27 Risk för brister i likvärdighet utifrån 
resursfördelningen 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 28 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

29 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Nämndens 
uppdrag 

30 Risk för att nämndledamöter inte är 
tillräckligt insatta i verksamhetsspecifika 
frågor. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Inkomna 
synpunkter 

31 Risk för att alla inte känner till rutinen för 
synpunktshantering samt informerar om 
denna. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Läroplan och 
måluppfyllelse 

32 Risk för att inte uppnå läroplanens mål 
på grund av för låg andel förskollärare. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Läroplanens mål följs upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Andel förskollärare följs upp i riskbild 
”Risk för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed 
risk att förskolorna inte når 
fördelningen på 70% legitimerade 
förskollärare och 30% barnskötare”. 

33 Risk för att personalens kompetens 
gällande digitala verktyg är bristande. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej Följs upp i särskild rapport "Digital 
kompetens" i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

34 Risk för att övergångarna mellan 
förskola och skola inte håller en 
tillräckligt hög kvalitet. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Övergångsplanen revideras hösten 
2019. 



Förskolenämnden, Riskanalys 2020 13(13) 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

35 Risk för att vårdnadshavare inte får 
information om vad som hänt under 
dagen. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Arbetsmiljö 36 Risk för att anställda tvingas ta stort 
ansvar för sin arbetsplats verksamhet 
på grund av att det är för få ordinarie 
personal. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden följs upp av 
skyddskommittén på LSG och FSG. 

Lagstiftning 37 Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Följs upp hösten 2019, vid brister 
kommer åtgärder vidtas. 

Ekonomiska 
konsekvenser 

38 Risk för underskott eller anpassningar i 
verksamheten. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

39 Risk för att flera nybyggda förskolor ger 
en dyrare lokalkostnad per barn. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

Extraordinär 
händelse 

40 Risk för att rutiner är bristfälliga vid 
extraordinär händelse i förskolans 
närområde. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Ny risk för 2020 
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Intern kontroll 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner riskanalys och intern kontrollplan för 2020.        

Sammanfattning  

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Kommunens nämnder och styrelser skall varje år, i 

samband med budgeten, upprätta en riskanalys och en plan för den interna 

kontrollen.  

Förskolenämnden har under våren, tillsammans med förvaltningen, arbetat 

fram riskanalys och intern kontrollplan för 2020.               

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog 2017 nya regler för intern kontroll i Borås Stad.  

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Varje nämnd skall löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde och varje år anta en plan för 

denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av rutiner och processer. 

I riskanalysarbetet görs en konsekvens- och sannolikhetsbedömning. 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.  

 Minimera risker, säkra system och rutiner. 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

 Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2020 

2. Intern kontrollplan 2020                                
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Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 27 augusti 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 
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Datum 

2019-09-03 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2019-00043 2.0.1.25 

Valnämndens internkontrollplan och riskanalys. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar planen för internkontroll och riskanalys. 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern 

kontroll (Kommunfullmäktige 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen 

har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en 

organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 

att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 

verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, 

områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. 

Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer 

följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 

kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern 

kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna 

kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål 

vidta åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med 

att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 

Utifrån upprättad riskanalys har förslag till internkontrollplan för 2020 tagits 

fram. Valnämnden har tidigare inte haft någon riskanalys eller interkontrollplan. 

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse

2. Riskanalys Valnämnden

3. Internkontrollplan Valnämnden

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

2. Stadsrevisionen
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         2019-09-03 

Riskanalys Valnämnden 

Risk-nr Kategori Verksamhet 
/process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till 
plan 

Komme
ntar 

Period Direkt 
åtgärd 

1 Ekonomi Leverantörs-

fakturor 
Risk för felaktiga 

utbetalningar till 

oegentliga leverantörer 

Risken att Valnämnden 

betalar felaktiga belopp till 

tvivelaktiga leverantörer 

samt 

risk för förskingring när inte 

attestreglementet följs 

3. Kännbar 2. Mindre 

sannolik 

6 Ja  2020  

2 Ekonomi Upphandling Risk att lagen om offentlig 

upphandling (LOU) inte 

följs 

Risk att Valnämnden bryter 

mot LOU och mot Borås 

Stads regler för 

koncerninköp 

2. Lindrig 2. Mindre 

sannolik 

4 Ja  2020  

3 Ekonomi Ekonomi i 

balans 

Budgetuppföljning Risk att budgeten inte är i 

balans enligt 

Kommunfullmäktiges beslut 

2. Lindrig 3. Möjlig 6 Ja  2020  

4 Personal Oegentligheter Risk att berörd personal 

begår felaktigheter 

T. ex brist i kommunikation 

till förtroendevalda eller 

gynnande för personliga 

fördelar 

3. Kännbar 2. Mindre 

sannolik 

6 Nej  2020  

5 Personal Personal Brister i valledning och 

valsamordning 

Kan påverka personalens 

vilja negativt att engagera 

sig i ytterligare val 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Ja  2020  

6 Personal Rekrytering av 

personal 

Risk för lågt intresse vid 

rekrytering 

Risk för lågt intresse för att 

arbeta som röstmottagare, 

vilket resulterar i en för låg 

bemanning 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Nej  2020  

7 Personal Rekrytering av 

personal 

Risk för brister i 

rekryteringen 

Risk för bristfälliga rutiner 

vid rekrytering av 

röstmottagare 

3. Kännbar 2. Mindre 

sannolik 

6 Nej  2020  
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Risk-nr Kategori Verksamhet 

/process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till 
plan 

Komme
ntar 

Period Direkt 
åtgärd 

8 Personal Personal- och 

lönekontroller 
Risk för att felaktiga löner 

betalas ut eller bryta mot 

arbetstidslagen (ATL) 

Risk att felaktiga löner 

utbetalas till personer som ej 

är anställda av Valnämnden, 

felaktiga belopp går ut till 

personal eller att Borås Stad 

bryter 

mot ATL eller andra 

avtal/lagar inom det 

personalrättsliga området 

2. Lindrig 2. Mindre

sannolik

4 Ja 2020 

9 Personal Personal- och 

lönekontroller 
Risk för påverkad 

verksamhet vid sjukdom 

på Valnämndens kansli 

Risk att verksamheten 

påverkas vid sjukdom 

eftersom endast en är 

anställd inom verksamheten 

3. Kännbar 2. Mindre

sannolik

6 Nej 2020 

10 Personal Personal- och 

lönekontroller 

Risk för felaktig hantering 

av personuppgifter 

Risk att Valnämnden bryter 

mot dataskyddsförordningen 

och får betala vite 

4. Allvarlig 2. Mindre

sannolik

8 Ja 2020 

11 Styrning 

och ledning 

Inventarier Risk för att brand och 

stöld uppstår 

Risk för att 

förmögenhetsskyddande 

kontroller ej genomförs 

enligt Borås Stads riktlinjer 

3. Kännbar 1. Osannolik 3 Nej 2020 

12 Styrning 

och ledning 

Delegation Risk att beslut fattas på fel 

nivå 

Risk att beslut fattas på fel 

nivå (Valnämnden istället 

för Kommunfullmäktige), 

vilket leder till ogiltigt 

beslut 

3. Kännbar 2. Mindre

sannolik

6 Ja 2020 

13 Styrning 

och ledning 

Delegation Risk att Valnämnden på 

grund av 

bristande/felaktiga 

beslutsunderlag tar 

felaktigt beslut 

Risk att Valnämnden på 

grund av bristande/felaktiga 

beslutsunderlag tar felaktigt 

beslut 

3. Kännbar 2. Mindre

sannolik

6 Ja 2020 

14 Styrning 

och ledning 

Diarium Risk för att allmänna 

handlingar inte diarieförs 

Risk för att Valnämndens 

interna kontrollplan 

beträffande registrering av 

allmänna handlingar inte 

fullföljs 

2. Lindrig 2. Mindre

sannolik

4 Ja 2020 
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Risk-nr Kategori Verksamhet 
/process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till 
plan 

Komme
ntar 

Period Direkt 
åtgärd 

15 Styrning 

och ledning 

Projektledning Planering av framtida val Risk för att Valnämndens 

interna kontrollplan 

beträffande projektledning 

inte fullföljs 

3. Kännbar 2. Mindre

sannolik

6 Ja 2020 

16 Egen 

verksamhet 

Verksamhets-

kontroller 

Risk för att verksamhet ej 

sköts på ett effektivt och 

ändamålsenligt sätt 

Exempel: systematiskt 

arbetsmiljöarbete, 

brandskydd, valarbetares 

arbetsuppgifter, 

personalutbildningar, 

lagar/riktlinjer efterföljs 

2. Lindrig 2. Mindre

sannolik

4 Nej 2020 

17 Egen 

verksamhet 

Verksamhets-

kontroller 

Kvalitetssäkring Risk att kvalitetssäkringen 

inte genomförs enligt den 

interna kontrollplanen för 

Valnämnden 

1. Försumbar 2. Mindre

sannolik

2 Ja 2020 

18 Egen 

verksamhet 

Val Risk för sabotage  mot 

röstningslokaler och 

vallokaler 

Risk för sabotage av lokaler 

med valverksamhet under 

valet 

4. Allvarlig 2. Mindre

sannolik

8 Nej 2020 

19 Egen 

verksamhet 

Val Risk för sabotage av 

valmaterial 

Risk för sabotage av 

valmaterial under valet, 

innebär att nytt material 

måste levereras till lokaler 

eller beställas från 

Valmyndigheten 

3. Kännbar 2. Mindre

sannolik

6 Nej 2020 

20 Egen 

verksamhet 

Val Risk för stöld av röster Risk för stöld och 

publicering av röster 

4. Allvarlig 2. Mindre

sannolik

8 Nej 2020 

21 Egen 

verksamhet 

Val Risk vid transport av 

röster 

Risk för stöld eller rån av 

röster vid transport av röster 

4. Allvarlig 2. Mindre

sannolik

8 Nej 2020 

22 Egen 

verksamhet 

Val Risk för 

informationspåverkan 

Risk för 

informationspåverkan 

genom sociala medier 

3. Kännbar 2. Mindre

sannolik

6 Nej 2020 

23 Egen 

verksamhet 

Val Risk för påverkan vid 

politisk propaganda 

Risk för att 

valverksamheten påverkas 

av politisk propaganda, kan 

innebära att vallokal får 

stängas 

3. Kännbar 2. Mindre

sannolik

6 Nej 2020 
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Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt 
inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt att fel 
ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som besvärande 
för intressenter och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk för att 
fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten av såväl 
intressenter och kommunen) 

Mindre sannolik (risken är mycket 
liten för att fel ska uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för de olika 
intressenterna och kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt taget 
obefintlig för att fel ska uppstå) 
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Internkontrollplan Valnämnden 

Kontroll-nr Verksamhet 
/process 

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens Kontrollansvarig 

1 Leverantörsfakturor Risk för felaktiga 

utbetalningar till 

oegentliga leverantörer 

6 Korrekt leverantörsfaktura, utgiften 

tillhör verksamheten, korrekt YY-

kod finns på fakturan, F-skatt, 

Organisationsnummer, genomgång 

av attestförteckningar, ej egen attest 

Stickprovsstorlek 

10% 

Varje år Ekonom/controller 

2 Upphandling Risk att lagen om offentlig 

upphandling (LOU) inte 

följs 

4 Att Borås Stads 

direktupphandlingsregler efterlevs 

Stickprov i 

upphandlingsmodulen 

Varje år Koncerninköp 

3 Personal- och 

lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner 

betalas ut 

2 Kontroll att lönerapportering sker 

enligt föreskrifter avseende såsom 

övertid/mertidsersättning, 

användning av bil i tjänsten samt 

utlägg i tjänsten 

Stickprov i Agresso Varje år Ekonom/controller 

4 Personal- och 

lönekontroller 

Risk att personal och 

förtroendevalda hotas och 

trakasseras 

3 Uppföljning av inkomna hot och 

trakasserier genom samt ha en 

dialog med berörd part i förhållande 

till etablerade policys och riktlinjer 

inom Borås Stad 

Undersök 

anmälningar med 

avdelningen Centrum 

för kunskap och 

säkerhet (CKS) 

Varje år CKS 

5 Personal- och 

lönekontroller 

Brister i valledning och 

valsamordning 

9 Kan påverka personalens vilja 

negativt att engagera sig i 

ytterligare val 

Uppföljning av 

ansvarig chef 

Varje kvartal Avdelningschef 

6 Personuppgifter Risk för felaktig hantering 

av personuppgifter 

3 Kontrollera valdatasystemet 

Kaskelot för korrekt hantering av 

personuppgifter i enighet med 

Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Stickprov i Kaskelot Efter varje val Valledare 

7 Verksamhetskontroller Risk för att inte följa 

dokumenthanteringsplanen 

2 Kontrollera gallring av dokument 

enligt dokumenthanteringsplanen 

Stickprov av 

handlingar i 

Valnämndens diarium 

Varje år Valledare 
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8 Delegation Risk att beslut tas på fel 

nivå 

3 Kontrollera att Valnämnden är rätt 

beslutsinstans 

Granskning av beslut 

i Valnämnden 

Varje år Valledare 

 

9 Delegation Risk att Valnämnden på 

grund av 

bristande/felaktiga 

beslutsunderlag tar 

felaktigt beslut 

3 Kontrollera att beslutet är juridiskt 

korrekt 

Granskning av beslut 

i Valnämnden 

Varje år Valledare 

 

10 Verksamhetskontroller Kvalitetssäkring 2 Korrekta dokumentmallar, 

granskning av verksamhet samt 

omvärldsbevakning 

Stickprov av 

handlingar i 

Valnämndens diarium 

Varje kvartal Valledare 

11 Verksamhetskontroller Risk för att allmänna 

handlingar inte diarieförs 

4 Kontrollera handlingar i 

Valnämndens funktionsbrevlåda 

samt övriga inkomna handlingar 

Stickprov i 

Valnämndens diarium 

Varje halvår Valledare 

12 Projektledning Risk för ineffektivitet på 

grund av bristande 

planering av framtida val 

6 Etablera en aktivitetsplan för 

kommande aktiviteter och mål, 

identifiera valprocesser inför 

kommande projekt och val 

Kontrollera att 

aktivitetsplanen 

efterföljs 

Varje månad Valledare 

13 Ekonomi i balans Budgetuppföljning 6 Uppfyller Valnämnden kravet på 

ekonomisk balans 

Årets resultat 

kontrolleras mot 

erhållen budget eller 

nulägesanalys 

Varje kvartal Valledare 

14 Verksamhetskontroller Risk att Valnämnden inte 

är insatt i de senaste 

lagförändringarna i 

Vallagen 

4 Ha en god kontakt med 

Valmyndigheten och granska 

Riksdagens hemsida för 

uppdateringar kring kommande 

lagförändringar 

Kontinuerligt 

omvärldsbevaka 

Varje månad Valledare 
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Valnämndens internkontrollplan och riskanalys. 

Valnämndens beslut 

Valnämnden antar planen för internkontroll och riskanalys.  

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern 
kontroll (Kommunfullmäktige 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen 
har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en 
organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna.  
 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, 
områden och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. 
Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer 
följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern 
kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna 
kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål 
vidta åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med 
att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 
 
Utifrån upprättad riskanalys har förslag till internkontrollplan för 2020 tagits 
fram. Valnämnden har tidigare inte haft någon riskanalys eller interkontrollplan. 
               

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse 
2. Riskanalys Valnämnden 
3. Internkontrollplan Valnämnden                         

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
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1 Inledning 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut 
gällande ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 

Att delegationsordningen efterlevs Stickprov i samband med 
kontroll av diarieföring, 
ByggR.  
15 ärenden väljs ut med 
hjälp av slumptalsgenerator 

Varje år 

Politik Hot mot politiker 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

 Att CKS checklista för säkerhet på öppna 
nämndmöten i Borås Stad följs 

Säkerställa att 
förtroendevalda har 
kännedom om checklistan 

Varje år 

3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 
 
Riskbedömning 
2020 

4 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till personal eller att staden bryter 
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra 
avtal/lagar inom det personalrättsliga området. 

Att rätt lön betalas ut till rätt personal. Löneservice utför kontroller 
av olika avdelningar efter 
beställning av HR-
specialisten 

Varje år 

Personalrekryte
ring 

Risk att nämnden 
inte har tillräckligt 
kompetent 
personal 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Verksamheten kan ej bedrivas ändamålsenligt 
eller efterleva de uppsatta mål som finns. 

Att förvaltningen har en fungerande 
personalrekryteringsprocess och kompetent 
personal är på plats. 

Årlig genomgång av 
omvärldsfaktorer som 
påverka möjligheterna att 
rekrytera personal. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Risk att inte vara 
en tillräckligt 
attraktiv 
arbetsgivare 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Risk att förlora kompetent personal samt risk 
att inte få några sökande till tjänster. 

Förvaltningen ansvarar för att det finns en 
aktuell kompetensförsörjningsplan, 
arbetsmiljöpolicy, lönepolicy m.m 

Kontroll av att relevanta 
dokument upprättas och 
uppdateras 

Varje år 

Attraktiv 
arbetsgivare 

Personalomsättnin
g 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk att misstag begås vid hög 
personalomsättning 

Att rutiner för överlämning av arbetsuppgifter 
och kunskap uppfylls 

Uppföljning vid varje 
personalavgång och 
nyrekrytering 

Varje år 

4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Leverantörsfakt
uror 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 
 
Riskbedömning 
2020 

8 

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga 
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för 
förskingring när inte attestreglementet följs. 

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten,YY-kod korrekt finns på fakturan, 
F-skatt, organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest. 

Stickprovsstorlek 1-2% Varje år 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie 
verksamhet. 

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader 
för representation följer skattelagstiftning samt 
Borås Stads riktlinjer 

Stickprov av konto 471x , 
4772, (614x, 616x) 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att 
felaktiga 
kundfakturor 
skickas ut 
 
Riskbedömning 
2020 

8 

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. 

Stickprovsvisa kontroller 1-
2% 

Varje år 

Upphandling Risk att Lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot 
Borås Stads upphandlingsregler och policy. 

Att Borås Stads direktupphandlingsregler 
efterlevs 

Stickprov på leverantörers 
sammanlagda belopp över 
gällande 
direktupphandlingens 
prisbasbeloppsgränser 

Varje år 

Risk att ramavtal 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt 
används för inköp i verksamheten. Borås Stad 
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om 
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Att inköp följer ramavtal Stickprov av vissa konton 
enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor 

Varje år 

5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Verksamhetsko
ntroller/Kvalitet 

Diarieföring 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Risk att det blir fel i diariet. Att allt som ska diarieföras diarieförs rätt; rätt 
kategoriserat, rätt digitaliserat, inom rätt 
tidsperiod. 

Stickprovsstorlek 1-2 %, 
alternativt 15 ärenden 
Kontroll i ByggR 

Varje år 

Risk för mutor, 
otillbörlig 
påverkan, jäv 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Risk för förtroendeskada Riskbild: Risk för mutor, otillbörlig påverkan, 
jäv. Kontrollmoment: Förvaltningen ansvarar för 
att det finns tydliga riktlinjer samt regler för 
upphandlingar 

Kontroll av eventuella 
anmälningar 

Varje år 



Samhällsbyggnadsnämnden, Intern kontrollplan 2020 5(5) 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Risk med stress att 
få fram detaljplaner 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk att ambitionen med det stora antalet 
planer kan innebära lägre kvalitet. 

Riskbild: Risk med stress att få fram 
detaljplaner. Kontrollmoment: Att detaljplanen 
håller hög kvalitet 

Löpande extern granskning 
av planer som ska antas 

Varje år 

Risk att planer 
antagits utan att 
vara detaljerade 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk att planer som ska antas inte är 
kvalitetssäkrade. 

Riskbild: Risk att planer antagits utan att vara 
detaljerade. Kontrollmoment: Att detaljplanen 
håller hög kvalitet 

Löpande extern granskning 
av planer som ska antas 

Varje år 

Risk att man 
behandlar 
byggherrar olika 
beroende på 
relationer 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Risk för förtroendeskada. Riskbild: Risk att man behandlar byggherrar 
olika beroende på relationer. Kontrollmoment: 
Förvaltningen ansvarar för att det finns tydliga 
riktlinjer och regler 

Kontroll av eventuella 
anmälningar. 
Utbilda personal så de får 
kännedom om regler och 
riktlinjer 

Varje år 

Risk att misstag 
begås vid 
framtagning av 
planer vid hög 
arbetsbelastning 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk att planer som ska antas inte är 
kvalitetssäkrade 

Riskbild: Risk att misstag begås vid 
framtagning av planer vid hög arbetsbelastning. 
Kontrollmoment: Att detaljplanen håller hög 
kvalitet 

Löpande extern granskning 
av planer som ska antas 

Varje år 
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1 Inledning 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: 

· Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

· Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

· Minimera risker, säkra system och rutiner 

· Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

· Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

I samband med revisionsrapporten 2016-10-24 framfördes att Samhällsbyggnadsnämnden i högre utsträckning bör vara delaktig i riskanalysen avseende 

den interna kontrollen. 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2014-03-20) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att göra särskilda risk- och väsentlighetsanalyser i egen regi som ett komplement till de analyser som 

förvaltningarna tar fram. 

2 Regler för Intern kontroll 

Samhällsbyggnadsnämndens regler och anvisningar för intern kontroll fastställdes 2016-10-27 och bifogas denna rapport. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

6 Ja   

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning 
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

6 Nej   
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Politik Risk att den politiska intentionen som föreligger ett 
beslut faller bort/misstolkas och beslutet får en annan 
innebörd än avsikten 
 

6 Nej   

Risk att enskilda ledamöter/partier ej får del av samma 
information som övriga 
 

8 Nej   

Risk att en otydlig och genomhastad beslutsprocess 
av ordförande resulterar i missförstånd med felaktigt 
beslut som resultat 
 

8 Nej   

Hot mot politiker 
 

12 Ja   

5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

4 Ja   

Personalrekrytering Risk att nämnden inte har tillräckligt kompetent 
personal 
Beskrivning 
Verksamheten kan ej bedrivas ändamålsenligt eller 
efterleva de uppsatta mål som finns. 

9 Ja   

Risk att inte vara en tillräckligt attraktiv arbetsgivare 
Beskrivning 
Risk att förlora kompetent personal samt risk att inte få 
några sökande till tjänster. 

12 Ja   

Attraktiv arbetsgivare Personalomsättning 
Beskrivning 
Risk att misstag begås vid hög personalomsättning 

9 Ja   
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6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

8 Ja   

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

9 Ja   

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

6 Nej   

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden 
ska ta betalt för  (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. 

8 Ja   

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

12 Ja   

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

9 Ja   
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Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner 
skall upprätthållas för att minimera risken. 

1 Nej   

Internfakturor      

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Verksamhetskontroller
/Kvalitet 

Diarieföring 
Beskrivning 
Risk att det blir fel i diariet. 

6 Ja   

Måluppfyllelse 
Beskrivning 
Risk att KF målen och verksamhetsmålen inte uppfylls 

6 Nej   

Systematiskt arbetsmiljöarbete 
Beskrivning 
Risk att arbetsmiljölagen inte efterlevs 

8 Nej   

Risk för mutor, otillbörlig påverkan, jäv 
Beskrivning 
Risk för förtroendeskada 

12 Ja   

Risk för lång handläggningstid vid tillsynsärenden 
Beskrivning 
Risk för minskat förtroende ur rättssynpunkt 

6 Nej   

Risk med stress att få fram detaljplaner 
Beskrivning 
Risk att ambitionen med det stora antalet planer kan 
innebära lägre kvalitet. 

9 Ja   

Risk att planer antagits utan att vara detaljerade 
Beskrivning 
Risk att planer som ska antas inte är kvalitetssäkrade. 

9 Ja   

Risk att man behandlar byggherrar olika beroende på 
relationer 
Beskrivning 
Risk för förtroendeskada. 

12 Ja   
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Risk att behandla ärenden olika pga otillbörliga gåvor 
Beskrivning 
Risk för förtroendeskada. 

8 Nej   

Risk att misstag begås vid framtagning av planer vid 
hög arbetsbelastning 
Beskrivning 
Risk att planer som ska antas inte är kvalitetssäkrade 

9 Ja   

8 Riskmatris 
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4 

4 
 

8 

 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 
 

4 

 

6 
 

8 
 

1 

1 

 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

26 25 19 13 4 1 27 18 14 5 

24 

15 12 11 10 9 3 

23 

21 20 17 16 6 2 22 

8 

7 
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  Sannolikhet 
 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 27 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Representation-
utbildning 

2 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

3 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

4 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Upphandling 5 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

6 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kontanthantering 7 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

1.Försumbar 1.Osannolik  1 Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

8 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja  

Delegation 9 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

Inventarier 10 Risk för att brand och stöld uppstår. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Internfakturor         

Verksamhetskontr
oller/Kvalitet 

11 Diarieföring 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

12 Måluppfyllelse 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

13 Systematiskt arbetsmiljöarbete 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

1 14 12 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

14 Risk för mutor, otillbörlig påverkan, jäv 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

15 Risk för lång handläggningstid vid 
tillsynsärenden 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

16 Risk med stress att få fram detaljplaner 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

17 Risk att planer antagits utan att vara 
detaljerade 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

18 Risk att man behandlar byggherrar olika 
beroende på relationer 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

19 Risk att behandla ärenden olika pga 
otillbörliga gåvor 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

20 Risk att misstag begås vid framtagning 
av planer vid hög arbetsbelastning 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Personalrekryterin
g 

21 Risk att nämnden inte har tillräckligt 
kompetent personal 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

22 Risk att inte vara en tillräckligt attraktiv 
arbetsgivare 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Attraktiv 
arbetsgivare 

23 Personalomsättning 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Politik 24 Risk att den politiska intentionen som 
föreligger ett beslut faller bort/misstolkas 
och beslutet får en annan innebörd än 
avsikten 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

25 Risk att enskilda ledamöter/partier ej får 
del av samma information som övriga 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

26 Risk att en otydlig och genomhastad 
beslutsprocess av ordförande resulterar 
i missförstånd med felaktigt beslut som 
resultat 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

27 Hot mot politiker 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  
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Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Intern kontrollplan för år 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 
inom nämndens verksamhetsområde och varje år anta en särskild plan. 
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riskbedömning där risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 
Identifierade risker förs in i en intern kontrollplan.                 
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1 Inledning 

Arbetslivsnämnden har varit delaktiga och gjort en riskanalys, med utgångpunkt från riskanalysen har nämnden sedan fastslagit den interna 

kontrollplanen. 

2 Regler för Intern kontroll 

Arbetslivsnämnden har ansvar för sin interna kontroll och har skapat en organisation för den interna kontrollen. Arbetslivsnämndens ”Regler och 

anvisningar för intern kontroll” antogs på nämndens möte den 29 mars 2016. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

I arbetet med riskanalysen har Arbetslivsnämnden deltagit vid framtagandet. Nämndens förtroendevalda arbetade i 3 olika grupper och tog fram underlag 

som ligger till grund för riskanalysen. Utifrån riskanalysen görs en riskbedömning där riskerna värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Identifierande risker, med riskpoäng åtta eller högre, förs in i intern kontrollplan för 2020. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

4 Nej Kontroll av att det inte är fel person 
som fattar beslut i ärende där 
personen inte har 
behörighet/delegation.  

 

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning 
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

4 Nej Arbetslivsnämnden ska under år 
2020 registrera inventarier i Borås 
Stads inventariesystem så att 
stöldmärkning sker. 

 

Försörjningsenheten Risk att kvalitetsledningssystemet inte följs 
Beskrivning 
Risk att rutiner, processer vid 
kvalitetsledningssystemet inte följs 

4 Nej Kontroll av SOSFS 2011:9 att 
förvaltningen arbetar med 
kvalitetsledningssystem. Ny 
personal får inte kännedom om 
rutiner som är antagna. Personalen 
använder inte rutiner som finn mm. 
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Ja Kontroll att lönerapportering sker 
enligt föreskrifter avseende: Rätt lön 
till rätt person, rätt 
övertids/mertidsersättningar. 

 

Bemanning Risk för att socionomer inte kan rekryteras och 
behållas 
Beskrivning 
Socionom bristen kan i förlängningen påverka kvalitén 
på verksamheten 

6 Nej Kontroll av rekrytering och avslut 
samt att bibehålla tjänster vid 
Försörjningsenheten när det gäller 
socionomer. 

 

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

9 Nej Kontroll av korrekt 
leverantörsfaktura, att utgiften tillhör 
verksamheten, rätt YY-kod finns på 
fakturan och organisationsnummer 
finns på fakturan, genomgång av 
attestförteckning, ej egen attest.  

 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

9 Ja Kontroll att deltagarförteckning och 
syfte framgår för kostnader 
avfseende utbildning och 
representation. Att kostnaderna 
följer Borås Stads riktlinjer samt 
skattelagstiftning. 

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

4 Nej Kontroll att det blir rätt fakturerat och 
rätt inbetalning gällande 
arbeten/tjänster som 
Arbetslivsnämnden utför åt invånare 
och övriga. 
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Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Kontroll att lagen om offentlig 
upphandling (LOU) följs. Under 
kommunstyrelse finns Koncerninköp 
som bevakar och upphandlingar. 

 

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej Kontroll att inköp följer ramavtal.  

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner 
skall upprätthållas för att minimera risken. 

9 Ja Inventering av kontant 
kassahantering, avstämning att 
kassan överensstämmer samt att 
kontroll att rutin för kontant hantering 
följs. Arbetslivsnämnden har en 
kontant kassahantering på Återbruk 
På Återbruk går det också att betala 
konrt och swish. 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Försörjningsstöd Risk för felaktiga utbetalningar. 
Beskrivning 
Säkra kvalitén på handläggning av ärenden samt 
minimera risken för felaktiga utbetalningar av 
försörjningsstöd. 

9 Nej Försörjningsenheten har två FUT-
Utredare anställda som arbetar med 
felaktiga utbetalningar. Utöver de två 
FUT-Utredarna finns andra åtgärder 
och kontrollinsatser på enheten. 
Kontroll av all hantering av 
försörjningsstöd. 

 

Verksamhetskontroller Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Exempel: systematiskt arbetsmiljöarbete, brandskydd, 
rektors/lärares arbetsuppgifter, elevärenden, 
barnavårds- och särskoleutredningar, 
personalutbildningar, lagar/riktlinjer efterlevs 

6 Nej Kontroll att verksamheten utförs på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

 

LSS      
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Jobb Borås 
Arbetsmarknadsanstäl
lningar 

Att rutiner vid anställning inte följs 
Beskrivning 
Säkra kvalitén vid anställningar av 
Arbetsmarknadsanställningar 

9 Nej Kontroll att rutienra vid tillsättning av 
av arbetsmarknadsanställningar 
följs. 

 

Försörjningsenheten Rutin vid hot och våld vid försörjningsenheten 
Beskrivning 
Säkre kvalitén vid uppföljning av hot och våld vi 
försörjningsenheten 

9 Ja Kontroll av att rutiner vid hot och 
våld vid försörjningsenheten följs. 

 

Externa Utförare Risk att externa utförare inte fullgör politiska beslut 
Beskrivning 
Kontrollera externa utförare som utför arbeten åt 
nämnden 

9 Ja Kontroll av externa utförare som 
utför verksamhet åt 
Arbetslivsnämnden. Kontrollen 
består av utförandet är i enlighet 
med Arbetslivsnämndens beslut.  

 

Bostäder för 
nyanlända 

Risk att det inte finns bostäder för nyanlända 
Beskrivning 
Säkra att nyanlända får bostäder när de blir placerade 
i Borås av migrationsverket. 

9 Ja Kontrollera att nyanlända får 
bostäder när de blir placerade i 
Borås Stad av Migrationsverket. 

 

8 Riskmatris 
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3 
 

6 

 

9 

 

12 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

5 4 

17 16 

13 12 10 6 2 1 
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2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 17 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Kontroll av korrekt 
leverantörsfaktura, att utgiften tillhör 
verksamheten, rätt YY-kod finns på 
fakturan och organisationsnummer 
finns på fakturan, genomgång av 
attestförteckning, ej egen attest.  

Representation-
utbildning 

2 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll att deltagarförteckning och 
syfte framgår för kostnader 
avfseende utbildning och 
representation. Att kostnaderna 
följer Borås Stads riktlinjer samt 
skattelagstiftning. 

14 9 8 3 15 11 7 

9 8 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

3 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontroll att det blir rätt fakturerat och 
rätt inbetalning gällande 
arbeten/tjänster som 
Arbetslivsnämnden utför åt invånare 
och övriga. 

Upphandling 4 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontroll att lagen om offentlig 
upphandling (LOU) följs. Under 
kommunstyrelse finns Koncerninköp 
som bevakar och upphandlingar. 

5 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontroll att inköp följer ramavtal. 

Kontanthantering 6 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Inventering av kontant 
kassahantering, avstämning att 
kassan överensstämmer samt att 
kontroll att rutin för kontant hantering 
följs. Arbetslivsnämnden har en 
kontant kassahantering på Återbruk 
På Återbruk går det också att betala 
konrt och swish. 

Personal- och 
lönekontroller 

7 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Kontroll att lönerapportering sker 
enligt föreskrifter avseende: Rätt lön 
till rätt person, rätt 
övertids/mertidsersättningar. 

Delegation 8 Risk att delegationsordningen ej följs 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontroll av att det inte är fel person 
som fattar beslut i ärende där 
personen inte har 
behörighet/delegation.  

Inventarier 9 Risk för att brand och stöld uppstår. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Arbetslivsnämnden ska under år 
2020 registrera inventarier i Borås 
Stads inventariesystem så att 
stöldmärkning sker. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Försörjningsstöd 10 Risk för felaktiga utbetalningar. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Försörjningsenheten har två FUT-
Utredare anställda som arbetar med 
felaktiga utbetalningar. Utöver de två 
FUT-Utredarna finns andra åtgärder 
och kontrollinsatser på enheten. 
Kontroll av all hantering av 
försörjningsstöd. 

Verksamhetskontr
oller 

11 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kontroll att verksamheten utförs på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

Jobb Borås 
Arbetsmarknadsan
ställningar 

12 Att rutiner vid anställning inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Kontroll att rutienra vid tillsättning av 
av arbetsmarknadsanställningar 
följs. 

Försörjningsenhet
en 

13 Rutin vid hot och våld vid 
försörjningsenheten 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll av att rutiner vid hot och 
våld vid försörjningsenheten följs. 

Försörjningsenhet
en 

14 Risk att kvalitetsledningssystemet inte 
följs 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Kontroll av SOSFS 2011:9 att 
förvaltningen arbetar med 
kvalitetsledningssystem. Ny 
personal får inte kännedom om 
rutiner som är antagna. Personalen 
använder inte rutiner som finn mm. 

Bemanning 15 Risk för att socionomer inte kan 
rekryteras och behållas 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kontroll av rekrytering och avslut 
samt att bibehålla tjänster vid 
Försörjningsenheten när det gäller 
socionomer. 

Externa Utförare 16 Risk att externa utförare inte fullgör 
politiska beslut 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontroll av externa utförare som 
utför verksamhet åt 
Arbetslivsnämnden. Kontrollen 
består av utförandet är i enlighet 
med Arbetslivsnämndens beslut.  

Bostäder för 
nyanlända 

17 Risk att det inte finns bostäder för 
nyanlända 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kontrollera att nyanlända får 
bostäder när de blir placerade i 
Borås Stad av Migrationsverket. 
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1 Inledning 

Arbetslivsnämnden har efter genomförd riskanalys i juni 2019, sammanställt och tagit fram en riskanalys som ligger till grund för Intern kontroll 2020. 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till personal eller att staden bryter 
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra 
avtal/lagar inom det personalrättsliga området. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns 
bifogad, finns också att 
hämta på intranätet. 

Varje år 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie 
verksamhet. 

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader 
för representation följer skattelagstiftning samt 
Borås Stads riktlinjer 

Stickprov av konto 471x , 
4772, (614x, 616x) 

Varje år 

Kontanthanterin
g 

Risk för felaktig 
hantering av 
kontanta medel 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet 
och ej synliggörs i stadens redovisningssystem 
innebär en risk för oegentligheter. God ordning 
och säkra rutiner skall upprätthållas för att 
minimera risken. 

Inventering av kontant kassahantering, 
avstämning av att kassan överensstämmer 
samt kontroll att rutiner för kontanthantering 
följs. 

Stickprov Varje år 
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4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Försörjningsenh
eten 

Rutin vid hot och 
våld vid 
försörjningsenhete
n 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Säkre kvalitén vid uppföljning av hot och våld vi 
försörjningsenheten 

Hot och våld Stickprov Varje år 

Externa 
Utförare 

Risk att externa 
utförare inte fullgör 
politiska beslut 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Kontrollera externa utförare som utför arbeten 
åt nämnden 

Externa utförare Kontroll av externa utförare 
som utför arbete åt 
Arbetslivsnämnden. 
Kontrollen består av att 
utförandet är i enlighet med 
vad Arbetslivsnämnden 
beslutat om. 

Varje år 

Bostäder för 
nyanlända 

Risk att det inte 
finns bostäder för 
nyanlända 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Säkra att nyanlända får bostäder när de blir 
placerade i Borås av migrationsverket. 

Bostäder för nyanlända Kontrollera att alla 
nyanlända får en bostad 

Varje år 
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Intern kontrollplan 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner Intern kontrollplan för år 2020.        

Sammanfattning 

Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 

inom nämndens verksamhetsområde och varje år anta en särskild plan. 

Nämnden har upprättat en riskanalys inom följande områden styrning och 

ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet. Utifrån riskanalysen görs en 

riskbedömning där risker värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. 

Identifierade risker förs in i en intern kontrollplan.                 

Ärendet i sin helhet 

Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både 

den politiska ledningen och förvaltningen. Med intern kontroll menas 

kommunens organisation, rutiner och system som bland annat syftar till att: 

• Säkerställa lagar, bestämmelser och att överenskommelser efterlevs 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkra en rättvisande redovisning 

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

Arbetslivsnämnden har enligt Kommunallagen det yttersta ansvaret att inom 

sitt verksamhetsområde tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande 

mål, riktlinjer och föreskrifter. Nämnden ansvarar för att anvisningar för den 

interna kontrollen utarbetas, vilket bland annat innebär att tillämpningsregler 

och riktlinjer utformas, att organisations- och rutinbeskrivningar utformas och 

dokumenteras, att attestuppdrag fördelas, att effektiva uppföljnings- och 

rapportsystem utformas samt att återkoppling görs. I samband med 

årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den 

interna kontrollen till kommunstyrelsen. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2020, Arbetslivsnämnden 

2. Intern Kontrollplan 2020, Arbetslivsnämnden                                

Samverkan 

Förvaltningens samverkansgrupp (FSG). 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Revisionen 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

Grundskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-27 
Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00001 3.5.4.0 
 

  

 

Anmälningsärenden per augusti 2019 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänna redovisning av anmälningsärenden samt lägga dessa till 

handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Anmälningsärenden till sammanträdet 2019-08-27: 

Redovisning av inkomna och avgivna skrivelser 

a) Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00091 

b) Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00093 

c) Anmälan till Skolinspektionen dnr 2019-00095 

d) Riskanalysen intern kontrollplan 2020 

              

Beslutsunderlag 

1. Anmälningsärenden per augusti 2019. 

                                

Samverkan 

FSG. 

 

 

Per Carlsson (S) 
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Riskanalys 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa Grundskolenämndens Riskanalys 2020. 

Ge förvaltningschefen uppdraget att utifrån Riskanalys 2020 arbeta fram direkta 

åtgärder för berörda riskbilder. Riskanalysen 2020 anmäls därefter till 

Grundskolenämnden i augusti. 

Att därefter sända densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.    

Sammanfattning 

Grundskolenämndens riskanalys 2020 innehåller 24 identifierade riskbilder. 

Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och 

Egen verksamhet. Fem riskbilder har riskbedömning 16. 

I framtagandet av 2020 års riskanalys genomförde Grundskolenämnden 2019-

04-29 en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram.               

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2020 (Grundskolenämnden)                           

Samverkan 

Vid FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Per Carlsson (S) 
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1 Inledning 

Grundskolenämndens riskanalys 2020 innehåller 24 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi 

och Egen verksamhet. Fem riskbilder har riskbedömning 16. 

2 Regler för Intern kontroll 

Grundskolenämnden fattade 2019-06-13 beslut om nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen. Dnr: GRN 2019-00081 3.5.4.0 

Dokumentet gäller till och med 2021. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

I framtagandet av 2020 års riskanalys genomförde Grundskolenämnden 2019-04-29 en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram. 

Förvaltningen arbetade där efter utifrån detta underlag fram ett förslag till riskanalys. Grundskolenämnden fastställde 2019-06-13 Riskanalys 2020. 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Budgetprocess Risk för en bristande transparens, konkret och relevant 
information om resursfördelningsmodell, budget och 
verksamhetsförutsättningar 
Beskrivning 
Resursfördelningsmodellen måste förtydligas och 
konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen måste ske i 
tät samverkan mellan tjänstemän, politiker och fackliga 
representanter. Konsekvenserna för 
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas. 

9 Ja   

Budgetföljsamhet Risk för överskridanden av skolenheters budgetramar 
Beskrivning 
Att skolenheter överskrider sina givna budgetramar. 

9 Ja   

Administration Risk att allmänna handlingar inte hanteras korrekt på 
enheterna 
Beskrivning 
Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut, hantera och 
bevara handlingar. 

12 Ja   

Samarbete Risk för bristande samarbete med Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 
Beskrivning 
Bristande samarbete kan leda till att elever i socialt 
utsatta situationer inte får adekvat stöd. 

16 Ja  Samverkansmöten mellan GRF och 
IFO 
Beskrivning 
samverkansmöten mellan IFO och 
GRF ska genomföras regelbundet. I 
dessa möten deltar chefer och andra 
befattningshavare i relevanta 
positioner. Syftena med dessa 
möten är att förbättra relationer, göra 
överenskommelser och diskutera 
upplevda problem, allt för elevernas 
bästa i sikte. 

Samarbete mellan skolor (rektorer 
och EHT) och IFO 
(socialsekreterare) 
Beskrivning 
Rutiner och organisation för 
samarbetet mellan rektorer/EHT och 
socialsekreterare ska förbättras. 
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Fritidshem Risk för att kompetensen i fritidshem brister vilket kan 
medföra brister i kvaliteten i verksamheten 
Beskrivning 
Andelen i personalen med rätt behörighet har minskat 
vilket kan leda till brister i kvaliteten, 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. 

16 Ja  Utbildning för att öka behörigheten 
och kompetensen 
Beskrivning 
Ett särskilt program på högskolan i 
Borås planeras i samverkan mellan 
högskolan och GRF. Programmet 
syftar till att lämpliga anställda i 
Borås Stad ska arbeta på deltid och 
studera på deltid för att få 
legitimation för arbete i fritidshem. 
GRF planerar även intern 
kompetenshöjande utbildning för 
personalen samt utbildning för 
rektorer i att leda fritidshem. 
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personalomsättning Risk för hög personalomsättning och svårighet att 
rekrytera 
Beskrivning 
Kollegiala lärandet påverkas av hög 
personalomsättning och lönesättning. Klarar inte av att 
rekrytera och behålla personal. Lärarbristen påverkar 
möjligheten att rekrytera vikarier. Svårt att rekrytera 
elevhälsopersonal med tillräcklig kompetens och 
erfarenhet. 

12 Ja   

Risk för brist på behöriga lärare 
Beskrivning 
Att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare. 

12 Ja   

Arbetsmiljö Risk att rektorer inte klarar av sitt uppdrag 
Beskrivning 
Arbetsbelastning  och förutsättningar för rektorer leder 
till att de inte klarar av sitt uppdrag. 

9 Ja   

Löner Risk för att felaktiga löneutbetalningar sker 
Beskrivning 
Lönerapportering skall ske enligt föreskrifter avseende 
övertid/mertid, användning av bil i tjänsten samt utlägg 
i tjänsten. 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer. 

2 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 

 

Risk för förskingring när attestreglementet inte följs 
Beskrivning 
Om det förekommer brister gällande de rådande 
attesteringsreglerna, finns en risk för att förskingring 
kan inträffa. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Representation Risk för att riktlinjer gällande representation och 
utbildning ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Upphandling Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Kundfakturor Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Kontanta medel Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem. 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Lokalsituationen Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker till för att 
möta behovet av antal kommande elever 
Beskrivning 
På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås Stad 
under de senaste åren samt en planerad kommande 
ökning finns det en risk med skollokalerna inte räcker 
till för att möta de behov av platser som finns för 
kommande antal elever. 

16 Ja  Lokalplan 
Beskrivning 
GRF tar årligen fram en lokalplan. 
Det är den viktigaste åtgärden för att 
ha kontroll på och synliggöra aktuellt 
läge avseende lokaler och framtida 
behov i relation till stadens tillväxt 
och elevvolymers utveckling. 

Utökad dimension 
Beskrivning 
Kapaciteten i skollokalerna behöver 
öka. Det finns ett antal pågående 
och planerade projekt för utbyggnad 
och nybyggnad. 

Fysisk skolmiljö Risk att den fysiska skolmiljön inklusive utomhusmiljön 
är bristfällig 
Beskrivning 
Skolmiljön kan vara bristfällig pga tillfälliga lokaler mm, 
trånga skolor särskilt i centrala delarna av staden. 

9 Ja   

Elevhälsa Risk för psykisk ohälsa bland elever 
Beskrivning 
Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt. 

16 Ja  Utveckling av elevhälsoarbetet 
Beskrivning 
Inom GRF pågår det ett särskilt 
prioriterat utvecklingsarbete för 
förbättrad elevhälsa. Där ingår det 
främjande och förebyggande 
arbetet, men även tidig upptäckt av 
elevers stödbehov samt att upptäcka 
och åtgärda frånvaro tidigt. 

Särskilt stöd Risk för att inte kunna ta hand om barn i behov av 
särskilt stöd 
Beskrivning 
Barn med behov av särskilt stöd behöver ett extra stöd 
som inte alltid prioriteras fullt ut. 

12 Ja   
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Integration Risk för en ökad segregation 
Beskrivning 
Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för 
konflikter. 

16 Ja  Fritt och aktivt skolval 
Beskrivning 
Vårdnadshavare har möjlighet att 
fritt välja skola för sina barn. 
Grundskoleförvaltningen placerar 
elever utifrån vårdnadshavares 
önskemål och de regler för 
skolplacering som gäller. Det fria 
skolvalet bedöms öka möjligheten till 
elevgrupper i skolorna med elever 
från olika bostadsområden. 

Bilden av skolan/attraktivitet 
Beskrivning 
Insatser för att förbättra 
vårdnadshavares/medborgares syn 
på grundskolor i Borås Stad bedöms 
öka möjligheten till val av skolor 
även utanför det egna 
bostadsområdet. Ett exempel på det 
är inrättandet av spetsklasser och 
profiler  för att öka skolors 
attraktivitet. 

Bilden av skolan Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden av skolan 
Beskrivning 
Att enskilda negativa händelser kan skymma större 
och allmänna förbättringar. 

12 Ja   

Studiero Risk för dålig studiero 
Beskrivning 
Oroliga och störande elever påverkar andra elevers 
möjligheter till inlärning. 

9 Ja   

Säkerhet Risk för våld i skolorna 
Beskrivning 
Det finns tendenser till ett ökat våld i samhället vilket 
även kan sprida sig till skolorna. 

12 Ja   
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8 Riskmatris 
K

o
n

s
e
k
v
e
n

s
 

4 

4 
 

8 
 

12 

 

16 

 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 

 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras 
(1-3) Totalt: 24 

 

24 20 7 6 3 21 19 17 5 4 

15 14 11 23 18 8 2 1 22 

16 12 9 13 

10 

1 7 11 5 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Budgetprocess 1 Risk för en bristande transparens, 
konkret och relevant information om 
resursfördelningsmodell, budget och 
verksamhetsförutsättningar 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Budgetföljsamhet 2 Risk för överskridanden av skolenheters 
budgetramar 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Administration 3 Risk att allmänna handlingar inte 
hanteras korrekt på enheterna 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Samarbete 4 Risk för bristande samarbete med 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Fritidshem 5 Risk för att kompetensen i fritidshem 
brister vilket kan medföra brister i 
kvaliteten i verksamheten 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Personalomsättnin
g 

6 Risk för hög personalomsättning och 
svårighet att rekrytera 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

7 Risk för brist på behöriga lärare 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Arbetsmiljö 8 Risk att rektorer inte klarar av sitt 
uppdrag 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Löner 9 Risk för att felaktiga löneutbetalningar 
sker 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Leverantörsfakturo
r 

10 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

1.Försumbar 2.Mindre 
sannolik 

 2 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 

11 Risk för förskingring när 
attestreglementet inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Representation 12 Risk för att riktlinjer gällande 
representation och utbildning ej följs 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Upphandling 13 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

14 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Kundfakturor 15 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Kontanta medel 16 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Lokalsituationen 17 Risk att de skollokaler vi har idag inte 
räcker till för att möta behovet av antal 
kommande elever 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Fysisk skolmiljö 18 Risk att den fysiska skolmiljön inklusive 
utomhusmiljön är bristfällig 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Elevhälsa 19 Risk för psykisk ohälsa bland elever 4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Särskilt stöd 20 Risk för att inte kunna ta hand om barn i 
behov av särskilt stöd 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Integration 21 Risk för en ökad segregation 4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Bilden av skolan 22 Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden 
av skolan 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Studiero 23 Risk för dålig studiero 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Säkerhet 24 Risk för våld i skolorna 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  
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Riskanalys intern kontroll 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Fastställa Grundskolenämndens Riskanalys 2020. 

Ge förvaltningschefen uppdraget att utifrån Riskanalys 2020 arbeta fram direkta 
åtgärder för berörda riskbilder. Riskanalysen 2020 anmäls därefter till 
Grundskolenämnden i augusti. 

Att därefter sända densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.    

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämndens riskanalys 2020 innehåller 24 identifierade riskbilder. 
Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi och 
Egen verksamhet. Fem riskbilder har riskbedömning 16. 

I framtagandet av 2020 års riskanalys genomförde Grundskolenämnden 2019-
04-29 en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram.               
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Intern kontrollplan 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Anta intern kontrollplan för 2020 samt översända planen till Kommunstyrelsen 

och Stadsrevisionen.               

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan 

2017-10-19. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 

inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en 

organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde, vilket Grundskolenämnden gjorde i ”Regler och 

anvisningar för intern kontroll” 2019-06-13 som gäller till och med 2021. 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed  

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 

Nämnden för Grundskolenämnden fastställde 2019-06-13, Riskanalys 2020 

som ligger till grund för intern kontrollplanen.               
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Budgetprocess Risk för en 
bristande 
transparens, 
konkret och 
relevant 
information om 
resursfördelningsm
odell, budget och 
verksamhetsföruts
ättningar 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Resursfördelningsmodellen måste förtydligas 
och konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen 
måste ske i tät samverkan mellan tjänstemän, 
politiker och fackliga representanter. 
Konsekvenserna för 
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas. 

Uppföljning av plan för budgetarbetet och 
nämndutbildning 

Kontroll av följsamhet av 
planeringen för 
Grundskolenämndens 
budgetprocess 

Varje år 

Budgetföljsamh
et 

Risk för 
överskridanden av 
skolenheters 
budgetramar 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Att skolenheter överskrider sina givna 
budgetramar. 

Reguljära budgetuppföljningar Månatlig uppföljning med 
rektorer och enhetschefer 

Varje 
tertial 

Administration Risk att allmänna 
handlingar inte 
hanteras korrekt 
på enheterna 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut, 
hantera och bevara handlingar. 

Att rutiner finns för att hantera handlingar Genomföra 20 stickprov 
utifrån en enkät riktad till 
skoladministratörer 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Samarbete Risk för bristande 
samarbete med 
Individ- och 
familjeomsorgsnä
mnden 
 
Riskbedömning 
2020 

16 

Bristande samarbete kan leda till att elever i 
socialt utsatta situationer inte får adekvat stöd. 

Avstämning av läget för samarbete med Individ 
och familjeomsorgsnämnden 

Kvalitativ bedömning med 
intervjuer 

Varje år 

Fritidshem Risk för att 
kompetensen i 
fritidshem brister 
vilket kan medföra 
brister i kvaliteten i 
verksamheten 
 
Riskbedömning 
2020 

16 

Andelen i personalen med rätt behörighet har 
minskat vilket kan leda till brister i kvaliteten, 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. 

Kvalitetsrapport Fritidshem Analys av enkäter ställda till 
rektorer och elever samt 
analys av relevanta 
verksamhetsmått 

Varje år 
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2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personalomsätt
ning 

Risk för hög 
personalomsättnin
g och svårighet att 
rekrytera 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Kollegiala lärandet påverkas av hög 
personalomsättning och lönesättning. Klarar 
inte av att rekrytera och behålla personal. 
Lärarbristen påverkar möjligheten att rekrytera 
vikarier. Svårt att rekrytera elevhälsopersonal 
med tillräcklig kompetens och erfarenhet. 

Kontroll av den totala personalomsättningen för 
förvaltningen 

Kontroll av personalstatistik Varje 
tertial 

Kontroll av tjänster som är tillsatta med 
obehöriga anställda 

Kontroll av personalstatistik Varje 
tertial 

Risk för brist på 
behöriga lärare 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare. Kontroll av antalet behöriga lärare Kontroll av personalstatistik Varje 
halvår 

Arbetsmiljö Risk att rektorer 
inte klarar av sitt 
uppdrag 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Arbetsbelastning  och förutsättningar för 
rektorer leder till att de inte klarar av sitt 
uppdrag. 

Kontroll av att alla rektorer genomgått 
rektorsutbildningen efter föreskriven tid och 
Borås Stads internutbildningar för chefer 

Enkätfråga i samband med 
arbetsmiljöenkät för chefer 

Varje år 
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3. Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Lokalsituationen Risk att de 
skollokaler vi har 
idag inte räcker till 
för att möta 
behovet av antal 
kommande elever 
 
Riskbedömning 
2020 

16 

På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås 
Stad under de senaste åren samt en planerad 
kommande ökning finns det en risk med 
skollokalerna inte räcker till för att möta de 
behov av platser som finns för kommande antal 
elever. 

I den årliga lokalplanen, beskriva hur 
befolkningsprognosens förändrade elevvolymer 
föreslås ta hand om i befintliga eller nya 
skolenheter 

Kontroll av elevantal och 
prognoser framåt 

Varje år 

Fysisk skolmiljö Risk att den 
fysiska skolmiljön 
inklusive 
utomhusmiljön är 
bristfällig 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Skolmiljön kan vara bristfällig pga tillfälliga 
lokaler mm, trånga skolor särskilt i centrala 
delarna av staden. 

Kontroll av att lokaler är anpassade för elevers 
skolgång 

Genomföra 10 stickprover 
för kontroll av skolornas 
skyddsrondsprotokoll. 
 
Kontroll av lokalernas 
ändamålsenlighet och 
förutsättningar för att 
bedriva utbildning enligt 
skollag och läroplan, genom 
bedömning av lokalernas 
utformning, standard och 
elevvolymer 

Varje år 

Elevhälsa Risk för psykisk 
ohälsa bland 
elever 
 
Riskbedömning 
2020 

16 

Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt. Kontroll av hur många elever som mår psykiskt 
dåligt 

Statistik från hälsosamtal i 
ProReNata 

Varje år 

Särskilt stöd Risk för att inte 
kunna ta hand om 
barn i behov av 
särskilt stöd 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Barn med behov av särskilt stöd behöver ett 
extra stöd som inte alltid prioriteras fullt ut. 

Kvalitetssäkra processen om särskilt stöd 
genom att mäta antalet åtgärdsprogram med 
utvärderingar per år 

Mäta antalet 
åtgärdsprogram med 
utvärderingar per år i 
ProReNata 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Integration Risk för en ökad 
segregation 
 
Riskbedömning 
2020 

16 

Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för 
konflikter. 

Kontroll av andel nyanlända per skolenhet Kontroll av andelen 
nyanlända elever per 
skolenhet 

Varje 
halvår 

Bilden av skolan Risk för att vi inte 
lyckas förbättra 
bilden av skolan 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Att enskilda negativa händelser kan skymma 
större och allmänna förbättringar. 

Uppföljning av bilden av skolan Uppföljning av rektorernas 
arbete med fokusområdet 
bilden av skolan samt 
resultat från 
skolklimatundersökningen 

Varje år 

Studiero Risk för dålig 
studiero 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Oroliga och störande elever påverkar andra 
elevers möjligheter till inlärning. 

Kontroll av hur elever upplever studiero Enkätfråga i 
skolklimatundersökningen 

Varje år 

Säkerhet 

 

  

Risk för våld i 
skolorna 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Det finns tendenser till ett ökat våld i samhället 
vilket även kan sprida sig till skolorna. 

Kontroll av att anmälningar av kränkande 
behandlingar görs till huvudmannen 

Analys av antalet 
anmälningar om kränkande 
behandlingar till 
huvudmannens diarium 

Varje år 

 



 

 

 

Riskanalys 2020 

Grundskolenämnden 
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1 Inledning 

Grundskolenämndens riskanalys 2020 innehåller 24 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Styrning och ledning, Personal, Ekonomi 

och Egen verksamhet. Fem riskbilder har riskbedömning 16. 

2 Regler för Intern kontroll 

Grundskolenämnden fattade 2019-06-13 beslut om nämndens regler och anvisningar för den interna kontrollen. Dnr: GRN 2019-00081 3.5.4.0 

Dokumentet gäller till och med 2021. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

I framtagandet av 2020 års riskanalys genomförde Grundskolenämnden 2019-04-29 en workshop där underlaget för riskanalysen togs fram. 

Förvaltningen arbetade där efter utifrån detta underlag fram ett förslag till riskanalys. Grundskolenämnden fastställde 2019-06-13 Riskanalys 2020. 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Budgetprocess Risk för en bristande transparens, konkret och relevant 
information om resursfördelningsmodell, budget och 
verksamhetsförutsättningar 
Beskrivning 
Resursfördelningsmodellen måste förtydligas och 
konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen måste ske i 
tät samverkan mellan tjänstemän, politiker och fackliga 
representanter. Konsekvenserna för 
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas. 

9 Ja   

Budgetföljsamhet Risk för överskridanden av skolenheters budgetramar 
Beskrivning 
Att skolenheter överskrider sina givna budgetramar. 

9 Ja   

Administration Risk att allmänna handlingar inte hanteras korrekt på 
enheterna 
Beskrivning 
Att rutiner finns för att ta emot, lämna ut, hantera och 
bevara handlingar. 

12 Ja   

Samarbete Risk för bristande samarbete med Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 
Beskrivning 
Bristande samarbete kan leda till att elever i socialt 
utsatta situationer inte får adekvat stöd. 

16 Ja  Samverkansmöten mellan GRF och 
IFO 
Beskrivning 
samverkansmöten mellan IFO och 
GRF ska genomföras regelbundet. I 
dessa möten deltar chefer och andra 
befattningshavare i relevanta 
positioner. Syftena med dessa 
möten är att förbättra relationer, göra 
överenskommelser och diskutera 
upplevda problem, allt för elevernas 
bästa i sikte. 

Samarbete mellan skolor (rektorer 
och EHT) och IFO 
(socialsekreterare) 
Beskrivning 
Rutiner och organisation för 
samarbetet mellan rektorer/EHT och 
socialsekreterare ska förbättras. 
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Fritidshem Risk för att kompetensen i fritidshem brister vilket kan 
medföra brister i kvaliteten i verksamheten 
Beskrivning 
Andelen i personalen med rätt behörighet har minskat 
vilket kan leda till brister i kvaliteten, 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. 

16 Ja  Utbildning för att öka behörigheten 
och kompetensen 
Beskrivning 
Ett särskilt program på högskolan i 
Borås planeras i samverkan mellan 
högskolan och GRF. Programmet 
syftar till att lämpliga anställda i 
Borås Stad ska arbeta på deltid och 
studera på deltid för att få 
legitimation för arbete i fritidshem. 
GRF planerar även intern 
kompetenshöjande utbildning för 
personalen samt utbildning för 
rektorer i att leda fritidshem. 
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personalomsättning Risk för hög personalomsättning och svårighet att 
rekrytera 
Beskrivning 
Kollegiala lärandet påverkas av hög 
personalomsättning och lönesättning. Klarar inte av att 
rekrytera och behålla personal. Lärarbristen påverkar 
möjligheten att rekrytera vikarier. Svårt att rekrytera 
elevhälsopersonal med tillräcklig kompetens och 
erfarenhet. 

12 Ja   

Risk för brist på behöriga lärare 
Beskrivning 
Att det inte finns tillräckligt med behöriga lärare. 

12 Ja   

Arbetsmiljö Risk att rektorer inte klarar av sitt uppdrag 
Beskrivning 
Arbetsbelastning  och förutsättningar för rektorer leder 
till att de inte klarar av sitt uppdrag. 

9 Ja   

Löner Risk för att felaktiga löneutbetalningar sker 
Beskrivning 
Lönerapportering skall ske enligt föreskrifter avseende 
övertid/mertid, användning av bil i tjänsten samt utlägg 
i tjänsten. 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer. 

2 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 

 

Risk för förskingring när attestreglementet inte följs 
Beskrivning 
Om det förekommer brister gällande de rådande 
attesteringsreglerna, finns en risk för att förskingring 
kan inträffa. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Representation Risk för att riktlinjer gällande representation och 
utbildning ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Upphandling Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Risk för att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

 

Kundfakturor Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. 

6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Kontanta medel Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem. 

4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Lokalsituationen Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker till för att 
möta behovet av antal kommande elever 
Beskrivning 
På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås Stad 
under de senaste åren samt en planerad kommande 
ökning finns det en risk med skollokalerna inte räcker 
till för att möta de behov av platser som finns för 
kommande antal elever. 

16 Ja  Lokalplan 
Beskrivning 
GRF tar årligen fram en lokalplan. 
Det är den viktigaste åtgärden för att 
ha kontroll på och synliggöra aktuellt 
läge avseende lokaler och framtida 
behov i relation till stadens tillväxt 
och elevvolymers utveckling. 

Utökad dimension 
Beskrivning 
Kapaciteten i skollokalerna behöver 
öka. Det finns ett antal pågående 
och planerade projekt för utbyggnad 
och nybyggnad. 

Fysisk skolmiljö Risk att den fysiska skolmiljön inklusive utomhusmiljön 
är bristfällig 
Beskrivning 
Skolmiljön kan vara bristfällig pga tillfälliga lokaler mm, 
trånga skolor särskilt i centrala delarna av staden. 

9 Ja   

Elevhälsa Risk för psykisk ohälsa bland elever 
Beskrivning 
Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt. 

16 Ja  Utveckling av elevhälsoarbetet 
Beskrivning 
Inom GRF pågår det ett särskilt 
prioriterat utvecklingsarbete för 
förbättrad elevhälsa. Där ingår det 
främjande och förebyggande 
arbetet, men även tidig upptäckt av 
elevers stödbehov samt att upptäcka 
och åtgärda frånvaro tidigt. 

Särskilt stöd Risk för att inte kunna ta hand om barn i behov av 
särskilt stöd 
Beskrivning 
Barn med behov av särskilt stöd behöver ett extra stöd 
som inte alltid prioriteras fullt ut. 

12 Ja   
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Integration Risk för en ökad segregation 
Beskrivning 
Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för 
konflikter. 

16 Ja  Fritt och aktivt skolval 
Beskrivning 
Vårdnadshavare har möjlighet att 
fritt välja skola för sina barn. 
Grundskoleförvaltningen placerar 
elever utifrån vårdnadshavares 
önskemål och de regler för 
skolplacering som gäller. Det fria 
skolvalet bedöms öka möjligheten till 
elevgrupper i skolorna med elever 
från olika bostadsområden. 

Bilden av skolan/attraktivitet 
Beskrivning 
Insatser för att förbättra 
vårdnadshavares/medborgares syn 
på grundskolor i Borås Stad bedöms 
öka möjligheten till val av skolor 
även utanför det egna 
bostadsområdet. Ett exempel på det 
är inrättandet av spetsklasser och 
profiler  för att öka skolors 
attraktivitet. 

Bilden av skolan Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden av skolan 
Beskrivning 
Att enskilda negativa händelser kan skymma större 
och allmänna förbättringar. 

12 Ja   

Studiero Risk för dålig studiero 
Beskrivning 
Oroliga och störande elever påverkar andra elevers 
möjligheter till inlärning. 

9 Ja   

Säkerhet Risk för våld i skolorna 
Beskrivning 
Det finns tendenser till ett ökat våld i samhället vilket 
även kan sprida sig till skolorna. 

12 Ja   

 

  



Grundskolenämnden, Riskanalys 2020 10(12) 

8 Riskmatris 
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3 
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6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 
 

4 

 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 

 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras 
(1-3) Totalt: 24 

 

24 20 7 6 3 21 19 17 5 4 

15 14 11 23 18 8 2 1 22 

16 12 9 13 

10 

1 7 11 5 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Budgetprocess 1 Risk för en bristande transparens, 
konkret och relevant information om 
resursfördelningsmodell, budget och 
verksamhetsförutsättningar 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Budgetföljsamhet 2 Risk för överskridanden av skolenheters 
budgetramar 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Administration 3 Risk att allmänna handlingar inte 
hanteras korrekt på enheterna 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Samarbete 4 Risk för bristande samarbete med 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Fritidshem 5 Risk för att kompetensen i fritidshem 
brister vilket kan medföra brister i 
kvaliteten i verksamheten 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Personalomsättnin
g 

6 Risk för hög personalomsättning och 
svårighet att rekrytera 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

7 Risk för brist på behöriga lärare 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Arbetsmiljö 8 Risk att rektorer inte klarar av sitt 
uppdrag 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Löner 9 Risk för att felaktiga löneutbetalningar 
sker 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Leverantörsfakturo
r 

10 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

1.Försumbar 2.Mindre 
sannolik 

 2 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 

11 Risk för förskingring när 
attestreglementet inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Representation 12 Risk för att riktlinjer gällande 
representation och utbildning ej följs 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Upphandling 13 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

14 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Kundfakturor 15 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Kontanta medel 16 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Utifrån nivån på riskbedömningen 
går riskbilden inte vidare till planen. 
Riskbilden kommer dock att hållas 
under uppsikt. 

Lokalsituationen 17 Risk att de skollokaler vi har idag inte 
räcker till för att möta behovet av antal 
kommande elever 

4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Fysisk skolmiljö 18 Risk att den fysiska skolmiljön inklusive 
utomhusmiljön är bristfällig 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Elevhälsa 19 Risk för psykisk ohälsa bland elever 4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Särskilt stöd 20 Risk för att inte kunna ta hand om barn i 
behov av särskilt stöd 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Integration 21 Risk för en ökad segregation 4.Allvarlig 4.Sannolik  16 Ja  

Bilden av skolan 22 Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden 
av skolan 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Studiero 23 Risk för dålig studiero 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Säkerhet 24 Risk för våld i skolorna 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  
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1 Inledning 

I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och 
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem. 

 

2 Regler för Intern kontroll 

Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har 
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation för sin interna 
kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna. 

Regler och anvisningar för intern kontroll inom Fritids- och folkhälsonämnden antogs 2018-05-15 och beskriver ansvarsfördelning, vad som ska uppnås 
med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka arbetsrutiner. 

Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i samband med budgeten. Genomförandet av den interna 
kontrollplanen och förbättringsarbete utifrån denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa uppföljningen 
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

Fritids- och folkhälsonämndens regler för intern kontroll bifogas rapporten. 

 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En 
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en 
intern kontrollplan för nämnden. 

Borås Stad utgår från COSO- modellen (Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern 
kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen 
mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. 

I riskarbetet inför 2020 års riskanalys och interna kontrollplan har riskidentifiering skett på verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå. Nämnden 
har varit delaktig i riskanalysen genom en workshop 2019-06-18. 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Mål och uppdrag Grunduppdragen fullföljs inte enligt plan 
Beskrivning 
Risk att grunduppdragen inte genomförs  som planerat 
på grund av många nya uppdrag som tilldelas utan att 
resurser tillförs. 

6 Nej  Ekonomisk- och 
verksamhetsuppföljning görs varje 
månad 
 

Begränsningar i fritidsutbud 
Beskrivning 
Risk finns att boråsarnas rättighet/tillgänglighet till 
fritidsutbud begränsas på grund av förutsättningar i 
budget. 

6 Nej  Ekonomisk- och 
verksamhetsuppföljning görs varje 
månad 
 

Hantering av 
personuppgifter 

Risk att personuppgifter eller annan information röjs 
Beskrivning 
Det finns en risk att personuppgifter eller annan 
känslig information kopplat till brukare röjs. Den nya 
dataskyddslagen kräver anpassningar och nya rutiner i 
verksamheter i syfte att skydda medborgarnas 
rättigheter. Det finns en risk att lagen inte efterlevs 
utifrån att man inte har hunnit få kunskap och säkra 
sina rutiner för arbetet. 

9 Ja   

Ärendehantering Felaktiga beslut fattas 
Beskrivning 
Beslutsfattande kan försvåras genom felaktiga, 
ofullständiga, sena beslutsunderlag. 

6 Nej   

Kommunikation/inform
ation 

Bristande information till nämndsledamöter 
Beskrivning 
Risk finns att nämndsledamöter ej får information/får 
information sent. 

6 Nej   
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

3 Nej   

Arbetsmiljö Ändamålsenliga lokaler saknas 
Beskrivning 
Arbetsmiljö och verksamhet är beroende av 
ändamålsenliga lokaler. Risk att verksamhet, service, 
effektivitet, samarbetsförmåga försämras samt att 
personal utsätts för arbetsmiljöstress. 

6 Nej   

Missbruk av alkohol/droger 
Beskrivning 
Negativ påverkan på verksamheten och fara för 
brukare på grund av missbruk hos personal. 

8 Nej Ingår i förvaltningens ordinarie 
arbetsmiljöarbete och följs upp där. 
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6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Information kring gällande regler och 
rutiner finns. Arbetet följs upp på 
verksamhetsnivå. 

 

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej Information kring gällande regler och 
rutiner finns. Arbetet följs upp på 
verksamhetsnivå. 

- 
 

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Anläggningar Underhållsskuld på anläggningar 
Beskrivning 
Det finns en risk att det uppstår underhållsskuld på 
anläggningar på grund av bristande underhåll 

6 Nej   

Förbud mot användning av konstgräs 
Beskrivning 
Det finns en risk att det blir förbud mot användning av 
konstgräs (gifter). 

6 Nej   

Föreningar Felaktig utbetalning av föreningsbidrag 
Beskrivning 
Risk att föreningar som ej delar vår värdegrund får 
bidrag för sin verksamhet 

8 Nej  Kontinuerlig uppföljning görs på 
verksamhetsnivå. 
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Säkerhet och trygghet Otrygghet på våra mötesplatser, verksamheter , vid 
arrangemang 
Beskrivning 
Risk för att hot och våld uppstår mot personal eller 
besökare på våra mötesplatser, verksamheter eller vid 
arrangemang. Målsättningen är att alla våra 
mötesplatser, verksamheter och arrangemang ska 
vara trygga och välkomnande för personal och 
besökare. Öppna mötesplatser med generösa 
öppettider och arrangemang öppna för allmänheten 
innebär en sårbarhet. Risken finns för alla 
verksamheter men några mötesplatser är mer sårbara 
på grund av exempelvis oroligheter i bostadsområden. 

12 Ja   

Hot och våld 
Beskrivning 
Politiker kan utsättas för hot och våld. 

12 Ja   

Medborgare kan skadas på våra anläggningar och 
planer 
Beskrivning 
Anläggningar och planer är tillgängliga för allmänheten 
att utnyttja, många över hela dygnet. Det finns en risk 
att medborgare kan skadas vid  våra 
anläggningar/planer. 

6 Nej   

IT IT- problem 
Beskrivning 
Problem med IT/data kan leda till negativ påverkan på 
verksamheten. 

3 Nej   

 

Evenemang Hög arbetsbelastning för personal 
Beskrivning 
I arbetet med stora evenemang uppstår hög 
arbetsbelastning för personalen vilket leder till 
arbetsmiljöproblem och negativ påverkan på den 
ordinarie verksamheten. 

9 Nej Arbetas med inom ramen för 
organisationen kring evenemang 
och hanteras i utvärdering kring 
detta arbete.  
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8 Riskmatris 
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  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 18 

 

 

10 8 1211

16 3 

17 15 13 

9 7 5 4 2 1 1814
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Leverantörsfakturo
r 

        

Representation-
utbildning 

        

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

        

Upphandling 1 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Information kring gällande regler och 
rutiner finns. Arbetet följs upp på 
verksamhetsnivå. 

2 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Information kring gällande regler och 
rutiner finns. Arbetet följs upp på 
verksamhetsnivå. 

Kontanthantering         

Personal- och 
lönekontroller 

3 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Delegation         

Anläggningar 4 Underhållsskuld på anläggningar 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

5 Förbud mot användning av konstgräs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Mål och uppdrag 6 Grunduppdragen fullföljs ine enligt plan 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

7 Begränsningar i fritidsutbud 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Föreningar 8 Felaktig utbetalning av föreningsbidrag 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Arbetsmiljö 9 Ändamålsenliga lokaler saknas 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

10 Missbruk av alkohol/droger 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Ingår i förvaltningens ordinarie 
arbetsmiljöarbete och följs upp där. 

Säkerhet och 
trygghet 

11 Otrygghet på våra mötesplatser, 
verksamheter , vid arrangemang 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

12 Hot och våld 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

13 Medborgare kan skadas på våra 
anläggningar och planer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Hantering av 
personuppgifter 

14 Risk att personuppgifter eller annan 
information röjs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Ärendehantering 15 Felaktiga beslut fattas 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

IT 16 IT- problem 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Kommunikation/inf
ormation 

17 Bristande information till 
nämndsledamöter 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Evenemang 18 Hög arbetsbelastning för personal 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Arbetas med inom ramen för 
organisationen kring evenemang 
och hanteras i utvärdering kring 
detta arbete.  

 



 

 

 

Intern kontrollplan 2020 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Hantering av 
personuppgifter 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan 
information röjs 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Det finns en risk att personuppgifter eller annan 
känslig information kopplat till brukare röjs. Den 
nya dataskyddslagen kräver anpassningar och 
nya rutiner i verksamheter i syfte att skydda 
medborgarnas rättigheter. Det finns en risk att 
lagen inte efterlevs utifrån att man inte har 
hunnit få kunskap och säkra sina rutiner för 
arbetet. 

Kontroll av innehåll i verksamhetssystemen Kontroll av att information i 
verksamhetssystemen 
uppfyller kraven enligt 
dataskyddslagen. 

Varje år 

2 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Säkerhet och 
trygghet 

Otrygghet på våra 
mötesplatser, 
verksamheter , vid 
arrangemang 
 
Riskbedömning 
2020 
12 

Risk för att hot och våld uppstår mot personal 
eller besökare på våra mötesplatser, 
verksamheter eller vid arrangemang. 
Målsättningen är att alla våra mötesplatser, 
verksamheter och arrangemang ska vara 
trygga och välkomnande för personal och 
besökare. Öppna mötesplatser med generösa 
öppettider och arrangemang öppna för 
allmänheten innebär en sårbarhet. Risken finns 
för alla verksamheter men några mötesplatser 
är mer sårbara på grund av exempelvis 
oroligheter i bostadsområden. 

Säkerhetsrutiner 4-6 Stickprov på om 
säkerhetsrutiner finns på 
mötesplatser/anläggningar. 

Varje år 

Kännedom om säkerhetsrutiner 4-6 Stickprov om personal 
har kännedom om 
säkerhetsrutiner på 
mötesplatser/anläggningar. 

Varje år 

Hot och våld 
 
Riskbedömning 
2020 
12 

Politiker kan utsättas för hot och våld. Ökad kunskap Genomgång av checklista 
för säkerhet för 
förtroendevalda. 

Varje år 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Sakiba Ekic 
Handläggare 
033 358282 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 
Datum 

2019-08-20 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00124 1.2.3.2 
 

  

 

Riskanalys och intern kontrollplan 2020 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 
kontrollplan 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.    

        

Ärendet i sin helhet 

I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god 
intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och 
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt 
vidtar åtgärder för att minimera dem. 
 
Granskningen ska verifiera att; 
 

 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är 

tillförlitlig 
 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs 

 
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den 
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En 
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte 
allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern 
kontrollplan för nämnden.  

Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och 
intern kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver 
genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen 
mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på 
att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms 
vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. 
Väljer man att bortse från detta så ska det kommenteras. Nämnden kan även 
välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning. 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Fokus för riskidentifiering inför 2020har varit att beakta risker inom den egna 
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Ett arbete med att identifiera 
risker på verksamhets,-  och förvaltningsövergripande nivå har genomförts. 
Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering genom en workshop.  

Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen 
anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, 
minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras 
riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 
 
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar, att identifiera 
risker och hitta förbättringsområden är en del i verksamhetsutvecklingen. 
Utöver den interna kontrollplanen på nämndsnivå har arbetet med intern 
kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som hanteras på 
verksamhetsnivå. 

 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2020 Fritids och folkhälsonämnden, 2019-08-20 
2. Intern kontrollplan 2020 Fritids- och Folkhälsonämnden, 2019-08-20 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2019-08-23 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Riskanalys och intern kontrollplan 2020 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 
kontrollplan 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.      

Sammanfattning av ärendet 

I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god 
intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och 
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt 
vidtar åtgärder för att minimera dem. 
 
Granskningen ska verifiera att; 

 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är 
tillförlitlig 

 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs 
 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den 

politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En 

riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte 

allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern 

kontrollplan för nämnden. 

 

Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och 

intern kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver 

genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen 

mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på 

att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms 

vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. 

Väljer man att bortse från detta så ska det kommenteras. Nämnden kan även 

välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.   
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Sammanträdesdatum 

2019-08-23 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Fokus för riskidentifiering inför 2020har varit att beakta risker inom den egna 

verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Ett arbete med att identifiera 

risker på verksamhets,- och förvaltningsövergripande nivå har genomförts. 

Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering genom en workshop. 

 

Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen 

anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, 

minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras 

riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 

 

Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar, att identifiera 

risker och hitta förbättringsområden är en del i verksamhetsutvecklingen. 

Utöver den interna kontrollplanen på nämndsnivå har arbetet med intern 

kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som hanteras på 

verksamhetsnivå.    

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2020 Fritids och folkhälsonämnden, 2019-08-20 
2. Intern kontrollplan 2020 Fritids- och Folkhälsonämnden, 2019-08-20      

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-08-27.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-08-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Sammanträdesdatum 
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Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 105 Dnr IFON 2019-00085 1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden antar den framtagna interna 
kontrollplanen för 2020 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.    

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har genomfört en riskanalys och därefter 
tagit fram en Intern kontrollplan för 2020.    

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2020 

2. Riskanalys 2020  
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Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
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Datum 

2019-08-21 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00085 1.2.3.2 
 

  

 

Intern kontrollplan 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden antar den framtagna interna 

kontrollplanen för 2020 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen.      

Sammanfattning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har genomfört en riskanalys och därefter 

tagit fram en Intern kontrollplan för 2020.               

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan  
2014-03-20. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen 
inom respektive verksamhetsområde. Intern kontroll omfattar kommunens 
organisation, rutiner och system och syftar bland annat till att: 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

 Minimera risker, säkra system och rutiner 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

 Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed  

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 
Den interna kontrollplanen för Individ- och familjeomsorgen innehåller en 
väsentlighets- och sannolikhetsbedömning för olika riskbilder. 
 
Riskbilder med riskbedömning 9 eller högre i riskanalysen har tagits med i den 
interna kontrollplanen.  Nämnden har i samband med nämndsmötet i juni fått 
en genomgång av olika risker. Nämnden har därefter i olika grupperingar gått 
igenom risker och gjort värderingar av dessa. 
 
Riskmoment som lyfts in i kontrollplanen sedan 2019 rör samverkan internt 
mellan olika nämnder och förvaltningar samt samverkan externt. Riskbilden 
beträffande allmänna handlingar har delvis formulerats om och fokuserar på 
dokumenthanteringsplanen. 
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Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2020 

2. Riskanalys 2020                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-08-15 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
mailto:SRE.diarium@boras.se


 

 

 

Riskanalys 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

 

 

 
  



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Riskanalys 2020 2(14) 

1 Inledning 

Nämnden började sin verksamhet januari 2017  och har varit i drift ca. 2 1/2 år. Utifrån den erfarenheten är det nu tydligare vad som inte är kan betraktas 

som tydliga risker och vad som däremot är centrala risker. Riskbilderna förändras även över tid. Rekrytering av socionomer har under flera år varit en 

överhängande risk för att kunna bedriva en god verksamhet med kvalitet. En risk som under den senaste tiden minskat något. Andra risker är relativt 

konstanta över tid och har även tydliga kopplingar till hela samhällsutvecklingen såsom möjligheten att rekrytera familjehem. Det finns skäl att göra 

översyner och vid behov ta bort inaktuella risker och påföra risker som framstår som större och påtagligare. I årets riskanalys finns flera sådana riskbilder 

där det bör övervägas om dessa ska tas bort. 

 

Nämnden hanterar och följer risker i olika sammanhang som i det systematiska arbetsmiljöarbetet, egenkontrollplaner, uppföljning av privata utförare och 

handlingsplaner för barn och ungdomsvård. På olika sätt avrapporteras dessa till nämnden.  I nämndens riskanalys lyfts fram centrala och övergripande 

risker som nämnden avser att följa under det kommande året. 

2 Regler för Intern kontroll 

Nämnden har fattat beslut om regler för intern kontroll. Dessa har antagits. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Förvaltningens olika verksamheter har sett över tidigare års riskbilder och även uppföljningar av interna kontrollplaner. Utifrån detta har det gjorts en 

lista med de risker som kan identifieras av verksamheterna samt en preliminär värdering. Därefter har denna lämnats till nämndens ledamöter för att se 

över och ta ställning till. Nämnden har gruppvis fört dialog över listan av risker, gjort sin bedömning och värdering av riskerna samt kompletterat med 

risker. 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Synpunktshantering/K
valitet 

Handläggningstid i synpunktshanteringssystemet 
Beskrivning 
Risk för att handläggningstiden i 
synpunktshanteringssystemet inte hålls 

9 Ja Handläggningstiderna för synpunkter 
har hittills varit rimliga. 
Handläggningstiden bedöms inte 
vara en tydlig riskfaktor men 
fortfarande viktig att kontrollera. Blir 
synpunkter liggande utan hantering 
är konsekvensen kännbar. Relativt 
få synpunkter kommer in via Infra 
Control men fler kommer i den 
direkta kontakten mellan brukare 
och verksamhet.  

 

Ledningssystem för 
kvalitet 

Risk för att brukar/klienter inte får rätt insats och stöd 
Beskrivning 
Personal har inte kännedom om och/eller följer 
antagna rutiner 

6 Nej Processer och rutiner som finns i 
ledningssystemet är viktiga för 
verksamheten men risken att klienter 
få fel insats kan bara i liten grad 
kopplas till följsamhet till rutiner. 
Förslaget är att ta bort denna riskbild 
och istället ersätta den med något 
som tydligare kopplar till 
ledningssystemet och resultat i 
egenkontrollen. Dokumentation av 
viktiga ställningstaganden har där 
varit uppmärksammade och detta 
förs in som ny riskbild se nedan. 

 

Hantering av 
allmänna handlingar 

Risk för att allmänna handlingar inte hanteras korrekt 
på enheterna 
Beskrivning 
Risk för att det inte finns rutiner eller att man inte följer 
rutiner för att ta emot, lämna ut och bevara handlingar 

9 Ja Förslaget är att riskbilden formuleras 
om  till ”Risk att inte ha en färdig 
dokumenthanteringsplan som följs”. 
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Rekrytering Risk för att kvaliteten blir lägre till följd av låg 
bemanning 
Beskrivning 
Risk till följd av svårigheten att kunna rekrytera 
socionomer 

12 Ja Sannolikheten till att inte kunna 
rekrytera socionomer har minskat 
under det senaste året och det gör 
att riskbilden kan sänkas. Svårt att 
veta helt hur utvecklingen ser ut 
under 2020. 

Uppföljning av åtgärder i KAL-planen 
(kompetens- och personalför-
sörjning, arbetsvillkor, lönebildning) 

Introduktion Risk för att det inte sker en bra introduktion 
Beskrivning 
Risk p g a bland annat tidsbrist vilket är avgörande för 
att ny personal skall uppnå god kvalitet i sitt arbete 

8 Nej I verksamheterna sker en väl 
genomtänkt introduktion och 
uppföljning av tidigare interna 
kontrollplaner visar på god och 
omfattande introduktion utom i 
enstaka fall. Något som motiverar att 
sannolikheten kan sänkas. Med full 
bemanning så är även tidsbristen 
mindre och introduktionen hinns 
med. 

 

Hot och våld Risk för hot och våld inom det sociala arbetet 
Beskrivning 
Risk för arbetsmiljö och eventuella arbetsskador 

12 Ja Följs i systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

 

Lön Risk för felaktig löneutbetalning 
Beskrivning 
Risk för att fel utbetald lön i samband med 
övertidsrapportering eller personliga utlägg 

6 Nej Tidigare års kontroller visar på 
mycket få felaktigheter. 
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6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Upphandling Risk för otillräcklig kompetens kring upphandling och 
direktupphandling som leder till ofördelaktiga avtal 
Beskrivning 
Personal har inte tillräcklig kompetens eller följer inte 
rutin vid direktupphandling 

6 Nej Kompetens kring upphandling finns 
inom nämndens kvalitet- och 
utvecklingsenhet och hos 
enhetschefer. Flera har genomfört 
utbildning i direktupphandling. I 
större upphandlingar anlitas 
Koncerninköp som har rätt 
kompetens för att undvika den 
uttryckta risken. Risken är att det 
inte är tydligt vad verksamheten, 
respektive Koncerninköp, ska 
ansvara för. Detta kommer att 
tydliggöras framöver i samband med 
upphandlingar. 

 

Upphandling av 
vårdgivare 

Risk att upphandla/direktupphandla en vårdgivare som 
är på obestånd eller har andra brister 
Beskrivning 
Risk i samband med köp av HVB eller familjehem 

8 Nej Numera finns funktionen "Grön ljus" 
som används för att kontrollera att 
institutioner inte är på ekonomiskt 
obestånd. Detta gör att 
sannolikheten minskat. Även det 
digitala verktyget "Placeringsinfo" 
som upphandlats under året vilket 
gör att avropsprocessen blir 
tydligare har minskat sannolikheten 
väsentligt.  

 

Representation Risk att riktlinjer för representation inte följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås stad 
och skatteverkets regler inte följs, samt att 
representationen /utbildningen inte är godkänd. 

6 Nej Reglerna kring representation och 
utbildningar/konferenser är numera 
väl kända i verksamheten. 
Granskningar visar på att dessa 
följs. 
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Statsbidrag/er-
sättningar 

Risk att inte samtliga statsbidrag eller ersättningar 
söks samt brist i den interna arbetsgången 
Beskrivning 
Att rutiner och arbetsgång i samband med hanteringen 
av statsbidrag inte är tillräckligt tydliga 

12 Ja Arbetssätt och rutin för att bevaka 
och se över statsbidragsansökningar 
finns. Interna arbetsgångar kring 
detta utvecklas under året. 

 

Kundfakturor Risk att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risk att debiterar fel person eller verksamhet 

6 Nej   

Bankkort Risk att bankkort används på ett felaktigt sätt i 
verksamheten 
Beskrivning 
Risk att rutiner inte finns eller är tillräckligt tydliga som 
gör det svårt att kontroller och följa . 

9 Ja Bankkort används i flera 
verksamhetsdelar/insatser. 
Uppföljning och översyn av rutiner är 
planerad.  

 

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna rekrytera och behålla familjehem 
Beskrivning 
Risk som leder till svårighet att genomföra placeringar 
alternativt till externa lösningar 

12 Ja Nämnden har ett pågående arbete 
för att förstärka familjehemsvården 
och utveckla rekryteringen av 
familjehem. Effekter som går att se 
är att nämnden har ökat möjligheten 
att behålla familjehem och ge dem 
stöd kring skolgång och ökad 
tillgänglighet för stöd utanför 
arbetstid. Området följs kontinuerligt. 

 

BoU mötet med 
barnet 

Risk att handläggaren inte träffar barnet i utredningen 
och i uppföljningar av insatser 
 

12 Ja Detta följs upp utifrån 
verksamhetssystemet och att möta 
barnet i samband med utredningar 
är väl inarbetat. Det finns en 
kännbar risk vilket gör detta område 
viktigt att fortsätta att följa. 

 

Vuxen 
Delaktighet/med-
skapande 

Risk att inte klienter är medskapande och delaktiga i 
utformandet av insatser 
Beskrivning 
Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på eller kan 
påverka utredning och insatser 

12 Ja Något verksamheten fokuserar och 
är viktigt att följa. 
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Medskapande/del-
aktighet BoU 

Risk för att brukarna inte är delaktiga/medskapande i 
utredning och eller genomförande 
Beskrivning 
Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på eller kan 
påverka utredning och insatser 

12 Ja Något verksamheten fokuserar och 
är viktigt att följa. 

 

Ersättning för 
ensamkommande 

Risk att inte få in de statsbidrag som Borås stad är 
berättigade till 
Beskrivning 
Risk p g a förändringar i ersättningssystemet och de 
rutiner som finns kring återsökning via statsbidrag 

8 Nej Ersättningssystemen har under 
senare tid förenklats och blivit 
tydligare för kommunerna att följa. 
Migrationsverket meddelar även 
förändringar på ett tydligt sätt. Färre 
ensamkommande kommer även till 
Sverige och Borås vilket gör att det 
också av denna anledning är lättare 
att bevaka. Sammantaget har därav 
sannolikheten för att missa 
ansökningar av statsbidrag för dessa 
ändamål minskat. 

 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

Risk att det blir för lite tid för att möta brukare 
Beskrivning 
Risken är att olika faktorer såsom en ökad 
dokumentation, ej användning av tekniska lösningar 
såsom Skype leder till att det blir för lite tid för att träffa 
barn och ungdomar. 

9 Ja Skypemöten och videokonferenser 
används allt oftare av verksamheten. 
Utbildningar i denna teknik har 
genomförts. Fortfarande finns en 
möjlighet att inte Skype/ 
videokonferensteknik används till 
följd av kunskapsbrist eller andra 
skäl. Det som i ännu större 
utsträckning tar tid från direkt 
klientarbete är den omfattande 
dokumentation som tillkommit under 
senare år genom föreskrifter och 
anvisningar från Socialstyrelsen. För 
att minska dokumentationstid testas 
nya arbetsmetoder och även test 
med hjälpmedel såsom tal-
igenkänning kommer att göras.  

 

Samverkan internt i 
Borås stad 

Risk att den interna samverkan i Borås kring dels barn 
och dels personer som behöver socialtjänstens stöd 
för sitt boende inte fungerar. 
 

9 Ja Samverkan internt är och har varit 
fokuserat under flera år. Det har 
skett utveckling i samverkan, flera 
nya rutiner och arbetssätt har 
tillkommit. Fortfarande är detta dock 
ett viktigt område där det finns en 
sannolikhet för att brukaren ytterst 
ska drabbas. Viktigt att detta följs 
upp även i den interna 
kontrollplanen. 
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Dokumentation kring 
skyddsbedömningar 
samt andra viktiga 
ställningstaganden i 
handläggningen 

Dokumentation kring skyddsbedömningar och andra 
viktiga ställningstaganden som kan försämra 
möjligheten till andra ställningstaganden och beslut 
Beskrivning 
Risk att dokumentationen uteblir eller blir för 
knapphändig i samband med skyddsbedömningar och 
andra bedömningar och ställningstaganden 

6 Nej Detta är ett område där IVO riktade 
kritik under 2018 och som även finns 
med i egenkontrollplanen. 
Förutsättningar att hantera detta 
utan risk är större nu med 
fullbemanning och inga konsulter i 
verksamheten. 

 

Akuta placeringar i 
familjehem 

Risk att barn och ungdomar blir lidande till följd av 
akuta placeringar i familjehem 
Beskrivning 
Risk att placera i ett familjehem som är otillräckligt 
utrett och som inte är avpassat eller har brister 

8 Nej Detta är ett områden där nämnden 
fick kritik av IVO 2018. Här har 
rutinerna kring akuta placeringar 
ändrats så att i de fall det inte finns 
utredda familjehem så ska placering 
inledas på institution eller internt 
jourfamiljehem i avvaktan på att det 
finns ett tillräckligt utrett familjehem 
och där fullständiga referenser har 
kunnat tas. Detta gör att risken 
numera är betydligt lägre för att 
detta ska kunna uppträda. 

 

Samverkan externt 
med andra aktörer 

Risk att barn och ungdomar inte får rätt hjälp eller stöd 
till följd av brister i extern samverkan med externa 
aktörer. 
Beskrivning 
brister i rutiner, samverkansformer som leder till att 
barn, ungdomar och vuxna missbrukare inte får stöd. 

9 Ja   

8 Riskmatris 

K
o

n
s

e
k
v
e
n

s
 

4 

4 
 

8 

 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

21 17 10 5 

16 

15 14 13 11 9 7 

20 12 6 4 23 22 19 18 3 1 



Individ- och familjeomsorgsnämnden, Riskanalys 2020 9(14) 

2 

2 
 

4 
 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 23 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Synpunkts-
hantering/Kvalitet 

1 Handläggningstid i 
synpunktshanteringssystemet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Handläggningstiderna för synpunkter 
har hittills varit rimliga. 
Handläggningstiden bedöms inte 
vara en tydlig riskfaktor men 
fortfarande viktig att kontrollera. Blir 
synpunkter liggande utan hantering 
är konsekvensen kännbar. Relativt 
få synpunkter kommer in via Infra 
Control men fler kommer i den 
direkta kontakten mellan brukare 
och verksamhet.  

8 2 

10 13 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Ledningssystem 
för kvalitet 

2 Risk för att brukar/klienter inte får rätt 
insats och stöd 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Processer och rutiner som finns i 
ledningssystemet är viktiga för 
verksamheten men risken att klienter 
få fel insats kan bara i liten grad 
kopplas till följsamhet till rutiner. 
Förslaget är att ta bort denna riskbild 
och istället ersätta den med något 
som tydligare kopplar till 
ledningssystemet och resultat i 
egenkontrollen. Dokumentation av 
viktiga ställningstaganden har där 
varit uppmärksammade och detta 
förs in som ny riskbild se nedan. 

Hantering av 
allmänna 
handlingar 

3 Risk för att allmänna handlingar inte 
hanteras korrekt på enheterna 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Förslaget är att riskbilden formuleras 
om  till "Risk att inte ha en färdig 
dokumenthanteringsplan som följs". 

Upphandling 4 Risk för otillräcklig kompetens kring 
upphandling och direktupphandling som 
leder till ofördelaktiga avtal 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kompetens kring upphandling finns 
inom nämndens kvalitet- och 
utvecklingsenhet och hos 
enhetschefer. Flera har genomfört 
utbildning i direktupphandling. I 
större upphandlingar anlitas 
Koncerninköp som har rätt 
kompetens för att undvika den 
uttryckta risken. Risken är att det 
inte är tydligt vad verksamheten, 
respektive Koncerninköp ska 
ansvara för. Detta kommer att 
tydliggöras framöver i samband med 
upphandlingar. 

Upphandling av 
vårdgivare 

5 Risk att upphandla/direktupphandla en 
vårdgivare som är på obestånd eller har 
andra brister 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Numera finns funktionen "Grön ljus" 
som används för att kontrollera att 
institutioner inte är på ekonomiskt 
obestånd. Detta gör att 
sannolikheten minskat. Även det 
digitala verktyget "Placeringsinfo" 
som upphandlats under året vilket 
gör att avropsprocessen blir 
tydligare har minskat sannolikheten 
väsentligt.  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Representation 6 Risk att riktlinjer för representation inte 
följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Reglerna kring representation och 
utbildningar/konferenser är numera 
väl kända i verksamheten. 
Granskningar visar på att dessa 
följs. 

Statsbidrag/er-
sättningar 

7 Risk att inte samtliga statsbidrag eller 
ersättningar söks samt brist i den 
interna arbetsgången 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Arbetssätt och rutin för att bevaka 
och se över statsbidragsansökningar 
finns. Interna arbetsgångar kring 
detta utvecklas under året. 

Kundfakturor 8 Risk att felaktiga kundfakturor skickas ut 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Rekrytering 9 Risk för att kvaliteten blir lägre till följd 
av låg bemanning 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Sannolikheten till att inte kunna 
rekrytera socionomer har minskat 
under det senaste året och det gör 
att riskbilden kan sänkas. Svårt att 
veta helt hur utvecklingen ser ut 
under 2020. 

Introduktion 10 Risk för att det inte sker en bra 
introduktion 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej I verksamheterna sker en väl 
genomtänkt introduktion och 
uppföljning av tidigare interna 
kontrollplaner visar på god och 
omfattande introduktion utom i 
enstaka fall. Något som motiverar att 
sannolikheten kan sänkas. Med full 
bemanning så är även tidsbristen 
mindre och introduktionen hinns 
med. 

Hot och våld 11 Risk för hot och våld inom det sociala 
arbetet 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Följs i systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Lön 12 Risk för felaktig löneutbetalning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare års kontroller visar på 
mycket få felaktigheter. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Rekrytering 
Familjehem 

13 Risk att inte kunna rekrytera och behålla 
familjehem 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Nämnden har ett pågående arbete 
för att förstärka familjehemsvården 
och utveckla rekryteringen av 
familjehem. Effekter som går att se 
är att nämnden har ökat möjligheten 
att behålla familjehem och ge dem 
stöd kring skolgång  och ökad 
tillgänglighet för stöd utanför 
arbetstid. Området följs kontinuerligt. 

BoU mötet med 
barnet 

14 Risk att handläggaren inte träffar barnet 
i utredningen och i uppföljningar av 
insatser 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Detta följs upp utifrån 
verksamhetssystemet och att möta 
barnet i samband med utredningar 
är väl inarbetat. Det finns en 
kännbar risk vilket gör detta område 
viktigt att fortsätta att följa. 

Vuxen 
Delaktighet/medsk
apande 

15 Risk att inte klienter är medskapande 
och delaktiga i utformandet av insatser 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Något verksamheten fokuserar och 
är viktigt att följa. 

Medskapande/del-
aktighet BoU 

16 Risk för att brukarna inte är 
delaktiga/medskapande i utredning och 
eller genomförande 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Något verksamheten fokuserar och 
är viktigt att följa. 

Ersättning för 
ensamkommande 

17 Risk att inte få in de statsbidrag som 
Borås stad är berättigade till 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Ersättningssystemen har under 
senare tid förenklats och blivit 
tydligare för kommunerna att följa. 
Migrationsverket meddelar även 
förändringar på ett tydligt sätt. Färre 
ensamkommande kommer även till 
Sverige och Borås vilket gör att det 
också av denna anledning är lättare 
att bevaka. Sammantaget har därav 
sannolikheten för att missa 
ansökningar av statsbidrag för dessa 
ändamål minskat. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

18 Risk att det blir för lite tid för att möta 
brukare 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Skypemöten och videokonferenser 
används allt oftare av verksamheten. 
Utbildningar i denna teknik har 
genomförts. Fortfarande finns en 
möjlighet att inte Skype/ 
videokonferensteknik används till 
följd av kunskapsbrist eller andra 
skäl. Det som i ännu större 
utsträckning tar tid från direkt 
klientarbete är den omfattande 
dokumentation som tillkommit under 
senare år genom föreskrifter och 
anvisningar från Socialstyrelsen. För 
att minska dokumentationstid testas 
nya arbetsmetoder och även test 
med hjälpmedel såsom tal-
igenkänning kommer att göras.  

Samverkan internt 
i Borås stad 

19 Risk att den interna samverkan i Borås 
kring dels barn och dels personer som 
behöver socialtjänstens stöd för sitt 
boende inte fungerar. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Samverkan internt är och har varit 
fokuserat under flera år. Det har 
skett utveckling i samverkan, flera 
nya rutiner och arbetssätt har 
tillkommit. Fortfarande är detta dock 
ett viktigt område där det finns en 
sannolikhet för att brukaren ytterst 
ska drabbas. Viktigt att detta följs 
upp även i den interna 
kontrollplanen. 

Dokumentation 
kring skydds-
bedömningar samt 
andra viktiga 
ställningstaganden 
i handläggningen 

20 Dokumentation kring skydds-
bedömningar och andra viktiga 
ställningstaganden som kan försämra 
möjligheten till andra ställningstaganden 
och beslut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Detta är ett område där IVO riktade 
kritik under 2018 och som även finns 
med i egenkontrollplanen. 
Förutsättningar att hantera detta 
utan risk är större nu med 
fullbemanning och inga konsulter i 
verksamheten. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Akuta placeringar i 
familjehem 

21 Risk att barn och ungdomar blir lidande 
till följd av akuta placeringar i familjehem 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Detta är ett områden där nämnden 
fick kritik av IVO 2018. Här har 
rutinerna kring akuta placeringar 
ändrats så att i de fall det inte finns 
utredda familjehem så ska placering 
inledas på institution i avvaktan på 
att det finns ett tillräckligt utrett 
familjehem och där fullständiga 
referenser har kunnat tas. Detta gör 
att risken numera är betydligt lägre 
för att detta ska kunna uppträda. 

Samverkan externt 
med andra aktörer 

22 Risk att barn och ungdomar inte får rätt 
hjälp eller stöd till följd av brister i extern 
samverkan med externa aktörer. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Bankkort 23 Risk att bankkort används på ett 
felaktigt sätt i verksamheten 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Bankkort används i flera 
verksamhetsdelar/insatser. 
Uppföljning och översyn av rutiner är 
planerad.  

 



 

 

 

Intern kontrollplan 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1 Inledning 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Synpunktshante
ring/Kvalitet 

Handläggningstid i 
synpunktshanterin
gssystemet 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk för att handläggningstiden i 
synpunktshanteringssystemet inte hålls 

Uppföljning av handläggningstid Kontrollera 
handläggningstiden för 
samtliga inkomna 
synpunkter. Kontrollen 
genomförs december-
januari. 

Varje år 

Hantering av 
allmänna 
handlingar 

Risk för att 
allmänna 
handlingar inte 
hanteras korrekt 
på enheterna 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk för att det inte finns rutiner eller att man 
inte följer rutiner för att ta emot, lämna ut och 
bevara handlingar 

Stickprov på följsamhet av 
dokumenthanteringsplan 

Stickprov med 
granskning  på 2 enheter, 1 
barn och unga och 1 inom 
Vuxen för att se hur 
dokumenthanteringsplan 
följs, inkluderar rutiner för 
informationssäkerhet. 
Granskningen fokuserar 
gallring inom 
myndighetsverksamhet. 
Stickproven görs hösten 
2020. 

Varje år 

3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Rekrytering Risk för att 
kvaliteten blir lägre 
till följd av låg 
bemanning 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Risk till följd av svårigheten att kunna rekrytera 
socionomer 

Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 

Antalet vakanta tjänster 
rapporteras löpande 

Varje 
tertial 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Hot - och våld Risk för hot- och 
våld inom det 
sociala arbetet 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Risk för arbetsmiljö och eventuella 
arbetsskador 

Uppföljning av tillbud och arbetsskador genom 
Systematiska arbetsmiljöarbetet 

Sker i SAM Varje år 

4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Statsbidrag/ersä
ttningar 

Risk att inte 
samtliga 
statsbidrag eller 
ersättningar söks 
samt brist i den 
interna 
arbetsgången 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Att rutiner och arbetsgång i samband med 
hanteringen av statsbidrag inte är tillräckligt 
tydliga 

Att göra en rutin för bevakning av olika 
statsbidrag 

Kontroll att rutin finns Varje år 

Intern arbetsrutin finns som följs Följa upp att arbetsrutinen 
följts  i ett urval av två 
statsbidrag. Arbetsrutinen 
ska finnas klar januari 2020. 

Varje år 

Bankkort Risk att bankkort 
används på ett 
felaktigt sätt i 
verksamheten 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk att rutiner inte finns eller är tillräckligt 
tydliga som gör det svårt att kontrollera och 
följa . 

Kontroll av tillämpning av ny rutin för bankkort En ny rutin ska tas fram för 
hantering av bankkort 
därefter följs den upp för ett 
antal bankkort 

Varje år 
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5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna 
rekrytera och 
behålla familjehem 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Risk som leder till svårighet att genomföra 
placeringar alternativt till köpa av externa 
lösningar 

Följa antalet interna familjehem Kontroll att detta genomförts 
utifrån egen statistik 

Varje 
tertial 

BoU mötet med 
barnet 

Risk att 
handläggaren inte 
träffar barnet i 
utredningen och i 
uppföljningar av 
insatser 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

 Stickprov i verksamhetssystem Stickprov/Kontroll utifrån 
uppföljningsmall i BBIC 
under en månad (kryss i 
utredningsmall) , april 2020 
samt dokumentation av 
uppföljningar. 

Varje år 

Vuxen 
Delaktighet/med
skapande 

Risk att inte 
klienter är 
medskapande och 
delaktiga i 
utformandet av 
insatser 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på 
eller kan påverka utredning och insatser 

Upplevelse av delaktighet mäts i 
brukarundersökningarna nationell och lokal 

Uppföljning av resultaten i 
brukarundersökningarna 

Varje år 

Medskapande/d
elaktighet BoU 

Risk för att 
brukarna inte är 
delaktiga/medskap
ande i utredning 
och eller 
genomförande 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Risk att klienten inte upplever sig lyssnad på 
eller kan påverka utredning och insatser 

Upplevelse av delaktighet mäts i Lokala och 
nationella brukarundersökningar 

Uppföljning av 
brukarundersökningarna 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Tid för möten 
med 
brukare/klienter 

Risk att det blir för 
lite tid för att möta 
brukare 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risken är att olika faktorer såsom en ökad 
dokumentation, ej användning av tekniska 
lösningar såsom skype leder till att det blir för 
lite tid för att träffa barn och ungdomar. 

Kontroll av nyttjande av videokonferenser för 
möten, uppföljning och konferenser 

Webbenkät görs vid årets 
slut 

Varje år 

Samverkan 
internt i Borås 
stad 

Risk att den 
interna samverkan 
i Borås kring dels 
barn och dels 
personer som 
behöver 
socialtjänstens 
stöd för sitt boende 
inte fungerar. 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

 Uppföljning av de fyra interna rutinerna 
samverkan mellan IFO-ALF, IFO -Grundskolan, 
IFO -Gymnasieskolan och IFO-SOF. 

Tre relativt nya rutiner samt 
en rutin som kommer att 
arbetas fram under hösten 
2019 som följs upp genom 
händelseanalys i tre 
ärenden. Urval av ärenden 
görs hösten 2020. 

Varje år 

Uppföljning organisatoriska avvikelser Följa upp organisatoriska 
avvikelser som berört dessa 
samverkansrutiner under 
2020. Arbetssättet med 
organisatoriska avvikelser 
beräknas starta 2020. 

Varje år 

Samverkan 
externt med 
andra aktörer 

Risk att barn och 
ungdomar inte får 
rätt hjälp eller stöd 
till följd av brister i 
extern samverkan 
med externa 
aktörer. 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

brister i rutiner, samverkansformer som leder till 
att barn, ungdomar och vuxna missbrukare inte 
får stöd. 

Uppföljning av årets avvikelser utifrån 
Samordnad individuell plan (SIP) i samverkan 
kommun och Region samt eventuella tvister 
kommun/region. 

Sammanställning av 
samverkansavvikelser 

Varje år 

 



 

 

Miljöförvaltningen 

POSTADRESS 

501 80 Borås 
BESÖKSADRESS 

Sturegatan 42 
WEBBPLATS 

boras.se 
E-POST 

miljo@boras.se 
TELEFON 

033-35 30 00 
FAX 

033-35 30 25 

 

 

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

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-23 
Dnr 

2019-2261 

  

 

 Kommunstyrelsen 

Intern kontrollplan 2020 

 
Miljö- och konsumentnämnden begär förlängd svarstid för inlämning av intern 
kontrollplan för 2020. 
 
Miljö- och konsumentnämnden kommer genomföra riskanalys inför intern 
kontrollplan 2020 vid sammanträdet den 27 augusti 2019. 
 
 
 

Andreas Zalewski 
Kvalitets och IT-samordnare  
 
 
 
 
 
 























Dnr SN 2019-00055  1.2.3.2 

Intern kontrollplan 2020 
Servicenämnden 

Intern kontrollplan 2020 behandlad på 

Servicenämndens sammanträde 2019-08-21 



Servicenämnden, Intern kontrollplan 2020 2(4) 

1 Inledning 

Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska 
baseras på en riskanalys av rutiner och processer. 

 

2 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Samverkan Det finns en risk att 
samarbetet med 
andra nämnder 
och bolag inom 
Borås Stad inte 
alltid fungerar. 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Om samarbetet brister inom Borås Stad 
(kommun inklusive bolagskoncern) finns risker 
för suboptimering inom verksamheterna med 
onödiga kostnader och onödig tidsutdräkt. Ett 
otydligt samarbete kan också skapa en 
organisatorisk osäkerhet inom kommunen, 
vilket kan innebära konflikter. 

Avstämning av samverkan Servicenämndens presidium 
initierar och bokar möten 
med koncernens olika 
presidium och berörda 
tjänstemän, för uppföljning 
och påverkansarbete i 
positiv anda. 

Varje 
tertial 

Lagar och avtal GDPR 
 
Riskbedömning 
2020 
8 

Ny lagstiftning förs inte in i det dagliga arbetet. Rutinbeskrivning för personuppgiftshantering 
enligt GDPR. 

Kontroll vid årets slut, att 
rutiner tagits fram. 

Varje år 
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3 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Bisysslor Förtroende och 
konkurrens 
 
Riskbedömning 
2020 
6 

Som offentligt anställd får man inte ha bisysslor 
som är förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande. Se lagen om offentlig 
anställning (LOA) 

Chef informerar om regler kring bisyssla. Under perioden januari till 
juni kontrolleras att samtliga 
chefer med nyanställd 
personal har fått 
introduktionsmappen enligt 
ISO-rutin 2595 samt att 
information om bisyssla 
finns med i SK:s SAM-
presentation som visas på 
APT. 

Varje år 

4 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Leverantörs-
fakturor 

Leverantörsfakturo
r: Attestbehörighet, 
manuella 
leverantörsbetalnin
gar 
 
Riskbedömning 
2020 
3 

Vid manuella leverantörsfakturor saknas 
automatisk kontroll av 
- tvåhandsprincipen 
- att behöriga personer attesterar 

Korrekta attester vid manuell 
leverantörsbetalning 

Samtliga manuella 
leverantörsfakturor 
kontrolleras 

Varje år 
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5 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Verksamhets-
kontroller 

Risk för att 
verksamheten ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 
 
Riskbedömning 
2020 
8 

Servicenämndens verksamhet är ISO-
certifierad enligt ISO 9001 och ISO 14001. 
Verksamhetskontroller sker enligt ISO-
standard. 

Verksamhetskontroller Kontroll sker enligt 
Internrevisionsprogram 
- ISO. 
Riskbedömningen är 
generell för samtliga rutiner i 
ISO. 
ISO plan/rapporter 
presenteras för nämnden i 
samband med 
riskanalys/intern kontroll 
samt bifogas i Stratsys. 

Varje år 

 



ISO Internrevisionsprogram 2018-2020 2018 2019 2020 Ansvarig för verksamhet
1 Förvaltningsledning Grupp 1 Grupp 3 Grupp 2 Ledningsgruppen
1 Ekonomi-IT-Teknisk o logistisk utv SK Grupp 2 Grupp 1 Grupp 3 Ann Malm
1 Personalenheten Grupp 3 Grupp 2 Grupp 1 Carina Andersson

A DA; område 1; administration Grupp 2 Niclas Bodeklint
B DA; område 2; utveckling Grupp 3 Andrzej Kardas
C DA; område 3; support Grupp 2 Per Tronstad
D DA; område 4; drift Grupp 1 Johan Hansson
E PoK; Löneservice Grupp 1 Anki Bohman
F PoK; Kontorsservice (tryckeri + kopiatorer) Grupp 3 Per-Arne Sandin
G PoK; Telefonservice och växel Grupp 3 Per-Arne Sandin
H PoK; Stadshusservice; lokalvård Grupp 2 Carina Karlin
I PoK; Stadshusservice; Grillen mfl Grupp 1 Carina Karlin
J PoK; Stadshusservice; fastighet-vht-stöd Grupp 1 Per-Arne Sandin

K EN; arbetschefsområde 1; anläggning Grupp 3 Glenn Persson
L EN; arbetschefsområde 2; anläggning Grupp 2 Magnus Eriksson

M EN; arbetschefsområde 3; drift/underhåll Grupp 2 Mats Söderbom
N EN; arbetschefsområde 4; drift/underhåll Grupp 1 Ola Svensson
O VF; fordonsverkstad Grupp 3 Tony Öjerhed

P VF; mekansk verkstad Grupp 3 Peder Fogelberg
Q VF; förråd Grupp 2 Tony Öjerhed

R VF; fordonsenheten Grupp 1 Git Broomé Lappi
S Redovisningsservice Grupp 1 Keijo Tossavainen

Grupp 1 år 1= 4 st år 2= 3 st år 3= 3 st
Grupp 2 år 1= 3 st år 2= 3 st år 3= 3 st
Grupp 3 år 1= 3 st år 2= 3 st år 3= 3 st

ISO-bilaga, revisionsprogram 2020
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1 Inledning 
Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av 
rutiner och processer. Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig 
personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten  
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m 

Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. 
Risker ska identifieras och värderas utifrån verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv ekonomiska, politiska, 
verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar. 
Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Risk innebär sannolikheten för att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga konsekvenser som uppstår vid fel. 

Coso-modellen 

Konsekvenser 

1 Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen) 

2 Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen) 

3 Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen) 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa) 

Sannolikheter 

1 Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå) 

2 Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 

3 Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå) 

4 Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå) 

Riskbedömning (=konsekvens x sannolikhet) 

1-3 Inget agerande krävs, vi accepterar riskerna 

4-8 Rutinen/processen bör hållas under uppsikt 

9-12 Rutin/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan 

13-16 Direkt åtgärd krävs 
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2 Regler för Intern kontroll 
Servicenämnden antog anvisningar för intern kontroll 2017-12-07, dnr SN 2017-00203.  Anvisningarna revideras 2019-08-21, dnr SN 2019-00095. 
Reglerna bifogas. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
Inom ramen för den interna kontrollen ska varje nämnd göra en risk- och väsentlighetsanalys för verksamheterna. Utifrån den analysen upprättas sedan en 
intern kontrollplan. Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade för kvalitet och miljö. Det innebär också krav på bl.a. att riskanalyser och 
handlingsplaner upprättas. 
Under 2018 tog förvaltningen ett samlat grepp när det gäller riskanalys inom ramen för den interna kontrollen och riskanalys utifrån ISO-standarderna. 
För det sistnämnda använde förvaltningen verktyget SWOT-analys, där styrkor, svagheter, möjligheter och hot identifieras. Arbetet fördes ända ut på 
APT-nivå för att fånga upp så mycket som möjligt till underlagen. Detta material sammanställdes därefter till riskanalysen som låg till grund för 2019 års 
interna kontroll. Under denna vår har ledningsgruppen arbetat vidare på denna riskanalys för att ytterligare nyttja värdet i det material som fanns. 
Servicenämnden och dess presidium har därefter fått ta del av materialet och har sedan kunnat använda det som utgångspunkt för sitt eget arbete med 
risk- och väsentlighetsanalys och intern kontrollplan. Nämndens beslut kommer att föregås av partiöverskridande grupparbete där både analys och plan 
bearbetas och leder fram till beslutsförslag och beslut. 
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4 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Inventarier Inventering av stöldbegärlig utrustning 
Beskrivning 
Risk att årlig inventering ej genomförs utifrån upprättad 
inventarieförteckning 

6 Nej   

Konkurrens En fortsatt konkurrensutsättning är en risk för 
Servicekontorets verksamheter. 
Beskrivning 
Bland annat innebär utmaningsrätten att kaféer och 
restauranger kan bli föremål för upphandling. 
Utmaningsrätt och konkurrensutsättning kräver att 
verksamheten ständigt vässas för att hålla bästa 
möjliga kvalitet. 

8 Nej   

En fortsatt konkurrensutsättning är en risk för 
Servicenämndens verksamheter 
Beskrivning 
Förlorade anbud är en risk för Entreprenads fortlevnad 

9 Nej Ingår i verksamhetsmått som redovisas i samband med 
nämndens möten och i budgetprocessen 

 

Beställarutförare-modellen 
Beskrivning 
Risk för bristande förståelse för modellen från 
beställarnas sida, vilket får till konsekvens att det finns 
risk för att beställare inte aktivt deltar i modellen 

9 Nej Riskbilden förs inte över till intern kontrollplan eftersom 
ansvaret för att det finns fungerande beställare inom 
Servicenämndens samtliga utförarområden, i första hand 
ligger på kommunledningen. 

 

Samverkan Det finns en risk att samarbetet med andra nämnder 
och bolag inom Borås Stad inte alltid fungerar. 
Beskrivning 
Om samarbetet brister inom Borås Stad (kommun 
inklusive bolagskoncern) finns risker för suboptimering 
inom verksamheterna med onödiga kostnader och 
onödig tidsutdräkt. Ett otydligt samarbete kan också 
skapa en organisatorisk osäkerhet inom kommunen, 
vilket kan innebära konflikter. 

9 Ja Följs upp tertialvis.  

Ringa eller ingen samverkan 
Beskrivning 
Risk att begränsad samverkan inom förvaltningen, 
mellan förvaltningar/yrkesgrupper eller med 
kommunala bolag påverkar SK:s verksamhet negativt 

9 Nej Vi inväntar utfallet av förslag till koncerpolicy.  
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Kommunikation Begränsad kunskap om verksamheterna 
Beskrivning 
Risk att kunskap som finns inte utnyttjas mellan 
verksamheterna 

9 Nej Det är viktigt att fortsätta arbeta med hur vi kan ge 
personalen tid och möjlighet att interagera mellan 
verksamheterna. Men det finns inget kontrollmoment som 
passar i intern kontroll. 

 

Lagar och avtal Avtal slutna av koncerninköp, gällande för Borås Stad 
Beskrivning 
Risk att avtalen ej är anpassade efter SK:s 
verksamheter 

9 Nej Vi följer tecknade avtal  

Förändrade miljöregler 
 

9 Nej Vi ser att kraven ökar och kräver ökad specialistkompetens 
men vi kan inte kontrollera/påverka detta på något sätt 
genom intern kontroll. 

 

LOU kan vara hinder vid behov av snabba beslut. 
Beskrivning 
Risk att inte kunna utföra jobb i tid 

9 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta på något sätt genom 
intern kontroll. 

 

GDPR 
Beskrivning 
Ny lagstiftning förs inte in i det dagliga arbetet. 

8 Ja Ny lagstiftning, vars rutiner ska säkerställas.  

Omvärldsfaktor: 
Kommunikation 

Marknadsföring 
Beskrivning 
Vi kan inte förvänta oss att medborgare har kunskap 
om beställar-utförarkonceptet. 

9 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta på något sätt genom 
intern kontroll. 

 

Omvärldsfaktor: 
Marknad 

Externa aktörer 
Beskrivning 
Konkurrenssituationen för SK beror på vilka externa 
aktörer som finns på marknaden 

9 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta på något sätt genom 
intern kontroll. 

 

Förändrad marknad 
Beskrivning 
Beroende på hur marknaden utvecklas kan behovet av 
våra tjänster förändras 

9 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta på något sätt genom 
intern kontroll. Däremot pågår omvärldsbevakning inom alla 
verksamheter kontinuerligt. 

 

Uteblivna beredskapsuppdrag 
Beskrivning 
Servicekontorets roll vid krisberedskap måste beaktas 
och belysas för Borås Stads verksamheter, för att SK 
ska fungera som en resurs vid kriser och extraordinära 
händelser, t.ex. vid stormar, översvämningar, snöfall 
och sabotage, vilket kräver en volym av ordinarie 
uppdrag i avtal inom entreprenadsidan. Det finns ett 
tydligt samband mellan ordinarie volymer och 
förvaltningens förmåga att hålla en 
beredskapsorganisation. 

12 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta på något sätt genom 
intern kontroll, men det är viktigt att fortsatt lyfta 
Servicekontorets roll vid extraordinära händelser och 
samhällsstörningar. 
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Omvärldsfaktor: 
Media 

Felaktig information sprids till allmänheten 
Beskrivning 
Om felaktig information presenteras av media, kan 
förtroendet för SK undermineras. 

9 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta på något sätt genom 
intern kontroll. 

 

Politiska beslut Politiska beslut som påverkar vår möjlighet att arbeta 
 

12 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta på något sätt genom 
intern kontroll. 

 

Utveckling Begränsad utveckling av verksamheten 
Beskrivning 
Verksamhetsutvecklingen kan påverkas genom 
begränsad avsatt tid och/eller slimmad organisation 

6 Nej   

Verksamhetsrutiner Försening av projekt 
Beskrivning 
Tidskrävande administrativa processer och kort 
framförhållning kan försena projektens genomförande 

9 Nej Ingår i ISO. Kontroller sker löpande genom kontinuerlig 
översyn av förvaltningens processer och flöden, som bidrar 
till att hitta t.ex. "flaskhalsar" och att åtgärda dem.  

 

5 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Löneutbetalning: Risk att felaktig lön betalas ut 
Beskrivning 
Automatisk kontroll saknas i lönesystemet för kontroll 
av behörig attestant och korrekt inmatning av uppgifter 
från underlag. 

6 Nej Kontrollfrekvens vart tredje år. Nästa kontrollår = 2022.  

Rekrytering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rekryteringsrisk. Det finns risk för att det inte går att 
rekrytera rätt personal för att utveckla Servicekontoret. 
Beskrivning 
Beroende på verksamhetens art varierar storleken på 
risken, men kompetent personal är grundläggande för 
att nämnden ska kunna utföra sitt uppdrag. 

9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen som följs upp årligen 
och i Servicekontorets personalekonomiska redovisning. 

 

Hög medelålder 
Beskrivning 
Vi har en hög medelålder på personalen och vi har 
svårt att rekrytera i åldersgruppen 30-39 

9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen som följs upp årligen 
och i Servicekontorets personalekonomiska redovisning. 

 

Svårigheter att rekrytera personal med rätt erfarenhet 
Beskrivning 
Det är svårt att få tag på personal med erfarenhet och 
när vi har lärt upp de som kommit in som oerfarna 
försvinner de ofta till bättre betalda jobb på den privata 
marknaden 

9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen som följs upp årligen 
och i Servicekontorets personalekonomiska redovisning. 
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Rekrytering, forts. 
 

Svårigheter att rekrytera rätt personal inom rimlig tid 
Beskrivning 
Det finns en tröghet i systemet för hur 
rekryteringsprocessen ska gå till som gör att det drar 
ut onödigt långt på tiden innan vi kan gå till avslut 

9 Nej Bland annat kopplat till gällande lag (LAS) och vi kan därför 
inte påverka den. 

 

Personalbemanning Risk för alltför hög personalomsättning. En alltför hög 
personalomsättning påverkar kvaliteten negativt. 
Beskrivning 
En analys av nuvarande personalomsättning 
tillsammans med en åtgärdsplan bör prioriteras under 
året. 

9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen som följs upp årligen 
och i Servicekontorets personalekonomiska redovisning. 

 

Stagnerad utveckling/lågkonjunktur 
Beskrivning 
Om marknaden vänder och därmed utbudet blir större 
än efterfrågan kan vi få svårt att hålla vår 
personalstyrka intakt och sysselsatt. 

9 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta på något sätt genom 
intern kontroll. 

 

Vi har svårt att behålla personal på grund av löneläget 
och därmed får vi personalbrist inom vissa områden 
Beskrivning 
Personalbrist kan medföra att arbetsuppgifter inte blir 
utförda i tid 

9 Nej Följs upp vid den årliga lönekartläggningen.  

Nyckelpersoner 
Beskrivning 
Risk för ökad sårbarhet och att förlora kompetens om 
kunskap samlas hos en person. 

9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen som följs upp 
regelbundet 

 

Specialistfunktion 
Beskrivning 
Avsaknad av specialistfunktion kan medföra förlorad 
kunskap eller ökade konsultkostnader 

9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen som följs upp årligen 
och i Servicekontorets personalekonomiska redovisning. 

 

Personalutveckling Förnyelse 
Beskrivning 
Medarbetare som inte kan och eller vill utvecklas, 
hämmar utvecklingen av förvaltningen som helhet, 
men även gruppvis 

6 Nej   

Begränsning av personalens möjlighet att utveckla 
verksamheten 
Beskrivning 
Genom regler, organisation kan begränsning av 
utvecklingsmöjligheten begränsas 

9 Nej Det är viktigt att fortsätta arbeta med hur vi kan ge 
personalen tid och möjlighet att utveckla sitt arbete och 
verksamheten. Men det finns inget kontrollmoment som 
passar i intern kontroll 
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Bisysslor Förtroende och konkurrens 
Beskrivning 
Som offentligt anställd får man inte ha bisysslor som är 
förtroendeskadliga, konkurrerande eller 
arbetshindrande. Se lagen om offentlig anställning 
(LOA) 

6 Ja Vid nyanställning lämnas en introduktionsmapp till den 
anställde. I den finns information om vad som gäller för 
bisysslor i Borås Stad. Det finns också en blankett den 
anställde ska fylla i om den har en bisyssla. Ingår i ISO, 
rutin 2595.  

 

6 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Leverantörsfakturor: Attestbehörighet, manuella 
leverantörsbetalningar 
Beskrivning 
Vid manuella leverantörsfakturor saknas automatisk 
kontroll av 
- tvåhandsprincipen 
- att behöriga personer attesterar 

3 Ja Automatiska kontroller saknas.  

Leverantörsbedömning 
Beskrivning 
Kontroll av nya leverantörer enligt rutin 0-1017-SK i 
Kvalitets- och miljöplanen för att säkerställa inköp från 
seriösa leverantörer. 

2 Nej   

Leverantörsfakturor: YY-koder (elektronisk referens) 
Beskrivning 
Fakturaflödet får sämre kvalitet när YY-koder är 
felaktiga på fakturan. Risk för betalning efter 
förfallodatum ökar. 

6 Nej Kontrollfrekvens vart tredje år. Nästa kontrollår = 2022.  

Representation-
utbildning 
 
 
 
 
 

Representation: Uträkning av representationsmoms 
Beskrivning 
Avsteg från skattereglerna om felaktig beräkning sker. 

6 Nej   

Representation: Korrekta fakturaunderlag avseende 
verifikationer på konton för representation 
Beskrivning 
Ändamål och deltagare bifogas leverantörsfakturan 
avseende representation. 
Automatiska kontroller saknas i ekonomisystemet. 

6 Nej   
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Representation-
utbildning, forts. 

Utbildning/seminarier: Korrekta fakturaunderlag 
avseende verifikationer på konton för 
utbildning/seminarier 
Beskrivning 
Ändamål, deltagare och program bifogas 
leverantörsfakturan avseende utbildning/seminarier. 
Automatiska kontroller saknas i ekonomisystemet. 

6 Nej   

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att upphandling sker felaktigt 

8 Nej Kontrollfrekvens: kontrolleras varje mandatperiods första år. 
Nästa kontrollår = 2023 

 

Risk att ramavtal inte följs. 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt genom att ej 
upphandlat sortiment inhandlas från 
ramavtalsleverantör. 

9 Nej Kontrollfrekvens: kontrolleras varje mandatperiods första år. 
Nästa kontrollår = 2023 

 

Risk att ramavtal inte upprättas 
Beskrivning 
Risk att ej upphandlade leverantör anlitas av 
verksamheten 

6 Nej Kontrollfrekvens: kontrolleras varje mandatperiods första år. 
Nästa kontrollår = 2023 

 

Kontanthantering Kontanthantering: Avstämning av 
handkassor/växelkassor, utkvitterade från stadskassan 
Beskrivning 
Förskingringsrisk 

2 Nej   

Kontanthantering: Stadskassan - avstämning av 
redovisningen 
Beskrivning 
Förskingringsrisk 

3 Nej   

7 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt 

åtgärd 

Verksamhetskontroller Risk för att verksamheten ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 
Beskrivning 
Servicenämndens verksamhet är ISO-certifierad enligt 
ISO 9001 och ISO 14001. Verksamhetskontroller sker 
enligt ISO-standard. 

8 Ja Riskbedömningen är generell för samtliga rutiner i ISO. ISO 
plan/rapporter presenteras för nämnden i samband med 
riskanalys/intern kontroll samt bifogas i Stratsys. Enligt ISO 
genomförs både intern- och externrevision varje år. Till det 
kommer den kontroll av de nedbrutna verksamhetsmål som 
enheterna har samt den löpande ekonomiska kontrollen.  
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IT: Säkerhet Dataintrång 
Beskrivning 
Det finns en risk för att dataintrång kan påverka hur 
vår verksamhet kan/ska skötas 

8 Nej   

IT: Tillgänglighet Datakommunikationsavbrott 
Beskrivning 
Verksamheten avstannar i princip helt vid 
kommunikationsavbrott på IT utrustning 

8 Nej   

IT: Utveckling Bristande IT-kompetens 
Beskrivning 
Medarbetare som inte kan och eller vill använda 
tekniken på rätt sätt hämmar utvecklingen av 
förvaltningen som helhet, men även gruppvis 

9 Nej Ingår som övergripande kvalitetsmål för perioden 2018-2020 
samt som prioriterat delmål under 2019. (Att SK ska använda 
de IT-system som finns på ett adekvat sätt m.m.) 

 

Gamla IT-system 
Beskrivning 
Gamla IT-system i verksamheten kan medföra att 
leverantörens support/uppdateringar uteblir 

4 Nej   

Klimat Ogynnsamt väder 
Beskrivning 
Negativ påverkan på verksamheten 

4 Nej   

Säkerhet Drivmedelsstation 
Beskrivning 
Sabotage, handhavandefel mm kan medföra skada på 
anläggningen och omgivningen 

8 Nej Vi har gjort de åtgärder som är möjliga i dagsläget, genom 
inhägnad runt området och kameraövervakning. Vi har även 
ronderande väktare. 
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8 Riskmatris 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 50 
 

34 30 29 14 47 45 

11 1 50 48 35 13 12 9 

49 
46 44 43 42 40 39 
38 37 36 31 28 27 
26 25 24 23 22 21 
20 19 18 17 16 8 

10 2 33 32 6 5 4 3 41 15 7 

4 19 27 



Servicenämnden, Riskanalys 2020 12(16) 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

Leverantörsfakturo
r 

1 Leverantörsfakturor: Attestbehörighet, 
manuella leverantörsbetalningar 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Ja Automatiska kontroller saknas. 

2 Leverantörsbedömning 2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

3 Leverantörsfakturor: YY-koder 
(elektronisk referens) 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kontrollfrekvens vart tredje år. Nästa 
kontrollår = 2022. 

Representation-
utbildning 

4 Representation: Uträkning av 
representationsmoms 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

5 Representation: Korrekta 
fakturaunderlag avseende verifikationer 
på konton för representation 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

6 Utbildning/seminarier: Korrekta 
fakturaunderlag avseende verifikationer 
på konton för utbildning/seminarier 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Upphandling 7 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej Kontrollfrekvens: kontrolleras varje 
mandatperiods första år. Nästa 
kontrollår = 2023 

8 Risk att ramavtal inte följs. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Kontrollfrekvens: kontrolleras varje 
mandatperiods första år. Nästa 
kontrollår = 2023 

9 Risk att ramavtal inte upprättas 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontrollfrekvens: kontrolleras varje 
mandatperiods första år. Nästa 
kontrollår = 2023 

Kontanthantering 10 Kontanthantering: Avstämning av 
handkassor/växelkassor, utkvitterade 
från stadskassan 

2.Lindrig 1.Osannolik  2 Nej  

11 Kontanthantering: Stadskassan 
- avstämning av redovisningen 

3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

12 Löneutbetalning: Risk att felaktig lön 
betalas ut 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontrollfrekvens vart tredje år. Nästa 
kontrollår = 2022. 

Inventarier 13 Inventering av stöldbegärlig utrustning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

Verksamhets-
kontroller 

14 Risk för att verksamheten ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja Riskbedömningen är generell för 
samtliga rutiner i ISO. ISO 
plan/rapporter presenteras för 
nämnden i samband med 
riskanalys/intern kontroll samt 
bifogas i Stratsys. Enligt ISO 
genomförs både intern- och 
externrevision varje år. Till det 
kommer den kontroll av de 
nedbrutna verksamhetsmål som 
enheterna har samt den löpande 
ekonomiska kontrollen.  

Konkurrens 15 En fortsatt konkurrensutsättning är en 
risk för Servicekontorets verksamheter. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

16 En fortsatt konkurrensutsättning är en 
risk för Servicenämndens verksamheter 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Ingår i verksamhetsmått som 
redovisas i samband med nämndens 
möten och i budgetprocessen 

17 Beställarutförare-modellen 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden förs inte över till intern 
kontrollplan eftersom ansvaret för att 
det finns fungerande beställare inom 
Servicenämndens samtliga 
utförarområden, i första hand ligger 
på kommunledningen. 

Samverkan 18 Det finns en risk att samarbetet med 
andra nämnder och bolag inom Borås 
Stad inte alltid fungerar. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Följs upp tertialvis. 

19 Ringa eller ingen samverkan 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Vi inväntar utfallet av förslag till 
koncerpolicy. 

Rekrytering 
 
 
 
 
 

20 Rekryteringsrisk. Det finns risk för att 
det inte går att rekrytera rätt personal för 
att utveckla Servicekontoret. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen 
som följs upp årligen och i 
Servicekontorets 
personalekonomiska redovisning. 

21 Hög medelålder 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen 
som följs upp årligen och i 
Servicekontorets 
personalekonomiska redovisning. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

Rekrytering, forts. 22 Svårigheter att rekrytera personal med 
rätt erfarenhet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen 
som följs upp årligen och i 
Servicekontorets 
personalekonomiska redovisning. 

23 Svårigheter att rekrytera rätt personal 
inom rimlig tid 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Bland annat kopplat till gällande lag 
(LAS) och vi kan därför inte påverka 
den. 

Personal-
bemanning 

24 Risk för alltför hög personalomsättning. 
En alltför hög personalomsättning 
påverkar kvaliteten negativt. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen 
som följs upp årligen och i 
Servicekontorets 
personalekonomiska redovisning. 

25 Stagnerad utveckling/lågkonjunktur 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta 
på något sätt genom intern kontroll. 

26 Vi har svårt att behålla personal på 
grund av löneläget och därmed får vi 
personalbrist inom vissa områden 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Följs upp vid den årliga 
lönekartläggningen. 

27 Nyckelpersoner 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen 
som följs upp regelbundet 

28 Specialistfunktion 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Görs i kompetensförsörjningsplanen 
som följs upp årligen och i 
Servicekontorets 
personalekonomiska redovisning. 

IT: Säkerhet 29 Dataintrång 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

IT: Tillgänglighet 30 Datakommunikationsavbrott 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

IT: Utveckling 31 Bristande IT-kompetens 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Ingår som övergripande kvalitetsmål 
för perioden 2018-2020 samt som 
prioriterat delmål under 2019. (Att 
SK ska använda de IT-system som 
finns på ett adekvat sätt m.m.) 

32 Gamla IT-system 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Klimat 33 Ogynnsamt väder 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

Säkerhet 34 Drivmedelsstation 4.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Nej Vi har gjort de åtgärder som är 
möjliga i dagsläget, genom inhägnad 
runt området och 
kameraövervakning. Vi har även 
ronderande väktare. 

Personalutveckling 35 Förnyelse 3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 

36 Begränsning av personalens möjlighet 
att utveckla verksamheten 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Det är viktigt att fortsätta arbeta med 
hur vi kan ge personalen tid och 
möjlighet att utveckla sitt arbete och 
verksamheten. Men det finns inget 
kontrollmoment som passar i intern 
kontroll 

Kommunikation 37 Begränsad kunskap om verksamheterna 3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Det är viktigt att fortsätta arbeta med 
hur vi kan ge personalen tid och 
möjlighet att interagera mellan 
verksamheterna. Men det finns inget 
kontrollmoment som passar i intern 
kontroll. 

Lagar och avtal 38 Avtal slutna av koncerninköp, gällande 
för Borås Stad 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Vi följer tecknade avtal 

39 Förändrade miljöregler 3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Vi ser att kraven ökar och kräver 
ökad specialistkompetens men vi 
kan inte kontrollera/påverka detta på 
något sätt genom intern kontroll. 

40 LOU kan vara hinder vid behov av 
snabba beslut. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta 
på något sätt genom intern kontroll. 

41 GDPR 2.Lindrig 4.Sannolik 8 Ja Ny lagstiftning, vars rutiner ska 
säkerställas. 

Omvärldsfaktor: 
Kommunikation 

42 Marknadsföring 3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta 
på något sätt genom intern kontroll. 

Omvärldsfaktor: 
Marknad 

43 Externa aktörer 3.Kännbar 3.Möjlig 9 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta 
på något sätt genom intern kontroll. 



Servicenämnden, Riskanalys 2020 16(16) 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

Omvärldsfaktor: 
Marknad, forts. 

44 Förändrad marknad 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta 
på något sätt genom intern kontroll. 
Däremot pågår omvärldsbevakning 
inom alla verksamheter kontinuerligt. 

45 Uteblivna beredskapsuppdrag 4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta 
på något sätt genom intern kontroll, 
men det är viktigt att fortsatt lyfta 
Servicekontorets roll vid 
extraordinära händelser och 
samhällsstörningar. 

Omvärldsfaktor: 
Media 

46 Felaktig information sprids till 
allmänheten 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta 
på något sätt genom intern kontroll. 

Politiska beslut 47 Politiska beslut som påverkar vår 
möjlighet att arbeta 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Nej Vi kan inte kontrollera/påverka detta 
på något sätt genom intern kontroll. 

Utveckling 48 Begränsad utveckling av verksamheten 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Verksamhets-
rutiner 

49 Försening av projekt 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Ingår i ISO. Kontroller sker löpande 
genom kontinuerlig översyn av 
förvaltningens processer och flöden, 
som bidrar till att hitta t.ex. 
"flaskhalsar" och att åtgärda dem.  

Bisysslor 50 Förtroende och konkurrens 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Vid nyanställning lämnas en 
introduktionsmapp till den anställde. 
I den finns information om vad som 
gäller för bisysslor i Borås Stad. Det 
finns också en blankett den 
anställde ska fylla i om den har en 
bisyssla. Ingår i ISO, rutin 2595.  

 



Dnr SN 2019–00095 1.2.3.2 

Anvisningar antagna 2017-12-07 dnr SN 2017-00203 
Anvisningar reviderade 2019-08-21 dnr SN 2019–00095 

Anvisningar intern kontroll Servicenämnden 
Enligt ”Regler för intern kontroll” fastställda av Kommunfullmäktige 2017-10-19, har nämnden 
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Varje nämnd ska 
upprätta en organisation för sin interna kontroll och anta regler och anvisningar för denna.  

Servicenämndens regler och anvisningar anger förtydligat arbetssätt utöver Kommunfullmäktiges 
regler. Revidering av reglerna och anvisningarna ska ske minst varje mandatperiod. 

Anvisningarna gäller från och med 2019-08-21 och tills nämnden fattar annat beslut. 

Riskanalys och intern kontrollplan 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan grundad på riskanalys, som syftar till att följa 
upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhets-
område. 

Ledningsgruppen tar fram ett tjänstemannaförslag avseende riskanalys och intern kontrollplan, 
som presenteras för nämnden under våren. 

Nämnden ska göra egen riskanalys med riskbedömning och kontrollmoment på risker till plan. 

Nämnden gör en sammanställd riskanalys utifrån tjänstemannaförslag och nämndens analys. 
Riskanalysen ska kompletteras med förslag till kontrollmoment/metod/frekvens för de riskbilder 
som föreslås till intern kontrollplan för det kommande året.  

Nämndens sammanställda riskanalys och intern kontrollplan lämnas till förvaltningschefen, för 
registrering, i system anvisat av Stadsledningskansliet, i god tid före nämndbeslut, som tas i 
samband med budget för kommande år 

Uppföljning 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för intern kontroll följs. 

Förvaltningschefen ska rapportera per varje halvår till nämnden om arbetet med intern kontroll, 
hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig.  

Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden om det hos förvaltningen avslöjas miss-
tanke om brott. 

Nämnden ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 
Kommunstyrelsen. 

I samband med intern kontrollplan och uppföljning redovisas internrevisionsarbete inom ISO-
certifiering. 

Bilaga till riskanalys 2020



 

 

 

Intern kontrollplan 2020 

Överförmyndarnämnden 
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1 Inledning 

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdarnas uppdrag som gode män och förvaltare. I ansvarsområdet ingår att i 

övrigt utreda och handlägga ärenden enligt föräldrabalken. 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut 
gällande ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 

Kontroll i akter att beslut har fattats av behörig 
personal 

Stickprovskontroll i akter Varje år 

3 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Verksamhetsko
ntroller 

Risk för brist på 
gode män till 
ensamkommande 
barn 
 
Riskbedömning 
2020 

4 

Så länge en god man inte förordnats kan den 
unge lida rättsförluster. 

Kontroll av att tillräckligt antal ställföreträdare 
finns tillgängliga 

Fortlöpande kontroll av 
antalet inkommande 
ärenden och antalet 
tillgängliga gode män som 
kan ta uppdrag 

Varje 
tertial 

Risk för brister i 
utbildning av 
ställföreträdare och 
kontroll av 
ställföreträdarens 
lämplighet 
 
Riskbedömning 
2020 

8 

En ställföreträdare ska enligt lag vara "rättrådig, 
erfaren och i övrigt lämplig". Utbildningsbrister 
kan få till följd att uppdraget inte sker 
rättssäkert. Huvudmän kan exempelvis gå 
miste om bidrag och rätt till adekvat service. 
Bristande kontroll av ställföreträdarens 
allmänna lämplighet kan få till följd att svårt 
skuldsatta personer eller personer som begått 
brott förordnas för uppdrag. 

Kontroll av att ställföreträdare får adekvat 
utbildning och att lämpligheten kontrolleras på 
ett adekvat sätt. 

Vara uppmärksam på att 
alla ställföreträdare som 
förordnas ska ha fått en 
adekvat utbildning och 
genomgått registerkontroll 
hos kronofogden, 
socialtjänsten och polisen. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Risk för felaktig 
arvodering av 
ställföreträdare 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Felaktiga beslut om arvode till ställföreträdare 
kan innebära ekonomisk skada för den 
betalningsskyldige, dvs kommunen eller 
huvudmannen. 

Kontroll av att arvoderingsreglerna följs Stickprovskontroll i akter att 
arvodering skett i enlighet 
med arvodesreglerna. 
Regelbundna avstämningar 
med arvoderande 
handläggare. 

Varje 
tertial 

Risk för att 
dataskyddsförordni
ngen (GDPR) inte 
följs 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Om nämnden inte följer 
dataskyddsförordningen och har kontroll över 
sin hantering av personuppgifter kan enskilda 
lida skada och nämnden kan få kännbara böter. 

Kontroll att nämnden följer 
dataskyddsförordningen 

Fortlöpande översyn av 
personuppgiftsbehandlingar 
och utbildning av enhetens 
medarbetare. 

Varje år 

Risk för att 
nämnden saknar 
tillräckliga metoder 
för att kontrollera 
ställföreträdarens 
ekonomiska 
förvaltning 
 
Riskbedömning 
2020 

8 

Olämpliga ställföreträdare kan brista i förmåga 
att sköta huvudmannens ekonomi. 
Huvudmannens kostnader och ev skulder kan 
öka pga att ställföreträdaren inte har kontroll 
över ekonomin. Ställföreträdare med kan 
frestas att begå brott genom att överföra 
huvudmannens egendom till sig själv. 

Kontroll av att nämnden har tillräckliga metoder 
för granskning av ställföreträdarens 
ekonomiska förvaltning 

Fortlöpande kontroll av att 
granskning av årsräkningar i 
enlighet med länsstyrelsen 
rekommendationer. 

Varje år 

Ställföreträdare Risk för 
svårigheter att få 
tag i nya 
ställföreträdare 
 
Riskbedömning 
2020 

6 

Beslut om ställföreträdare tar längre tid. 
Huvudmän får inte hjälp i rimlig tid. 

Kontroll av om nämnden har tillräckliga 
metoder att utse ställföreträdare även för svåra 
och tunga ärenden 

Vid personalmöten gå 
igenom ärendebalanser för 
tunga och svåra ärenden. 

Varje 
tertial 
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Regler och anvisningar för intern kontroll 
Överförmyndarnämnden 
 
Överförmyndarnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation 
för den interna kontrollen och se till att regler och anvisningar antas. 
 
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med 
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en naturlig 
del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. 
 

Överförmyndarnämnden 
 
Överförmyndarnämnden ska årligen fastställa en intern kontrollplan som syftar till att följa upp 
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde.  
 
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt 
granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, att 
kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs.  
 
Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i den interna kontrollplanen. Nämnden ska försäkra 
sig om att granskningarna genomförs enligt plan och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att 
den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan 
dröjsmål vidta åtgärder. 
 

Verksamhetschef 
 
Verksamhetschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern 
kontroll inom nämndens verksamhetsområde. Verksamhetschefen ska i samverkan med 
nämnden se till att en riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till intern 
kontrollplan. 
 
Verksamhetschefen ansvarar för att det finns rutiner och system som stödjer och säkrar att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Verksamhetschefen bevakar löpande att 
planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för en årlig uppföljning till nämnden. 
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden. 
 

Medarbetare 
 
Samtliga medarbetare är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och 
effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till verksamhetschefen. 
 

Nämndens arbete med intern kontroll  

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en intern kontrollplan för att följa upp att 
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nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett 
antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret.  

 
Riskanalys  
 
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket 
tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja ut kontroller 
ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett 
fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten.  
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet   Konsekvens  
1. Osannolik   1. Försumbar  
2. Mindre sannolik  2. Lindrig  
3. Möjlig   3. Kännbar  
4. Sannolik   4. Allvarlig 
  
De riskområden som bör analyseras är:  
Omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändringar som kan påverka nämndens verksamhet. 
Redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller att 
räkenskaperna inte är tillförlitliga.  
Legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet.  
Verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten inte 
drivs på ett kostnadseffektivt sätt.  
Bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och 
förordningar eller till interna regelverk.  
Förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.  
Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på 
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett 
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som 
blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till grund för 
nämndens interna kontrollplan. 
 

Intern kontrollplan 
 
Intern kontrollplan är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden. Kontrollerna 
ska verifiera att verksamheten når sina mål samt följer och genomför riktlinjer och fastlagda 
kontroller. 
 
Den intern kontrollplanen ska innehålla följande delar:  

• Verksamhet/process  
• Riskbild  
• Riskbedömning  
• Kontrollmoment  
• Kontrollmetod  
• Kontrollfrekvens  
• Kontrollansvarig  

 



   3(3) 
 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fastställt av: Överförmyndarnämnden 
Datum: 2018-02-20, reviderad 2019-08-20 
Dokument gäller till och med: 2020  

Uppföljning till nämnden 
 
När granskningen av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen är klar redovisas en skriftlig 
uppföljningsrapport till nämnden. Rapporten sammanfattar de granskningar som gjorts under 
året innehållande iakttagelser, slutsatser och föreslagna åtgärder.  
 
Uppföljningen av den interna kontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen för kännedom. 



 

 

 

Riskanalys 2020 

Överförmyndarnämnden 
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1 Inledning 

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdarnas uppdrag som gode män och förvaltare. I ansvarsområdet ingår att 

utreda och handlägga ärenden enligt föräldrabalken. 

2 Regler för Intern kontroll 

Överförmyndarnämnden fastställde den 20 februari 2018 Regler och anvisningar för intern kontroll. Denna ses över årligen och dokumentets giltighetstid 

förlängs, vilket senast skett vid nämndens sammanträde den 20 augusti 2019. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Överförmyndarnämnden består av tre ledamöter. Verksamheten, och därmed även frågor med anknytning till risker, diskusteras löpande under året. Vid 

ett särskilt sammanträde den 13 maj 2019  har presidiet, dvs ordförande och vice ordförande, sammanställt och upprättat förslag till riskanalys. Förslaget 

nämndbehandlades vid sammanträde den 20 augusti 2019. 

Det är presidiet som har stått för riskanalysen och bedömt och angett värdena för sannolikhet/konsekvens samt även bestämt vilka risker som ska tas med 

och föras över till plan. Verksamhetschefen har stått för sakkunskap och svarat på frågor från presidiet. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

6 Ja   

5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Verksamhetskontroller Risk för brist på gode män till ensamkommande barn 
Beskrivning 
Så länge en god man inte förordnats kan den unge lida 
rättsförluster. 

4 Ja Risken minskar i takt med att antalet 
ärenden minskar. Bör dock hållas 
under uppsikt.  
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Risk för brister i utbildning av ställföreträdare och 
kontroll av ställföreträdarens lämplighet 
Beskrivning 
En ställföreträdare ska enligt lag vara "rättrådig, 
erfaren och i övrigt lämplig". Utbildningsbrister kan få 
till följd att uppdraget inte sker rättssäkert. Huvudmän 
kan exempelvis gå miste om bidrag och rätt till adekvat 
service. Bristande kontroll av ställföreträdarens 
allmänna lämplighet kan få till följd att svårt skuldsatta 
personer eller personer som begått brott förordnas för 
uppdrag. 

8 Ja Riskbilden och beskrivningstexten 
har utökats till att även omfatta 
ställföreträdarens allmänna 
lämplighet för uppdrag. 

 

Ställföreträdare begår oegentligheter 
Beskrivning 
Ställföreträdare med kan frestas att "låna" av sin 
huvudman. 

0 Nej Riskbilden har inför år 2020 slagits 
samman med riskbilden "Uppdrag 
ges till olämpliga ställföreträdare" till 
den nya riskbilden "Risk för att 
nämnden inte har tillräckliga 
metoder för att kontrollera 
ställföreträdarens ekonomiska 
förvaltning". Risken för att en 
ställföreträdare begår oegentligheter 
har upplevts som missvisande 
eftersom den risken inte är något 
nämnden kunnat påverka. Den nya 
riskbilden tar sikte på nämndens 
möjligheter att upptäcka 
oegentligheter.  

 

Uppdrag ges till olämpliga ställföreträdare 
Beskrivning 
Olämpliga ställföreträdare kan brista i förmåga att 
sköta huvudmannens ekonomi. Huvudmannens 
kostnader och ev skulder kan öka pga att 
ställföreträdaren inte har kontroll över ekonomin. 

0 Nej Riskbilden har inför år 2020 slagits 
samman med riskbilden "Risk för att 
ställföreträdare begår 
oegentligheter" till den nya riskbilden 
"Risk för att nämnden inte har 
tillräckliga metoder för att kontrollera 
ställföreträdarens ekonomiska 
förvaltning". Den nya riskbilden tar 
sikte på nämndens möjligheter att 
upptäcka oegentligheter. Nämndens 
kontroll att uppdrag inte ges till 
olämpliga ställföreträdare ingår 
numera i riskbilden "Brister i 
utbildning av ställföreträdare och 
kontroll av ställföreträdarens 
lämplighet".  
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Risk för felaktig arvodering av ställföreträdare 
Beskrivning 
Felaktiga beslut om arvode till ställföreträdare kan 
innebära ekonomisk skada för den betalningsskyldige, 
dvs kommunen eller huvudmannen. 

6 Ja Riskbilden tillkom inför 2019 med 
anledning av att nämnden antog nya 
riktlinjer för arvoden och 
ersättningar. 

 

Risk för att dataskyddsförordningen (GDPR) inte följs 
Beskrivning 
Om nämnden inte följer dataskyddsförordningen och 
har kontroll över sin hantering av personuppgifter kan 
enskilda lida skada och nämnden kan få kännbara 
böter. 

6 Ja Ny riskbild med anledning av 
dataskyddsdirektivets ikraftträdande 
(GDPR). Det är viktigt att fortlöpande 
anpassningar sker även efter det 
inledande arbetet med rutiner. 

 

Risk för att nämnden saknar tillräckliga metoder för att 
kontrollera ställföreträdarens ekonomiska förvaltning 
Beskrivning 
Olämpliga ställföreträdare kan brista i förmåga att 
sköta huvudmannens ekonomi. Huvudmannens 
kostnader och ev skulder kan öka pga att 
ställföreträdaren inte har kontroll över ekonomin. 
Ställföreträdare med kan frestas att begå brott genom 
att överföra huvudmannens egendom till sig själv. 

8 Ja Ny riskbild inför år 2020 efter 
sammanslagning av riskbilderna 
"Risk för att ställföreträdare begår 
oegentligheter" samt "Uppdrag ges 
till olämpliga ställföreträdare". Den 
nya riskbilden tar sikte på nämndens 
möjligheter att upptäcka 
oegentligheter. 

 

Ställföreträdare Risk för svårigheter att få tag i nya ställföreträdare 
Beskrivning 
Beslut om ställföreträdare tar längre tid. 
Huvudmän får inte hjälp i rimlig tid. 

6 Ja   

Mottagande av 
asylsökande 

Risk för bristande beredskap för asylmottagande 
Beskrivning 
Stort mottagande av ensamkommande barn innebär 
ökat behov av ställföreträdare. Krav på utbildning ökar. 
Arbetsbelastningen ökar. Svårt att uppnå uppsatt mål 
avseende handläggningstid. 

6 Nej Riskbildens text har justerats. 
Eftersom ärendentypen minskat 
kraftigt och få nya ärenden 
inkommer bedöms det inte längre 
finnas anledning att föra över 
riskbilden till plan. Riskbilden finns 
dock kvar och ska följas upp 
fortlöpande. 

 

6 Riskmatris 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 
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  Sannolikhet 
 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 8 

 

6 3 

8 7 5 4 1 

2 

8 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Delegation 1 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

Verksamhetskontr
oller 

2 Risk för brist på gode män till 
ensamkommande barn 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Ja Risken minskar i takt med att antalet 
ärenden minskar. Bör dock hållas 
under uppsikt.  

3 Risk för brister i utbildning av 
ställföreträdare och kontroll av 
ställföreträdarens lämplighet 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja Riskbilden och beskrivningstexten 
har utökats till att även omfatta 
ställföreträdarens allmänna 
lämplighet för uppdrag. 

 Ställföreträdare begår oegentligheter - -  0 Nej Riskbilden har inför år 2020 slagits 
samman med riskbilden "Uppdrag 
ges till olämpliga ställföreträdare" till 
den nya riskbilden "Risk för att 
nämnden inte har tillräckliga 
metoder för att kontrollera 
ställföreträdarens ekonomiska 
förvaltning". Risken för att en 
ställföreträdare begår oegentligheter 
har upplevts som missvisande 
eftersom den risken inte är något 
nämnden kunnat påverka. Den nya 
riskbilden tar sikte på nämndens 
möjligheter att upptäcka 
oegentligheter.  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

 Uppdrag ges till olämpliga 
ställföreträdare 

- -  0 Nej Riskbilden har inför år 2020 slagits 
samman med riskbilden "Risk för att 
ställföreträdare begår 
oegentligheter" till den nya riskbilden 
"Risk för att nämnden inte har 
tillräckliga metoder för att kontrollera 
ställföreträdarens ekonomiska 
förvaltning". Den nya riskbilden tar 
sikte på nämndens möjligheter att 
upptäcka oegentligheter. Nämndens 
kontroll att uppdrag inte ges till 
olämpliga ställföreträdare ingår 
numera i riskbilden "Brister i 
utbildning av ställföreträdare och 
kontroll av ställföreträdarens 
lämplighet".  

4 Risk för felaktig arvodering av 
ställföreträdare 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Riskbilden tillkom inför 2019 med 
anledning av att nämnden antog nya 
riktlinjer för arvoden och 
ersättningar. 

5 Risk för att dataskyddsförordningen 
(GDPR) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Ny riskbild med anledning av 
dataskyddsdirektivets ikraftträdande 
(GDPR). Det är viktigt att fortlöpande 
anpassningar sker även efter det 
inledande arbetet med rutiner. 

6 Risk för att nämnden saknar tillräckliga 
metoder för att kontrollera 
ställföreträdarens ekonomiska 
förvaltning 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja Ny riskbild inför år 2020 efter 
sammanslagning av riskbilderna 
"Risk för att ställföreträdare begår 
oegentligheter" samt "Uppdrag ges 
till olämpliga ställföreträdare". Den 
nya riskbilden tar sikte på nämndens 
möjligheter att upptäcka 
oegentligheter. 

Ställföreträdare 7 Risk för svårigheter att få tag i nya 
ställföreträdare 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Mottagande av 
asylsökande 

8 Risk för bristande beredskap för 
asylmottagande 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Riskbildens text har justerats. 
Eftersom ärendentypen minskat 
kraftigt och få nya ärenden 
inkommer bedöms det inte längre 
finnas anledning att föra över 
riskbilden till plan. Riskbilden finns 
dock kvar och ska följas upp 
fortlöpande. 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Virpi Almqvist 
Handläggare 
033 353793 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-08-19 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00194 1.1.3.1 
 

  

 

Regler och anvisningar för internt kontroll 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden godkänner ”Regler och anvisningar för intern 

kontroll” och översänder densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.    

Ärendet i sin helhet 

Vård- och äldrenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska 

skapa en organisation för den interna kontrollen, och se till att regler och 

anvisningar antas. Vård- och äldrenämndens ”Regler och anvisningar för intern 

kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, antagen av 

Kommunfullmäktige den 19 oktober 2017. 

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga 

arbetet med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. 

Intern kontroll ska vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i 

verksamheten.  

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde.                

Beslutsunderlag 

1. Regler och anvisningar för intern kontroll 

2. -                                

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-08-14. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
Vård- och äldrenämnden 

Regler och anvisningar 
för intern kontroll 



  2019-08-19 

  
Regler och anvisningar intern kontroll 2 (6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fastställt av:  
Vård- och äldrenämnden, datum: 2019-08-19 
För ev. uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Förvaltningschef  
Dokumentet gäller för: Vård- och äldrenämnden 
Dokumentet gäller till och med: 2021 



  2019-08-19 

  
Regler och anvisningar intern kontroll 3 (6) 

 

Innehållsförteckning  
 

Organisation ................................................................................................... 4 

Ansvarsfördelning ........................................................................................ 4 

Vård- och äldrenämnden .............................................................................................. 4 

Förvaltningschef ............................................................................................................ 4 

Verksamhetschef ........................................................................................................... 4 

Enhetschef ...................................................................................................................... 5 

Medarbetarna .................................................................................................................. 5 

Nämndens arbete med intern kontroll ...................................................... 5 

Riskanalys ....................................................................................................................... 5 

Internkontrollplan .......................................................................................................... 6 

Uppföljning till nämnden .............................................................................................. 6 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2019-08-19 

  
Regler och anvisningar intern kontroll 4 (6) 

Vård- och äldrenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation 
för den interna kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. Vård- och äldrenämndens 
”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern kontroll”, 
antagen av Kommunfullmäktige den 19 oktober 2017. 
 
Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet med 
verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska vara en naturlig 
del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten. 
 

Organisation 
Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 
rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt nämndens 
respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
 
I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och resultat. 
Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera dessa till 
närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen visar avvikelser. 
Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmsta chef. 

Ansvarsfördelning 
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen.  
 

Vård- och äldrenämnden  

Vård- och äldrenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att följa upp 
att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde. 
Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt 
granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når sina mål, att 
kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika kontroller i verksamheterna kan 
ingå i den interna kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt 
internkontrollplanen görs och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen 
är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 
 

Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en god intern 
kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med nämnden se till att en 
riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag till internkontrollplan. 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna kontrollen följs och ansvarar för 
en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart 
rapporteras till nämnden.  
 
 

Verksamhetschef  

Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns rutiner och system som 
stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. De ska verka för att 
arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till förvaltningschef. 
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Enhetschef 

Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system som säkrar 
att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar för att rutiner och 
system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska 
omedelbart rapporteras till verksamhetschef 
 

Medarbetarna  

Alla medarbetare är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och effektiv 
verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef.  
 

Nämndens arbete med intern kontroll 
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp att 
nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett 
antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

 
Riskanalys 

Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket 
tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna välja ut kontroller 
ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning av sannolikheten för att ett 
fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett sådant fel skulle få för verksamheten.  
 
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor:  
 
Sannolikhet    Konsekvens 
1. Osannolik    1. Försumbar  
2. Mindre sannolik   2. Lindrig  
3. Möjlig    3. Kännbar  
4. Sannolik    4. Allvarlig 
 
De riskområden som bör analyseras är: 
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka nämndens verksamhet  
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga eller att 
räkenskaperna inte är tillförlitliga  
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet  
verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten inte drivs 
på ett kostnadseffektivt sätt  
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar och 
förordningar eller till interna regelverk  
förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning.  
 
 
Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på 
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett 
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser som 
blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan till grund för 
nämndens internkontrollplan.  
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Internkontrollplan  

Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden.  
 
Internkontrollplanen innehåller följande delar: 

 Verksamhet/process  

 Riskbild  

 Riskbedömning 

 Kontrollmoment  

 Kontrollmetod 

 Kontrollfrekvens 

 Kontrollansvarig 
 

 
Uppföljning till nämnden  

När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. 
Rapporten sammanfattar de granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser, 
slutsatser och föreslagna åtgärder.  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.  

 
 
 



 

 

 

Riskanalys 2020 

Vård- och äldrenämnden 
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1 Inledning 

Vård- och äldrenämnden har gjort en riskanalys genom att identifiera verksamhetens riskbilder och gjort en analys av dessa. 

2 Regler för Intern kontroll 

Vård- och äldrenämnden har ansvar för sin interna kontroll och har skapat en organisation för den interna kontrollen. Vård- och äldrenämndens ”Regler och 
anvisningar för intern kontroll”  antogs på nämndens möte den 19 augusti 2019. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Vård- och äldrenämnden har varit delaktig i och gjort en riskanalys på nämndens förmöte den 29 april 2019. Med utgångpunkt från riskanalysen har nämnden 
sedan fastslagit den interna kontrollplanen för 2020. 

4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Samverkan med 
vårdgrannar 

Brister i samverkan i vårdkedjan. 
Beskrivning 
Ny lagstiftning om samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso- och sjukvård. Högre krav kommer att 
ställas på samverkan och informationsöverföring 
mellan kommun, primärvård och region. Om det inte 
lyckas så kan det få konsekvenser för 
brukarna/patienterna. Kommunen får ansvar för alltmer 
avancerad sjukvård som ställer krav på att 
kompetensen finns. 

9 Nej Tas om hand i VÄF genom 
samverkan med regionen, Hemteam 
mm. 

 

Förskjutning av vården till hemmet, omställningen till 
"Nära vård" 
Beskrivning 
Mer avancerad vård och omsorg i kommunen hela 
dygnet. Bristande kommunikation i närvårdssamverkan 
som leder till minskad delaktighet. Förväntningarna är 
högre än det finns resurser och förutsättningar. Oklar 
ansvarsfördelning mellan vårdgivare. 

9 Nej Hanteras inom ramen för 
närvårdssamverkan. 
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Synpunkter Risk för att inte handläggningstiden om två veckor 
hålls och att utredning inte sker enligt rutin 
Beskrivning 
Processen och rutinen behöver bli kända hos 
medarbetare och chefer 

9 Nej Hanteras i egenkontrollen och följs 
upp två gånger per år i 
ledningssystemet. 

 

5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Rekrytering Risk att det inte finns personal att rekrytera 
(omvårdnadspersonal, legitimerad personal och 
biståndshandläggare) 
Beskrivning 
Leder till bristande personalkontinuitet, bristande 
kvalitet för brukarna och ökade kostnader. Risk att det 
inte finns tillräckligt med personal. Risk för 
underbemanning och ökad arbetsbelastning. Risk för 
fler personalavgångar, långa handläggningstider samt 
bristande kvalitet i service till medborgaren. Risk för att 
vissa verksamheter tvingar hyra in personal  från 
bemanningsföretag, vilket leder till ökade kostnader 
och sämre kontinuitet. 

12 Ja   

Risk att chefer inte fortsätter sin anställning. 
Beskrivning 
Förutsättningar för att chefer ska klara av sina uppdrag 
är av vikt för att nämnden ska kunna uppnå sina mål. 

9 Nej   

Sjukfrånvaro Risk att kvalitén i verksamheten blir försämrad på 
grund av sjukfrånvaro och att arbetsmiljön försämras 
Beskrivning 
Sjukfrånvaro leder till ökade kostnader samt en sämre 
service till medborgarna. Vid underbemanning finns 
risk att de äldre inte får den vård och omsorg de 
behöver. Risk för avvikelser och ansträngd 
arbetssituation för befintlig personal. 

12 Ja   

Språkkunskaper Bristande språkkunskaper i svenska hos personal 
Beskrivning 
Risk att det är svårt att rekrytera personal och att den 
personal som finns tillgänglig inte behärskar det 
svenska språket i tal och skrift. 

6 Nej   
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6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
attestreglementet inte följs. 

6 Nej Kontrolleras löpande vid varje 
manuell utbetalning. 
Redovisningsservice kontrollerar alla 
leverantörer. 

 

Upphandling Risk att lagen om offentlig upphandling (LOU) inte följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy 

9 Ja   

Upphandling Risk för att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. 

9 Ja   

Privata medel Risk för felaktig hantering av privata medel. 
Beskrivning 
Att brukares privata medel hanteras på ett oegentligt, 
oetiskt sätt då rutinen för privata medel inte följs. 
Rutinen har reviderats under 2018. 

12 Ja   

Kundfakturor Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till 
brukarna. 
Beskrivning 
Finns risk för att brukare får fel på avgiftsbeslut och fel 
på fakturor om inte processen mellan verkställighet 
och beställarenheterna fungerar. 

8 Nej Bedömningen gäller systemet med 
inkomstuppgifter mm. 

 

Kontanthantering Risk att dagskassor som understiger 5000 kr/månad 
inte hanteras korrekt 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och 
inte synliggörs i redovisningssystem innebär en risk för 
oegentligheter. God ordning och säkra rutiner ska 
upprätthållas för att minimera risken. 

6 Nej   
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Kontanthantering Risk för att dagskassor som överstiger 5000 kr/månad 
inte hanteras korrekt 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och 
inte synliggörs i redovisningssystem innebär en risk för 
oegentligheter. God ordning och säkra rutiner ska 
upprätthållas för att minimera risken. 

9 Ja   

Representation/utbild
ning 

Risk för att riktlinjer gällande representation och 
utbildning inte följs. 
Beskrivning 
Risk att Borås Stads och skatteverkets regler för 
representation/utbildning och dess redovisning ej följs. 
Risk att representation/utbildning ej är godkänd, 
saknar syftesformulering/deltagarlista/program eller att 
deltagare är attestant. 

6 Nej Kontrolleras löpande  

7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Kommentar Direkt åtgärd 

Myndighet Risk av biståndsbedömning av beslut i Borås Stad inte 
är likvärdig 
Beskrivning 
Det finns risk för att bedömningen av beslut inte är 
likvärdiga i Borås Stad. 

8 Nej Riktlinjer finns i syfte att 
bedömningarna ska vara likvärdiga. 

 

Hemtjänst Risk att det betalas ut pengar för tid som inte utförs i 
hemtjänsten. 
Beskrivning 
Säkerställa tidsregistreringen i TES genom att 
undersöka hur stämplingarna görs, om det sker 
hemma hos brukaren eller justeras i efterhand. Risken 
är att det betalas ut pengar för tid som inte utförts. 

12 Ja   

Att beställda biståndsbedömda insatser inte utförs 
Beskrivning 
Hemtjänsten har haft en ansträngd situation då 
bemanningen inte varit tillräcklig vilket kan medföra 
konsekvenser för brukarna med risk för att de inte får 
den vård och omsorg de behöver. 

9 Ja   
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Att obehöriga tar sig in till brukare/äldre 
Beskrivning 
Ett antal stölder har skett hos brukare/äldre då 
obehöriga personer tagit sig in hos dem genom att 
utge sig för att vara hemtjänstpersonal. 

8 Nej Hemtjänstpersonalen har alltid ID-
bricka och namnskylt samt 
arbetskläder. 

 

Hälso- och sjukvård Att beställda hälso- och sjukvårdsinsatser från 
legitimerad personal till omvårdnadspersonal inte 
utförs 
Beskrivning 
Beställda insatser kan vara träning, behandling, 
vikttagning, blodtryck mm. Detta kan få stora 
konsekvenser för patienten om det inte utförs. 

9 Ja   

Att legitimerad personal inte följer rutin att göra 
riskbedömningar på nyinskrivna i hemsjukvården samt 
vid byte av boendeform eller vid behov. 
Beskrivning 
Risker såsom risk för fall, trycksår, undernäring, 
munhälsa hos patient kan missas då bedömningarna 
inte utförs. Även patientens försämring eller förbättring 
är svår att utvärdera om ingen grundbedömning finns 

9 Nej Under 2019 införs Senior alert 
(riskförebyggande arbete) enligt plan 
på alla Vård- och omsorgsboenden 
och inom hemtjänsten. 

 

IT Att vi inte klarar att införa välfärdsteknik i den takt och 
omfattning som behövs för god och säker vård 
Beskrivning 
Klarar inte av digitaliseringen på grund av att det 
saknas personal, kompetens, organisation och 
resurser. 

9 Nej En plan finns för införandet av 
välfärdsteknik. 

 

Risk för störningar i digital teknik ur ett 
brukarperspektiv. 
Beskrivning 
Risker finns med ny teknik som ännu är under 
utveckling. Just nu finns 13 trygghetskameror 
utplacerade. Det saknas erfarenhet då införandet inte 
föregåtts i projektform. Krävs att alla involverade 
samverkar och att det går att lita på leverantören. 

8 Nej   
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Risk att trygghetslarmen inte fungerar utan "ligger 
nere" 
Beskrivning 
Larmen kontrolleras dagligen men trots det kan 
larmets funktion ligga nere. För att larmen ska fungera 
så krävs att alla involverade i larmen samverkar. Vi 
behöver lita på att det fungerar hos alla leverantörer, 
särskilt SIM korts leverantör. Vi behöver lita på att 
teknik/larmgruppen gör det som de ska göra enligt 
rutin om larmen ligger nere. 

8 Nej   

8 Riskmatris 

K
o
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4 

4 
 

8 

 

12 

 

16 
 

3 

3 
 

6 

 

9 

 

12 

 

2 

2 
 

4 
 

6 

 

8 
 

1 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

24 23 19 16 8 17 7 

15 4 

22 21 20 18 13 

10 6 5 3 2 1 14 12 

11 9 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 24 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Samverkan med 
vårdgrannar 

1 Brister i samverkan i vårdkedjan. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Tas om hand i VÄF genom 
samverkan med regionen, Hemteam 
mm. 

2 Förskjutning av vården till hemmet, 
omställningen till "Nära vård" 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Hanteras inom ramen för 
närvårdssamverkan. 

Synpunkter 3 Risk för att inte handläggningstiden om 
två veckor hålls och att utredning inte 
sker enligt rutin 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Hanteras i egenkontrollen och följs 
upp två gånger per år i 
ledningssystemet. 

Leverantörsfakturo
r 

4 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontrolleras löpande vid varje 
manuell utbetalning. 
Redovisningsservice kontrollerar alla 
leverantörer. 

Upphandling 5 Risk att lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Upphandling 6 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Privata medel 7 Risk för felaktig hantering av privata 
medel. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

Kundfakturor 8 Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor 
skickas till brukarna. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Bedömningen gäller systmet med 
inkomstuppgifter mm. 

Kontanthantering 9 Risk att dagskassor som understiger 
5000 kr/månad inte hanteras korrekt 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Kontanthantering 10 Risk för att dagskassor som överstiger 
5000 kr/månad inte hanteras korrekt 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Representation/ut
bildning 

11 Risk för att riktlinjer gällande 
representation och utbildning inte följs. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Kontrolleras löpande 

9 15 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

Rekrytering 12 Risk att det inte finns personal att 
rekrytera (omvårdnadspersonal, 
legitimerad personal och 
biståndshandläggare) 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

13 Risk att chefer inte fortsätter sin 
anställning. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej  

Sjukfrånvaro 14 Risk att kvalitén i verksamheten blir 
försämrad på grund av sjukfrånvaro och 
att arbetsmiljön försämras 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Språkkunskaper 15 Bristande språkkunskaper i svenska hos 
personal 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Myndighet 16 Risk av biståndsbedömning av beslut i 
Borås Stad inte är likvärdig 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Riktlinjer finns i syfte att 
bedömningarna ska vara likvärdiga. 

Hemtjänst 17 Risk att det betalas ut pengar för tid som 
inte utförs i hemtjänsten. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja  

18 Att beställda biståndsbedömda insatser 
inte utförs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

19 Att obehöriga tar sig in till brukare/äldre 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Hemtjänspersonalen har alltid ID-
bricka och namnskylt samt 
arbetskläder. 

Hälso- och 
sjukvård 

20 Att beställda hälso- och 
sjukvårdsinsatser från legitimerad 
personal till omvårdnadspersonal inte 
utförs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

21 Att legitimerad personal inte följer rutin 
att göra riskbedömningar på nyinskrivna 
i hemsjukvården samt vid byte av 
boendeform eller vid behov. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Under 2019 införs Senior alert 
(riskförebyggande arbete) enligt plan 
på alla Vård- och omsorgsboenden 
och inom hemtjänsten. 

IT 22 Att vi inte klarar att införa välfärdsteknik i 
den takt och omfattning som behövs för 
god och säker vård 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej En plan finns för införandet av 
välfärdsteknik. 

23 Risk för störningar i digital teknik ur ett 
brukarperspektiv. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2020 

Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 

Kommentar 

24 Risk att trygghetslarmen inte fungerar 
utan "ligger nere" 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  
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1 Inledning 

Vård- och äldrenämnden har efter genomförd riskanalys i april 2019, sammanställt och tagit beslut om Intern kontrollplan för 2020. 

 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Rekrytering Risk att det inte 
finns personal att 
rekrytera 
(omvårdnadsperso
nal, legitimerad 
personal och 
biståndshandlägga
re) 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Leder till bristande personalkontinuitet, 
bristande kvalitet för brukarna och ökade 
kostnader. Risk att det inte finns tillräckligt med 
personal. Risk för underbemanning och ökad 
arbetsbelastning. Risk för fler 
personalavgångar, långa handläggningstider 
samt bristande kvalitet i service till 
medborgaren. Risk för att vissa verksamheter 
tvingar hyra in personal  från 
bemanningsföretag, vilket leder till ökade 
kostnader och sämre kontinuitet. 

Kontrollera antalet rekryteringar. Uppföljning/utfall vid 
rekrytering. 

Varje år 

Sjukfrånvaro Risk att kvalitén i 
verksamheten blir 
försämrad på 
grund av 
sjukfrånvaro och 
att arbetsmiljön 
försämras 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Sjukfrånvaro leder till ökade kostnader samt en 
sämre service till medborgarna. Vid 
underbemanning finns risk att de äldre inte får 
den vård och omsorg de behöver. Risk för 
avvikelser och ansträngd arbetssituation för 
befintlig personal. 

Sammanställning sjukfrånvaro per månad. HR avdelningen 
sammanställer varje månad 
sjukfrånvaron per enhet. 

Varje år 
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3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Upphandling Risk att lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot 
Borås Stads upphandlingsregler och policy. 

Kontroll av att inköp följer ramavtal vid 
upphandling och direkt upphandling. 

Samtliga vård- och 
omsorgsboenden granskas. 

Varje år 

Upphandling Risk för att 
ramavtal inte följs 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt 
används för inköp i verksamheten. 

Kontroll av att rutinen är känd och att den följs 
av medarbetarna. 

Samtliga vård- och 
omsorgsboenden granskas. 

Varje år 

Privata medel Risk för felaktig 
hantering av 
privata medel. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Att brukares privata medel hanteras på ett 
oegentligt, oetiskt sätt då rutinen för privata 
medel inte följs. Rutinen har reviderats under 
2018. 

Granskning och kontroll enligt Borås Stads 
riktlinjer gällande enheternas hantering av 
privata medel. 

Utvalda enheter granskas 
under året genom besök. 

Varje år 

Kontanthanterin
g 

Risk för att 
dagskassor som 
överstiger 5000 
kr/månad inte 
hanteras korrekt 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet 
och inte synliggörs i redovisningssystem 
innebär en risk för oegentligheter. God ordning 
och säkra rutiner ska upprätthållas för att 
minimera risken. 

Avstämning av att kassan överensstämmer 
samt kontroll att rutiner för kontanthantering 
följs. 

Några utvalda 
kontantkassor granskas 
under året. 

Varje år 
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4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Hemtjänst Risk att det betalas 
ut pengar för tid 
som inte utförs i 
hemtjänsten. 
 
Riskbedömning 
2020 

12 

Säkerställa tidsregistreringen i TES genom att 
undersöka hur stämplingarna görs, om det sker 
hemma hos brukaren eller justeras i efterhand. 
Risken är att det betalas ut pengar för tid som 
inte utförts. 

Uppföljning av stämplingar i TES. Listor tas fram ur TES som 
visar på om stämplingarna 
gjorts hemma hos brukaren, 
om stämplingar justerats i 
efterhand och om 
stämplingar gjorts utanför 
bostaden. 

Varje år 

Analys av inkomna synpunkter och avvikelser. Analys av inkomna 
synpunkter och avvikelser. 

Varje år 

Att beställda 
biståndsbedömda 
insatser inte utförs 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Hemtjänsten har haft en ansträngd situation då 
bemanningen inte varit tillräcklig vilket kan 
medföra konsekvenser för brukarna med risk 
för att de inte får den vård och omsorg de 
behöver. 

Avstämning beställd, planerad och utförd tid i 
hemtjänsten. 

Varje månad sammanställs 
"Brukartidsrapporten" i 
hemtjänsten, rapporten 
beskriver antal timmar som 
beställts, planerats och 
utförts inom hemtjänst och 
ger en första uppfattning om 
insatser utförs. 

Varje år 

Analys av inkomna synpunkter och avvikelser. Analys av inkomna 
synpunkter och avvikelser. 

Varje år 

Hälso- och 
sjukvård 

Att beställda hälso- 
och 
sjukvårdsinsatser 
från legitimerad 
personal till 
omvårdnadsperson
al inte utförs 
 
Riskbedömning 
2020 

9 

Beställda insatser kan vara träning, behandling, 
vikttagning, blodtryck mm. Detta kan få stora 
konsekvenser för patienten om det inte utförs. 

Avstämning beställd, planerad och utförd tid 
delegerad HSL. 

Varje månad sammanställs 
"Brukartidsrapporten" i 
hemtjänsten, rapporten 
beskriver antal delegerade 
timmar HSL som beställts 
och antalet utförda 
delegerade timmar HSL. 

Varje år 

Analys av inkomna synpunkter och avvikelser. Analys av inkomna 
synpunkter och avvikelser. 

Varje år 
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1 Inledning 
Nedan följer Förskolenämndens plan för intern kontroll 2020. Riskbilder och kontrollmoment inom områdena Styrning och ledning, Personal, Ekonomi 
och Egen verksamhet kommer att följas upp under 2020. 
Intern kontrollplan för 2020 innehåller 11 riskbilder. 

2 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Nämndens 
uppdrag 

Risk för att 
nämndledamöter 
inte är tillräckligt 
insatta i 
verksamhetsspecifi
ka frågor. 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Förvaltningen har under våren 2019 både 
utbildat nämnden och genomfört studiebesök 
på olika förskolor. Alla i nämnden har ett eget 
ansvar att sätta sig in nämndens frågor. 

Kontroll av att nämndens ledamöter och 
ersättare upplever sig insatta i verksamhetens 
frågor. 

Enkät till nämndens 
ledamöter och ersättare. I 
enkäten ställer förvaltningen 
frågor som rör nämndens 
olika områden, frågorna rör 
ej detaljnivå. 
 
Gruppdiskussion kring 
upplevelse av hur insatta 
nämndens ledamöter och 
ersättare är inom nämndens 
olika områden. Till 
gruppdiskussionen tar 
förvaltningen fram frågor för 
nämndens olika områden, 
frågorna rör ej detaljnivå. 

Varje år 

3 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Vikarier Risk för att rutiner 
för vikarier i 
verksamheten ej är 
kända och följs. 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

 Kontroll av att rutinen är känd och följs. 30 stickprov genomförs med 
en geografisk spridning. 
Frågor ställs till vikarierande 
personal. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Risk för brist på 
vikarier 
 
Riskbedömning 
2020 
12 

Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i 
vikarier i den utsträckning som behövs, framför 
allt i ytterområdena. Det finns då risk för brister 
i likvärdighet. 

Kontroll av tillgången till timvikarier i 
verksamheterna. 

Statistik från 
bemanningsenheten samt 
kontinuerliga avstämningar i 
kvalitetsdialog med rektorer 
kring bemanning utifrån 
erhållen statistik från 
bemanningsenheten. 

Varje 
tertial 

Kompetens och 
utbildning 

Risk för 
svårigheter 
gällande 
kompetensförsörjni
ng och därmed risk 
att förskolorna inte 
når fördelningen 
på 70 % 
legitimerade 
förskollärare och 
30 % barnskötare 
 
Riskbedömning 
2020 
12 

Det råder svårigheter att rekrytera förskollärare 
och barnskötare eftersom det är bristyrken. 

Uppföljning av extern personalomsättning. Analys av statistik från 
personalsystemet på 
externa avgångar. 

Varje år 

Kontroll av i vilken utsträckning det finns 
utbildade förskollärare och barnskötare. 

Statistik från 
personalsystemet. 

Varje år 

Risk för att det ej 
finns minst en 
förskollärare per 
avdelning. 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Svårigheter i rekrytering av förskollärare, 
kombinerat med frånvaro, kan bidra till att det 
inte finns någon utbildad förskollärare på alla 
avdelningar. 

Kontroll av i vilken utsträckning det finns minst 
en förskollärare per avdelning. 

Kontinuerliga avstämningar i 
kvalitetsdialog med rektor 
gällande antal förskollärare. 

Varje 
tertial 
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4 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Övergrepp Risk för att rutin 
mot kränkningar av 
barn inte följs 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Det har framkommit att det finns brister 
gällande huruvida denna rutin följs. Därför är 
det angeläget att titta närmre på detta område. 

Kontroll av att rutinen är känd och att den följs 
av medarbetare. 

30 stickprov genomförs med 
en geografisk spridning. 
Förskolorna/avdelningarna 
kontaktas via telefon. Frågor 
ställs till tillsvidareanställd 
personal. 

Varje år 

Kontroll av att rutinen är känd och följs av 
rektorerna. 

Uppföljning via statistik 
(antalet inkomna 
anmälningar till 
huvudmannen) och genom 
kontroll av anmälningar från 
Skolinspektionen om 
kränkande behandling där 
anmälan till huvudman 
saknas. 

Varje år 

Risk för att 
anmälningsskyldig
heten till 
Socialtjänsten inte 
efterlevs. 
 
Riskbedömning 
2020 
12 

Myndigheter och anställda hos sådana 
myndigheter vars verksamhet berör barn och 
unga är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far 
illa. Anmälan ska göras när den 
anmälningsskyldige får kännedom om eller 
misstänker att ett barn far illa. 

Kontroll av att anmälningsskyldigheten är känd 
och följs. 

20 stickprov genomförs, 
blandad ålder och 
anställningstid. Rektorer 
kontaktas via telefon. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Lokaler Risk för att lokaler 
inte är 
ändamålsenliga 
och funktionella 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Risken gäller särskilt äldre och tillfälliga lokaler. Kontroll av att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga 

En gång per år inkommer 
samtliga rektorer med 
skriftligt underlag om behov 
och önskemål kring inom- 
och utomhusmiljö, vilket 
sedan sammanställs i en 
rapport kring lokalernas 
beskaffenhet. Uppföljning 
via kvalitetsdialog med 
lokalsamordnare. En 
prioritering av behov och 
önskemål görs och framförs 
i nämndens lokalplan varje 
år. Uppföljningen ska utgå 
ifrån kommande "Rutin för 
nybyggnation av förskola". 

Varje år 

Risk för att i 
planarbetet 
hänvisa till 
närliggande 
förskolor som 
redan är 
fulltecknade 
 
Riskbedömning 
2020 
12 

 Kontroll av antal detaljplaner på remiss till 
nämnden som hänvisar till närliggande 
förskolor som redan är fulltecknade. 

Kontroll av samtliga 
inkomna detaljplaner som 
skickats på remiss till 
nämnden för yttrande. 

Varje 
tertial 

Inkomna 
synpunkter 

Risk för att alla inte 
känner till rutinen 
för 
synpunktshanterin
g samt informerar 
om denna. 
 
Riskbedömning 
2020 
9 

Inkomna synpunkter ska tas om hand och 
besvaras enligt en kommunövergripande rutin. 
Rutinen behöver implementeras i större 
utsträckning. 

Kontroll av att rutinen är känd och följs. 30 stickprov genomförs med 
en geografisk spridning. 
Förskolorna/avdelningarna 
kontaktas via telefon. Frågor 
ställs till tillsvidareanställd 
personal.  
 
Kontroll vid inkomna 
anmälningar från 
Skolinspektionen gällande 
om ärendet först inkommit 
till synpunktshanteringen. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Risk för att 
övergångarna 
mellan förskola 
och skola inte 
håller en tillräckligt 
hög kvalitet. 
 
Riskbedömning 
2020 
6 

Det finns risk för brister i den överlämnande 
informationen och dokumentationen vilket kan 
få till följd att alla barn inte får de mest optimala 
förutsättningarna att lyckas i skolan. 

Kontroll av att övergångsplanen är känd och 
följs. 

20 stickprov genomförs, 
blandad områden och 
anställningstid. Rektorer 
kontaktas via telefon. 
  
Avgränsning: Rutinen 
gällande övergångar för 
barn i behov av särskilt 
stöd, ingår inte i 
granskningen då det inte 
befaras finnas brister i 
denna. 

Varje år 
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2 Borås Stad  |   regler och anvisningar för intern kontroll 

Fastställt av: Förskolenämnden
Datum: 30 augusti 2018
Dokumentet gäller för: Förskolenämnden 
För revidering ansvarar: Förskolenämnden 
Dokumentet gäller till och med: 2020

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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Regler och anvisningar 
för intern kontroll
Förskolenämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation 
för den interna kontrollen och se till att regler och anvisningar antas. Förskolenämndens 
”Regler och anvisningar för intern kontroll” utgår ifrån Borås Stads ”Regler för intern 
kontroll”, antagen av Kommunfullmäktige.

Intern kontroll ska ses som ett hjälpmedel och en integrerad del i det vardagliga arbetet 
med verksamhetens grundläggande processer för att uppnå målen. Intern kontroll ska 
vara en naturlig del av det systematiska förbättringsarbetet i verksamheten.

Organisation
Förvaltningens chefer har ansvar för att de rutiner och system som finns säkerställer att 
verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller 
i sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, regler och anvisningar samt 
nämndens respektive förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. 

I chefernas ansvar ingår att svara för att medarbetarna arbetar mot avsedda mål och 
resultat. Cheferna ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga risker och rapportera 
dessa till närmsta chef. Cheferna har också ansvar för åtgärder när den interna kontrollen 
visar avvikelser. Allvarliga brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras 
till närmsta chef.

Ansvarsfördelning
Nedan beskrivs nämndens organisation för den interna kontrollen. 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan, vilken syftar till att 
följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden 
och/eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera 
att verksamheterna når sina mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer 
följs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i internkontrollplanen. Nämnden ska 
försäkra sig om att granskningarna genomförs enligt plan och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om allvarliga 
brister ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.

Förvaltningschef
Förvaltningschefen ansvarar för att ta fram konkreta regler och anvisningar för en 
god intern kontroll inom nämndens verksamhetsområden. Hen ska i samverkan med 
nämnden se till att en riskanalys upprättas och med den som underlag skapa ett förslag 
till internkontrollplan. Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för den interna 
kontrollen följs och ansvarar för en årlig uppföljning till nämnden. Allvarliga brister i 
den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till nämnden. 
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Verksamhetschef 
Verksamhetschefen ska följa regler och anvisningar för intern kontroll och informera 
övriga anställda om innebörden. Verksamhetschefen har ansvar för att det finns rutiner 
och system som stödjer och säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. 
De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Allvarliga brister 
i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till förvaltningschef.

Enhetschef
Enhetschefen ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och system som 
säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Enhetschefen ansvarar 
för att rutiner och system är kända och följs av alla medarbetare. Allvarliga brister i den 
interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till verksamhetschef.

Medarbetarna 
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå en säker och 
effektiv verksamhet samt att rapportera avvikelser till närmaste chef. 

Nämndens arbete med intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll. Detta 
ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en internkontrollplan för att följa upp 
att nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer 
nämnden ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret.

Riskanalys
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva 
mycket tid och resurser. Några kontrollmoment måste därför väljas ut. För att kunna 
välja ut kontroller ska årligen en riskanalys göras. Riskanalysen innehåller en bedömning 
av sannolikheten för att ett fel ska inträffa samt en bedömning av vilken konsekvens ett 
sådant fel skulle få för verksamheten. 
 
Sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån fyrgradiga skalor: 

Sannolikhet    Konsekvens
1. Osannolik    1. Försumbar 
2. Mindre sannolik   2. Lindrig 
3. Möjlig    3. Kännbar 
4. Sannolik    4. Allvarlig

De riskområden som bör analyseras är:

Omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändringar som kan påverka nämndens verksamhet. 
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Redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är felaktiga 
eller att räkenskaperna inte är tillförlitliga. 

Legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens verksamhet. 

Verksamhetsrisker, till exempel risken att nämnden inte når sina mål eller att verksamheten 
inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt. 

Bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till lagar 
och förordningar eller till interna regelverk. 

Förtroendeskador, i form av vidlyftig representation, mutor och bestickning. 

Sannolikhet och konsekvens vägs samman och på det sättet kan en rimlig nivå hittas på 
kontrollmomenten. Arbetet med den interna kontrollen får inte bli orimligt dyr eller ett 
självändamål i förhållande till vad den ger i resultat, utan måste vägas mot de konsekvenser 
som blir om ett fel uppstår. Det samlade resultatet av arbetet med riskanalys ligger sedan 
till grund för nämndens internkontrollplan. 

Internkontrollplan 
Internkontrollplanen är en produkt av riskanalysen och styr antalet kontrollområden. 

Internkontrollplanen innehåller följande delar:
• Verksamhet/process 
• Riskbild 
• Riskbedömning
• Kontrollmoment 
• Kontrollmetod
• Kontrollfrekvens
• Kontrollansvarig

Uppföljning till nämnden 
När förvaltningens granskning av kontrollmomenten i internkontrollplanen är klar, 
redovisas en skriftlig uppföljningsrapport till nämnden. Rapporten sammanfattar de 
granskningar som gjorts under året innehållande iakttagelser, slutsatser och föreslagna 
åtgärder. 

Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen 
och Stadsrevisionen för kännedom. 



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 

 
 

Riskanalys 2020 
Förskolenämnden 
 

 

 

 
 

  



Förskolenämnden, Riskanalys 2020 2(13) 

1 Inledning 
Förskolenämndens riskanalys 2020 innehåller 40 identifierade riskbilder. Riskbilderna tillhör kategorierna Egen verksamhet, Personal, Ekonomi och 
Styrning och ledning. Ingen riskbild har riskbedömning 16. 

2 Regler för Intern kontroll 
Förskolenämnden antog den 30 mars 2017 "Regler och anvisningar för intern kontroll". Vid beslut om intern kontroll för 2019 förra året beslutade 
Förskolenämnden att förlänga giltighetstiden på styrdokumentet till och med år 2020. Reglerna bifogas rapporten. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
Förskolenämnden har vid en halvdag den 16 april träffats och arbetat med riskanalys 2020. Utifrån det underlag som framkom, gjordes en 
sammanställning på förvaltningen, vilken diskuterades i förvaltningsledningen. Förvaltningschef och förvaltningscontroller presenterade 
samanställningen av riskanalys 2020 för presidiet den 16 maj. Därefter arbetades ett förslag till intern kontrollplan 2020 fram. På 
förvaltningsinformationen den 28 maj fick Förskolenämnden en presentation av nämndens arbete med riskanalysen den 16 april samt en presentation av 
hur förvaltningen arbetat vidare med det underlag som politikerna lyft fram. Nämnden kunde sedan fram till och med den 7 juni lämna synpunkter till 
ordförande och förste vice ordförande gällande det presenterade förslaget. Förvaltningen arbetade därefter vidare med att färdigställa intern kontrollplan 
för 2020. 

4 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Nämndens uppdrag Risk för att nämndledamöter inte är tillräckligt insatta i 
verksamhetsspecifika frågor. 
Beskrivning 
Förvaltningen har under våren 2019 både utbildat 
nämnden och genomfört studiebesök på olika 
förskolor. Alla i nämnden har ett eget ansvar att sätta 
sig in nämndens frågor. 

9 Ja   

Extraordinär händelse Risk för att rutiner är bristfälliga vid extraordinär 
händelse i förskolans närområde. 
 

8 Nej Ny risk för 2020  



Förskolenämnden, Riskanalys 2020 3(13) 

5 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Vikarier Risk för att rutiner för vikarier i verksamheten ej är 
kända och följs. 
 

9 Ja   

Risk för brist på vikarier 
Beskrivning 
Det finns en risk att förskolorna inte kan få tag i vikarier 
i den utsträckning som behövs, framför allt i 
ytterområdena. Det finns då risk för brister i 
likvärdighet. 

12 Ja   

Risk för brister i förskolans sekretess och tystnadsplikt 
 

6 Nej   

Kompetens och 
utbildning 

Risk för svårigheter gällande kompetensförsörjning 
och därmed risk att förskolorna inte når fördelningen 
på 70 % legitimerade förskollärare och 30 % 
barnskötare 
Beskrivning 
Det råder svårigheter att rekrytera förskollärare och 
barnskötare eftersom det är bristyrken. 

12 Ja   

Risk för att det ej finns minst en förskollärare per 
avdelning. 
Beskrivning 
Svårigheter i rekrytering av förskollärare, kombinerat 
med frånvaro, kan bidra till att det inte finns någon 
utbildad förskollärare på alla avdelningar. 

9 Ja   

Personalomsättning Risk för hög personalomsättning 
 

6 Nej Personalomsättning beskriver 
rörlighet på personal, dvs hur många 
som lämnat sin arbetsgivare för 
annan arbetsgivare eller på grund av 
ålderspension i förhållande till 
antalet tillsvidareanställda under 
året.  

 

Sjukfrånvaro Risk för hög sjukfrånvaro 
Beskrivning 
Förskolans personal uppvisar i nuläget en för hög 
sjukfrånvaro. 

12 Nej Följs upp per månad i nämndens 
månadsrapport. 
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Arbetsmiljö Risk för att anställda tvingas ta stort ansvar för sin 
arbetsplats verksamhet på grund av att det är för få 
ordinarie personal. 
Beskrivning 
Det kan finnas risk att anställda tvingas ta stort ansvar 
vid ordinarie personals frånvaro. 

12 Nej Riskbilden följs upp av 
skyddskommittén på LSG och FSG. 

 

6 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Resursfördelning Risk för brister i likvärdighet utifrån resursfördelningen 
 

6 Nej   

Upphandling Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
 

6 Nej   

Risk för att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej   

Ekonomiska 
konsekvenser 

Risk för underskott eller anpassningar i verksamheten. 
Beskrivning 
Volymuppräkning och utebliven kostnadstäckning för 
lokaler kan bidra till underskott och/eller anpassningar i 
verksamheten. 

12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

 

Risk för att flera nybyggda förskolor ger en dyrare 
lokalkostnad per barn. 
 

12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 
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7 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbed

ömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Utredning av barn i 
behov av särskilt stöd 

Risk för att barn i behov av särskilt stöd inte får det 
stöd de har rätt till 
 

9 Nej Riskbilden följs upp två gånger per 
år i maj och oktober på 
orienteringsmöten (ORM) med 
barnhälsan. Kontinuerliga dialoger 
sker mellan rektor och barnhälsan 
vid behov. 

 

Övergrepp Risk för att barn utsätts för sexuella övergrepp 
 

8 Nej   

Risk för att rutiner gällande övergrepp i förskolan inte 
är kända och följs. 
 

4 Nej Vid introduktion av nyanställda ges 
information om rutinen. 

 

Risk för att rutin mot kränkningar av barn inte följs 
Beskrivning 
Det har framkommit att det finns brister gällande 
huruvida denna rutin följs. Därför är det angeläget att 
titta närmre på detta område. 

9 Ja   

Risk för att anmälningsskyldigheten till Socialtjänsten 
inte efterlevs. 
Beskrivning 
Myndigheter och anställda hos sådana myndigheter 
vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sin 
verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa. Anmälan ska göras när den 
anmälningsskyldige får kännedom om eller misstänker 
att ett barn far illa. 

12 Ja Ny risk för 2020.  

Barngruppens storlek Risk för att inte klara Skolverkets riktmärke gällande 
barngruppernas storlek 
Beskrivning 
Det finns idag svårigheter att uppfylla Skolverkets 
riktmärke. 

6 Nej   

Säkerhet Risk för brister gällande säkerheten i utemiljön 
Beskrivning 
Brister i utemiljön kan finnas genom allmänhetens 
påverkan, t ex nedskräpning. 

9 Nej Riskbilden hanteras inom 
kvalitetsdialoger i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 
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Risk för att säkerhetsrutiner gällande brandskydd inte 
är kända och följs 
Beskrivning 
Om säkerhetsrutiner inte är kända och följs av 
medarbetare och vikarier kan det få allvarliga 
konsekvenser. 

8 Nej   

Risk för att säkerhetsrutiner vid barns försvinnande 
inte är kända och följs 
Beskrivning 
Om säkerhetsrutiner inte är kända och följs av 
medarbetare och vikarier kan det få allvarliga 
konsekvenser. 

8 Nej   

Jämn könsfördelning Risk för att förskolan har för få manliga pedagoger 
 

8 Nej   

Risk för att förskolan känns som en otrygg arbetsplats 
för män 
 

6 Nej   

Lokaler Risk för att lokaler inte är ändamålsenliga och 
funktionella 
Beskrivning 
Risken gäller särskilt äldre och tillfälliga lokaler. 

9 Ja   

Risk för brister gällande placering av förskolan och 
dess tillgänglighet 
 

9 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 

 

Risk för att förskolelokaler saknas 
Beskrivning 
Den stora efterfrågan på förskoleplatser gör att det 
behövs fler förskolelokaler. Det finns en risk för att nya 
lokaler inte hinner tas i bruk i önskvärd tid. 

6 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 

 

Risk för att städtjänster inte blir utförda med kvalitet. 
 

6 Nej   

Risk för att alla barn inte har möjlighet till annan 
utevistelse än förskolans utegård. 
 

4 Nej   
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Risk för att nämndens intresse inte beaktas hos 
Lokalförsörjningsnämnden vid fler intressenter. 
Beskrivning 
När intresset inte beaktas kan nämndens 
verksamheter få byta verksamhetslokaler frekvent eller 
vid olämpliga tillfällen. 

6 Nej Ny risk för 2020  

Risk för att i planarbetet hänvisa till närliggande 
förskolor som redan är fulltecknade 
 

12 Ja Ny risk för 2020. Planarbetet 
hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

 

Tillsyn av fristående 
enheter 

Risk för att fristående enheter inte har en tillräckligt 
god kvalitet 
 

8 Nej   

Inkomna synpunkter Risk för att alla inte känner till rutinen för 
synpunktshantering samt informerar om denna. 
Beskrivning 
Inkomna synpunkter ska tas om hand och besvaras 
enligt en kommunövergripande rutin. Rutinen behöver 
implementeras i större utsträckning. 

9 Ja   

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Risk för att inte uppnå läroplanens mål på grund av för 
låg andel förskollärare. 
Beskrivning 
I och med ny Lpfö 1 juli 2019 ansvarar huvudmannen 
för att förskollärare finns på varje förskola, som 
ansvarar för den pedagogiska undervisningen. 

9 Nej Läroplanens mål följs upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Andel förskollärare följs upp i riskbild 
”Risk för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed 
risk att förskolorna inte når 
fördelningen på 70% legitimerade 
förskollärare och 30% barnskötare”. 

 

Risk för att personalens kompetens gällande digitala 
verktyg är bristande. 
Beskrivning 
Det finns en risk att förskolan inte lever upp till kraven i 
den reviderade läroplanen och att undervisningen inte 
leder till ökad kompetens för barnen. Risk för brister i 
likvärdighet finns också. 

8 Nej Följs upp i särskild rapport "Digital 
kompetens" i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

 

Risk för att övergångarna mellan förskola och skola 
inte håller en tillräckligt hög kvalitet. 
Beskrivning 
Det finns risk för brister i den överlämnande 
informationen och dokumentationen vilket kan få till 
följd att alla barn inte får de mest optimala 
förutsättningarna att lyckas i skolan. 

6 Ja Övergångsplanen revideras hösten 
2019. 
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Risk för att vårdnadshavare inte får information om vad 
som hänt under dagen. 
 

6 Nej   

Lagstiftning Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 
Beskrivning 
Brister vad gäller kunskap inom området kan leda till 
att den nya lagen inte följs fullt ut och i slutändan kan 
det leda till vite. 

6 Nej Följs upp hösten 2019, vid brister 
kommer åtgärder vidtas. 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 40 
 

3 40 19 9 8 2 18 5 

37 34 29 28 
27 25 22 17 14 11 

32 31 30 24 
20 13 12 7 4 1 39 38 36 26 23 21 

16 35 15 6 33 10 

22 18 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

Utredning av barn 
i behov av särskilt 
stöd 

1 Risk för att barn i behov av särskilt stöd 
inte får det stöd de har rätt till 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden följs upp två gånger per 
år i maj och oktober på 
orienteringsmöten (ORM) med 
barnhälsan. Kontinuerliga dialoger 
sker mellan rektor och barnhälsan 
vid behov. 

Övergrepp 2 Risk för att barn utsätts för sexuella 
övergrepp 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

3 Risk för att rutiner gällande övergrepp i 
förskolan inte är kända och följs. 

4.Allvarlig 1.Osannolik  4 Nej Vid introduktion av nyanställda ges 
information om rutinen. 

4 Risk för att rutin mot kränkningar av 
barn inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

5 Risk för att anmälningsskyldigheten till 
Socialtjänsten inte efterlevs. 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Ny risk för 2020. 

Barngruppens 
storlek 

6 Risk för att inte klara Skolverkets 
riktmärke gällande barngruppernas 
storlek 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Säkerhet 7 Risk för brister gällande säkerheten i 
utemiljön 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden hanteras inom 
kvalitetsdialoger i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

8 Risk för att säkerhetsrutiner gällande 
brandskydd inte är kända och följs 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

9 Risk för att säkerhetsrutiner vid barns 
försvinnande inte är kända och följs 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Jämn 
könsfördelning 

10 Risk för att förskolan har för få manliga 
pedagoger 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

11 Risk för att förskolan känns som en 
otrygg arbetsplats för män 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Lokaler 12 Risk för att lokaler inte är 
ändamålsenliga och funktionella 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

13 Risk för brister gällande placering av 
förskolan och dess tillgänglighet 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

14 Risk för att förskolelokaler saknas 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Riskbilden hanteras i 
lokalplaneprocessen och i det 
systematiska kvalitetsarbetet 
(Rapport "Lokalernas beskaffenhet"). 

15 Risk för att städtjänster inte blir utförda 
med kvalitet. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

16 Risk för att alla barn inte har möjlighet 
till annan utevistelse än förskolans 
utegård. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

17 Risk för att nämndens intresse inte 
beaktas hos Lokalförsörjningsnämnden 
vid fler intressenter. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Ny risk för 2020 

18 Risk för att i planarbetet hänvisa till 
närliggande förskolor som redan är 
fulltecknade 

4.Allvarlig 3.Möjlig  12 Ja Ny risk för 2020. Planarbetet 
hanteras av 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 

Tillsyn av 
fristående enheter 

19 Risk för att fristående enheter inte har 
en tillräckligt god kvalitet 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

Vikarier 20 Risk för att rutiner för vikarier i 
verksamheten ej är kända och följs. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

21 Risk för brist på vikarier 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

22 Risk för brister i förskolans sekretess 
och tystnadsplikt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kompetens och 
utbildning 

23 Risk för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed risk 
att förskolorna inte når fördelningen på 
70% legitimerade förskollärare och 30% 
barnskötare 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

24 Risk för att det ej finns minst en 
förskollärare per avdelning. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

Personalomsättnin
g 

25 Risk för hög personalomsättning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Personalomsättning beskriver 
rörlighet på personal, dvs hur många 
som lämnat sin arbetsgivare för 
annan arbetsgivare eller på grund av 
ålderspension i förhållande till 
antalet tillsvidareanställda under 
året.  

Sjukfrånvaro 26 Risk för hög sjukfrånvaro 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Följs upp per månad i nämndens 
månadsrapport. 

Resursfördelning 27 Risk för brister i likvärdighet utifrån 
resursfördelningen 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Upphandling 28 Risk för att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

29 Risk för att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Nämndens 
uppdrag 

30 Risk för att nämndledamöter inte är 
tillräckligt insatta i verksamhetsspecifika 
frågor. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Inkomna 
synpunkter 

31 Risk för att alla inte känner till rutinen för 
synpunktshantering samt informerar om 
denna. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Läroplan och 
måluppfyllelse 

32 Risk för att inte uppnå läroplanens mål 
på grund av för låg andel förskollärare. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Läroplanens mål följs upp i det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
 
Andel förskollärare följs upp i riskbild 
”Risk för svårigheter gällande 
kompetensförsörjning och därmed 
risk att förskolorna inte når 
fördelningen på 70% legitimerade 
förskollärare och 30% barnskötare”. 

33 Risk för att personalens kompetens 
gällande digitala verktyg är bristande. 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej Följs upp i särskild rapport "Digital 
kompetens" i det systematiska 
kvalitetsarbetet. 

34 Risk för att övergångarna mellan 
förskola och skola inte håller en 
tillräckligt hög kvalitet. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Övergångsplanen revideras hösten 
2019. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbed
ömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

35 Risk för att vårdnadshavare inte får 
information om vad som hänt under 
dagen. 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Arbetsmiljö 36 Risk för att anställda tvingas ta stort 
ansvar för sin arbetsplats verksamhet 
på grund av att det är för få ordinarie 
personal. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden följs upp av 
skyddskommittén på LSG och FSG. 

Lagstiftning 37 Risk för att GDPR inte följs/efterlevs. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Följs upp hösten 2019, vid brister 
kommer åtgärder vidtas. 

Ekonomiska 
konsekvenser 

38 Risk för underskott eller anpassningar i 
verksamheten. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

39 Risk för att flera nybyggda förskolor ger 
en dyrare lokalkostnad per barn. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Nej Riskbilden hanteras i 
budgetprocessen. 

Extraordinär 
händelse 

40 Risk för att rutiner är bristfälliga vid 
extraordinär händelse i förskolans 
närområde. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Ny risk för 2020 
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Intern kontroll 2020 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner riskanalys och intern kontrollplan för 2020.        

Sammanfattning  
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Kommunens nämnder och styrelser skall varje år, i 
samband med budgeten, upprätta en riskanalys och en plan för den interna 
kontrollen.  

Förskolenämnden har under våren, tillsammans med förvaltningen, arbetat 
fram riskanalys och intern kontrollplan för 2020.               

Ärendet i sin helhet 
Kommunfullmäktige antog 2017 nya regler för intern kontroll i Borås Stad.  
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd skall löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde och varje år anta en plan för 
denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av rutiner och processer. 
I riskanalysarbetet görs en konsekvens- och sannolikhetsbedömning. 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 
syftar bland annat till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.  

• Minimera risker, säkra system och rutiner. 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

Beslutsunderlag 
1. Riskanalys 2020 
2. Intern kontrollplan 2020                                



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
 
 

 

Andreas Ekström  
Ordförande 

Ing-Marie Samuelsson 
Tf Förvaltningschef  

 



Intern kontrollplan 2020 
Tekniska nämnden 



Tekniska nämnden, Intern kontrollplan 2020 2(4) 

1 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 

Riskbedömning 
2020 
6 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till personal eller att staden bryter 
mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller andra 
avtal/lagar inom det personalrättsliga området. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns 
bifogad, finns också att 
hämta på intranätet. 

Varje år 

Hot och 
trakasserier 

Riskbedömning 
2020 
6 

Risk att personal hotas och trakasseras. Följa upp att ev. anmälda hot- och 
våldssituationer gentemot personal hanteras på 
ett bra sätt. 

Avstämning av inkomna 
tillbud och arbetsskador 
relaterade till hot- och 
våldssituationer. 
Avstämningen sker 
gentemot den centralt 
framtagna rutin som finns 
beskriven i programmet 
Canea One. 

Varje år 

2 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Leverantörs-
fakturor 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 

Riskbedömning 
2020 
8 

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga 
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för 
förskingring när inte attestreglementet följs. 

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, YY-kod korrekt finns på 
fakturan, F-skatt, organisationsnummer, 
genomgång av attestförteckningar, ej egen 
attest. Betalningsvillkor: Kontrollera att 
betalning sker 30 dagar efter fakturadatum. 
Undantag finns där ex.vis 10 dagar gäller. 
Kontrollera att faktureringsavgifter eller 
liknande inte betalats. 

Stickprov 1-2 % Varje år 

Utgiftens syfte tydligt framgår av fakturan, i 
annat fall ska en ändamålsbeskrivning vara 
gjord. Fakturabilagor ska finnas inskannade (i 
annat fall ska en hänvisning ske på fakturan om 
var dessa uppgifter förvaras). Ev specificerade 
inköpskvitton skannas som bilaga. 

Stickprov 1-2 % Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 

Riskbedömning 
2020 
6 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie 
verksamhet. 

Att deltagarförteckning finns, att syfte framgår, 
samt att program bifogas, för kostnader 
avseende representation, utbildningar m.m. Att 
kostnader för representation följer 
skattelagstiftning samt Borås Stads riktlinjer 

Stickprov (1-2 %) av konto 
471x , 4772, (614x, 616x) 

Varje år 

3 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Vägunderhåll Kapitalförstöring 

Riskbedömning 
2020 
12 

Risk för kapitalförstöring p.g.a. eftersatt 
underhåll. 

kontroll av utvecklingen avseende inkomna 
felanmälningar i InfraControl gällande antal 
potthål. 

Sammanställning av 
felanmälningar i 
InfraControl. 

Varje år 

Särskoleskjuts Otillräckligt antal 
fordon 

Riskbedömning 
2020 
6 

Risk att antal fordon och chaufförer inte räcker. Kontroll att rätt antal fordon inklusive chaufförer 
finns i verksamheten. 

Stickprov utvalda datum, 1 
gång/månad. 

Varje år 

Klotter Feladresserade 
uppgifter 

Riskbedömning 
2020 
9 

Klotter - Risk att handläggning av ärenden 
försenas. 

Klotter - Kontroller hur många felanmälningar 
som inkommer samt se hur många av dessa 
som inte avser Tekniska förvaltningens 
anläggningar. 

Sammanställning av 
felanmälningar i 
InfraControl. 

Varje år 

Otrygghet Otrygghet och 
upplevd otrygghet 

Riskbedömning 
2020 
9 

Risk att trygghetsskapande åtgärder inte utförs 
i tillräcklig skala. Gäller såväl trafikmiljö som 
upplevd trygghet i parker och gångstråk. 

Kontroll att sammanställd uppföljningsrapport 
gjorts efter trygghetsvandring samt att analys 
och prioritering av inkomna synpunkter gjorts. 

Stickprov 1 
trygghetsvandring/år. 

Varje år 
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4 Beslut 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
• Minimera risker, säkra system och rutiner
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
• Säkra en rättvisande redovisning
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 
verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 
verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder 
som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna 
kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 
Utifrån upprättad väsentlighets- och riskanalys (framtagen av Tekniska nämnden 2019-05-28) har förslag till Intern Kontrollplan för 2020 tagits fram. 
Riskanalysen bifogas som bilaga tillsammans med framtagna regler och anvisningar för den interna kontrollen. Beslut om den Interna kontrollplanen 
2020 har tagits på Tekniska nämndens sammanträde 2019-06-27. 



Riskanalys 2020 
Tekniska nämnden 
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1 Regler för Intern kontroll 
Regler och anvisningar för den interna kontrollen antogs av Tekniska nämnden 2016-08-29 och redovisades senast på Tekniska nämnden möte 2019-05-
28. Reglerna bifogas som bilaga. 

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
Tekniska nämnden har vid nämndmöte 2019-05-28 genomfört en risk- och sårbarhetsanalys. Man utgick från riskanalys som ligger som grund för den 
interna kontrollplanen 2019 och diskuterade kring vilka risker som fortfarande är aktuella och vilka som tillkommit. Bedömning gjordes om konsekvens 
och sannolikhet för de olika riskerna varefter den interna kontrollplanen 2020 tas fram, innehållande även aktuella regler och anvisningar för Tekniska 
nämnden som bilaga. 

3 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbe-

dömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

6 Nej Tidigare uppföljningar har visat god 
rutin i arbetet. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

 

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning 
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

6 Nej Tidigare uppföljningar har visat på 
en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt under kommande år. 

 

4 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbe-

dömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej är 
anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Ja Till plan pga. många manuella 
underlag. 
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Hot och trakasserier 
Beskrivning 
Risk att personal hotas och trakasseras. 

6 Ja Till plan enligt beslut 2019-05-28.  

5 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbe-

dömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

8 Ja   

Manuella leverantörsfakturor 
Beskrivning 
Risk för felaktiga utbetalningar 

6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

6 Ja Risken bedöms i dagsläget som låg 
men tas med i plan för att säkerställa 
att rutinerna fungerar. 

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
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. 

4 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Bra rutiner finns med bra kompetens 
på nära håll. 
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Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

 

6 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbe-

dömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Verksamhetskontroller      

Vägunderhåll Kapitalförstöring 
Beskrivning 
Risk för kapitalförstöring p.g.a. eftersatt underhåll. 

12 Ja  Konsekvenser beskrivs i budget 
 

Särskoleskjuts Otillräckligt antal fordon 
Beskrivning 
Risk att antal fordon och chaufförer inte räcker. 

6 Ja Signaler om att antalet elever ökar 
framöver gör att denna riskbild 
måste bevakas noga. 

 

Klotter Feladresserade uppgifter 
Beskrivning 
Klotter - Risk att handläggning av ärenden försenas. 

9 Ja  Samarbetsprojekt mellan flera 
förvaltningar 
 

Klottersanering inom 24 timmar 
Beskrivning 
Risk att Klottersanering bland annat pga väder och 
vind inte är möjlig att utföra inom 24 timmar. 

6 Nej Följs upp som KF uppdrag.  

Färdtjänst Färdtjänsttillstånd 
Beskrivning 
Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Gäller utredning/beslut av 
färdtjänsttillstånd. 

6 Nej God rutin finns. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

 

Riksfärdtjänst Riksfärdtjänsttillstånd. 
Beskrivning 
Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Gäller utredning/beslut om 
Riksfärdtjänsttillstånd. 

6 Nej God rutin finns. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 
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Otrygghet Otrygghet och upplevd otrygghet 
Beskrivning 
Risk att trygghetsskapande åtgärder inte utförs i 
tillräcklig skala. Gäller såväl trafikmiljö som upplevd 
trygghet i parker och gångstråk. 

9 Ja  Uppmärksamma trygghetsaspekten i 
yttranden till planläggning. 
 

Förvaltnings-
övergripande 

Uppföljning av politiskt fattade beslut 
Beskrivning 
Risk att politiska beslut ej följs. 

6 Nej   
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7 Riskmatris 
K
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1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 18 
 

1 

18 
9 8 6 5 3 2 17 13 11 

4 16 15 14 12 10 7 

15 3 
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Verksamhet / 
Process 

Risk-
nummer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbe-
dömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

Leverantörs-
fakturor 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

2 Manuella leverantörsfakturor 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

Representation-
utbildning 

3 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Risken bedöms i dagsläget som låg 
men tas med i plan för att säkerställa 
att rutinerna fungerar. 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

4 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

Upphandling 5 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Bra rutiner finns med bra kompetens 
på nära håll. 

6 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

Personal- och 
lönekontroller 

7 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Till plan pga. många manuella 
underlag. 

8 Hot och trakasserier 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Till plan enligt beslut 2019-05-28. 

Delegation 9 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar har visat god 
rutin i arbetet. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

Inventarier 10 Risk för att brand och stöld uppstår. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Tidigare uppföljningar har visat på 
en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt under kommande år. 

Verksamhets-
kontroller 

        

Vägunderhåll 11 Kapitalförstöring 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Särskoleskjuts 12 Otillräckligt antal fordon 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Signaler om att antalet elever ökar 
framöver gör att denna riskbild 
måste bevakas noga. 

Klotter 13 Feladresserade uppgifter 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risk-
nummer Riskbild Konsekvens 

2020 
Sannolikhet 
2020 

 Riskbe-
dömning 
2020 

Till plan 
2020 Kommentar 

14 Klottersanering inom 24 timmar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Följs upp som KF uppdrag. 

Färdtjänst 15 Färdtjänsttillstånd 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej God rutin finns. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

Riksfärdtjänst 16 Riksfärdtjänsttillstånd. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej God rutin finns. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

Otrygghet 17 Otrygghet och upplevd otrygghet 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Förvaltnings-
övergripande 

18 Uppföljning av politiskt fattade beslut 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  
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Intern kontrollplan 2020 inklusive riskanalys 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna den interna kontrollplanen för år 

2020 (inklusive riskanalys) samt att översända denna till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 

organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 

bl. a. syftar till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 
 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern 

kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 

ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 

Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 

interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 

att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 

verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja 

ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 

verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, 

samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 

verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 

granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder 

som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 

ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna 

kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av 

nästkommande år.   
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  Sida 
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Tekniska nämnden har 2019-05-28  genomfört väsentlighets- och riskanalys 

inför intern kontrollplan 2020 (bilaga 1). Utifrån riskanalysen har förslag till 

Intern Kontrollplan för 2020 tagits fram.                   

Beslutsunderlag 

1. Intern Kontrollplan 2020 

2. Bil. 1: Riskanalys 2020 

3. Bil. 2: Rutin och anvisningar för intern kontroll                   

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Gunnar Isackson 

Förvaltningschef 

 









Riskanalys - 2020 (Miljö- och konsumentnämnden) 
Kategori Verksamhet / 

Process 
Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning 
Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

 Ekonomi Leverantörsfakturor Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 

Risken är att Borås 
Stad betalar felaktiga 
belopp till tvivelaktiga 
leverantörer samt risk 
för förskingring när inte 
attestreglementet följs. 

    2020  

 Ekonomi Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 

Risken är att 
representationsreglern
a för Borås Stad och 
Skatteverkets regler ej 
följs, samt att 
representation/utbildni
ng ej är godkänd. 
Representation 
medges endast inom 
eller i direkt anslutning 
till Borås Stads 
ordinarie verksamhet. 

    2020  

 Ekonomi Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga 
kundfakturor 
skickas ut 

Risken att Borås Stad 
debiterar felaktiga 
belopp och/eller till fel 
person. 

    2020  

 Ekonomi Upphandling Risk att Lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 

Risk att Borås Stad 
bryter mot LOU och 
mot Borås Stads 
upphandlingsregler 
och policy. 

    2020  

Risk att ramavtal 
inte följs 

Risk att ramavtal 
tillämpas felaktigt och 
att leverantör som ej är 
upphandlad korrekt 
används för inköp i 
verksamheten. Borås 
Stad kan riskera att 
stämmas för 
avtalsbrott om 

    2020  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

ramavtalets delar ej 
uppfylls korrekt. 

 Ekonomi Kontanthantering Risk för felaktig 
hantering av 
kontanta medel 

Kontanta medel som 
inte redovisas i sin 
helhet och ej 
synliggörs i stadens 
redovisningssystem 
innebär en risk för 
oegentligheter. God 
ordning och säkra 
rutiner skall 
upprätthållas för att 
minimera risken. 

    2020  

 Personal Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga 
löner betalas ut. 

Risk att felaktiga löner 
utbetalas till personer 
som ej är anställda av 
Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till 
personal eller att 
staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftninge
n) eller andra 
avtal/lagar inom det 
personalrättsliga 
området. 

    2020  

 Styrning 
och ledning 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 

Risk att fel person 
fattar myndighetsbeslut 
gällande ärenden där 
denne ej har behörig 
delegation. 

    2020  

 Styrning 
och ledning 

Inventarier Risk för att brand 
och stöld uppstår. 

Risk för att 
förmögenhetsskyddan
de kontroller ej 
genomförs enligt Borås 
Stads riktlinjer. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Verksamhetskontroll
er 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Exempel: systematiskt 
arbetsmiljöarbete, 
brandskydd, 
rektors/lärares 
arbetsuppgifter, 

    2020  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

elevärenden, 
barnavårds- och 
särskoleutredningar, 
personalutbildningar, 
lagar/riktlinjer efterlevs 

 Egen 
verksamhet 

Posthantering/Diarie
föring 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att gällande 
regelverk ej följs. 
Svårigheter att söka 
dokument. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att beslut inte 
gäller vid överprövning. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Utskick av svarskort Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 
negativa 
konsekvenser. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Inspektionsresultat Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 
negativa 
konsekvenser. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Delegationsbeslut Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 
negativa 
konsekvenser. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Besked om åtgärd Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 

    2020  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

negativa 
konsekvenser. 

 Egen 
verksamhet 

Pågående ärenden i 
ECOS 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att 
handläggningen av 
ärenden försenas och 
orsakar sökande eller 
verksamhetsutövare 
negativa 
konsekvenser. 

    2020  

 Ekonomi Uppföljning budget 
månadsvis 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Risk att det 
ekonomiska utfallet ej 
följer budget utan att 
åtgärder vidtas. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Dokumenthantering
splan 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kontroll att upprättad 
dokumenthanteringspl
an är aktuell och följs. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Kontroll av leverans 
enligt 
verksamhetsplan 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kontroll att 
verksamhetsplaner 
följs samt att de 
innehåller uppdrag från 
KF, reglemente och 
lag. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

Risk att service till 
kunder försämras, 
lägre effektivitet 
samt risk för 
arbetsmiljöstress. 

Risk att service till 
kunder försämras, 
lägre effektivitet samt 
risk för 
arbetsmiljöstress. 

    2020  

 Personal Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att 
förvaltningen inte 
klarar sitt uppdrag 
med avseende på 
svårigheter att 
rekrytera på grund 
av låg lön, få 
utbildade med 
relevant utbildning, 
dåliga lokaler etc. 

Risk att förvaltningen 
inte klarar sitt uppdrag 
med avseende på 
svårigheter att 
rekrytera på grund av 
låg lön, få utbildade 
med relevant 
utbildning, utspridda 
lokaler etc. 

    2020 Extra lönemedel 

Dåliga lokaler 

Praktikanter och 
examensarbetare 

Nya handläggare 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

 Styrning 
och ledning 

Kontroll av 
styrdokument 

Risk för att 
verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Kontroll att stadens 
styrdokument är kända 
och följs. 

    2020  

 Personal Kontroll SAM Risk att SAM-hjulet 
inte följs. 

Kontroll att SAM utförs 
och följs upp 
månadsvis i 
årsplaneringen. 

    2020  

 Ekonomi 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. 

    2020  

 Styrning 
och ledning 

Förvaltningsövergrip
ande 

Risk att den 
politiska intentionen 
som föreligger ett 
beslut faller 
bort/misstolkas och 
beslutet får en 
annan innebörd än 
avsikten 

Uppföljning av politiska 
beslut 

    2020  

Risk att en otydlig 
och genomhastad 
beslutsprocess av 
ordförande 
resulterar i 
missförstånd med 
felaktigt beslut som 
resultat 

Uppföljning av politiska 
beslut 

    2020  

Risk att alla 
ledamöter/partier ej 
får alla utskick från 
förvaltningen 

Kontroll av 
beslutsunderlag. 

    2020  

 Egen 
verksamhet 

Dataskyddsförordni
ngen (GDPR) 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan känslig 
information röjs. 

Kontroll att nytt 
regelverk kring 
persondataskydd, 
dataskyddsförordninge
n (GDPR) följs. Det 
nya regelverket 
ersätter 

    2020  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning 

Till 
plan 

Period Direkt åtgärd 

personuppgiftslagen 
(PuL) och börjar gälla i 
maj 2018 

 Styrning 
och ledning 

Måluppfyllelse Risk att mål och 
uppdrag avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

     2020 Verksamhets- och 
tillsynsplaner 

 



Intern kontrollplan - 2020 (Revisorskollegiet)

Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens Kontrollansvarig

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

2 Korrekt leverantörsfaktura, utgiften
tillhör verksamheten,YY-kod korrekt
finns på fakturan, F-skatt,
organisationsnummer, genomgång
av attestförteckningar, ej egen
attest.

Stickprovsstorlek 1-2% Varje år Revisionschef

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga
löner betalas ut.

4 Kontroll att lönerapportering sker
enligt föreskrifter avseende såsom
övertid/mertidsersättning,
användning av bil i tjänsten samt
utlägg i tjänsten

Intern kontroll-förfrågan skickas till
Löneservice
Fyll i blankett som finns bifogad,
finns också att hämta på intranätet.

Varje år Revisionschef

Verksamhetskontroller Kvalitetssäkring 2 I vilken utsträckning STAREV:s
checklista för kvalitetssäkring
används

Metod och dokumentation för
kvalitetssäkring kontrolleras

Varje månad Revisionschef

Normering enligt Skyrev/FAR/ISA Metod och dokumentation för
kvalitetssäkring kontrolleras

Varje månad

Påverkan av ny
kommunal
redovisningslag

Granskning av
upphandlade utförare

Inte hitta
verksamhetens
problem

6 Revisionsplanen Kontroll av att revisionsplanen är
baserad på riskanalys, antagen av de
förtroendevalda, och följs

Varje halvår Revisionschef

Risk för påverkan av
förtroendevalda

9

Inte få gehör för
granskning

12 Att dialogen med nämnder/
förvaltningar varit korrekt

Avstämning att alla rapporter (utan
bedömningar) skickats på
faktagranskning, att alla
nämndpresidier besökts, samt att
träff med hela Kommunstyrelsen
genomförts.

Varje halvår Revisionschef

Inte tillräckliga
resurser för att
bedriva granskning

9

För bra

Datorhaveri/ 9 Säkerhetskopiera viktiga dokument Säkerhetskopiera till en USB-sticka Varje månad

sida 1 av 3 (2019-06-10)



Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens Kontrollansvarig

cyberattack eller dylikt aktuella och viktiga
dokument.

Risken att
oegentligheter och
brister kan hänföras
till otillräckliga
styrdokument

12

Oegentligheter Risk att berörd
personal avsiktligt
begår felaktigheter.

3 Alltid två i förening vid utbetalning.
Kontroll av utbetalningsunderlag mot
fakturasystem och fakturakontroll.
Krav vid uppläggning av nya
leverantörer.

Stickprovskontroller och kontroller
av masterdata.Tydliga attestregler.
Avsyn och besiktningar.
Internkontroll av projekt och
fakturor. Budgetuppföljning.

Varje halvår Ansvarig chef

Verksamhetsstyrning Risk för att aktiviteter
och åtgärder inte
stödjer
verksamhetens mål
och / eller styr
verksamheten åt fel
håll .

2 Revisorskollegiet har en styrmodell
för verksamhetsplanering och
uppföljning.

Granskning av genomförda
aktiviteter i relation till uppsatta mål.

Varje månad Ansvarig chef

Verkställighet av beslutade
revisionsplaner. Revision genomförs
enligt revisionsplan, inom rimlig tid
och genomförda/ påbörjade
revisioner.

Kontrollera andelen genomförda
respektive pågående granskningar
enligt planerna.

Varje år SÄKREV,
revisionskontor ur
STAREV-kretsen

Rättvisande redovisning/
årsrapportens utformning

Innehåller årsrapporten den
ekonomiska information som krävs
enligt utgivna anvisningar.
Jämförelse av årsrapporten
gentemot anvisningar för
årsredovisning.

Varje år SÄKREV,
revisionskontor ur
STAREV-kretsen

Ekonomi i balans - Budgetupp-
följning. Uppfyller Stadsrevisionen
kravet på ekonomisk balans.

Årets resultat kontrolleras mot av
fullmäktige erhållen och
ackumulerad budget

Varje månad SÄKREV,
revisionskontor ur
STAREV-kretsen

Medarbetarsamtal. Minst ett
strukturerat medarbetarsamtal ska
genomföras med varje medarbetare
per år.

Intervjuer med kontorets
medarbetare samt revisionschef

Varje år SÄKREV,
revisionskontor ur
STAREV-kretsen

Lönesamtal Intervjuer med kontorets
medarbetare samt revisionschef

Varje år SÄKREV,
revisionskontor ur
STAREV-kretsen

Medarbetarsamtal Minst ett strukturerat
medarbetarsamtal ska genomföras
med varje medarbetare per år

Intervjuer med kontorets
medarbetare samt revisionschef

Varje år Revisionschef

Lönesamtal Minst ett strukturerat lönesamtal ska
genomföras med varje medarbetare

Intervjuer med chef och
medarbetare

Varje år

sida 2 av 3 (2019-06-10)



Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollfrekvens Kontrollansvarig

per år

Ekonomi i balans Budgetuppföljning 2 Uppfyller Stadsrevisionen kravet på
ekonomisk balans

Årets resultat kontrolleras mot av
fullmäktige erhållen och
ackumulerad budget

Varje år Revisionschef

sida 3 av 3 (2019-06-10)



  2019-06-11 

Borås Stads Revisionskontor 
Besöksadress: Sturegatan 42                                                        Telefonnummer: 033-35 71 54 
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås            Faxnummer: 033-35 71 57 
Webbplats: boras.se/revisionskontoret  Mail: revisionskontoret@boras.se  

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riskanalys & Intern kontroll 2020 
 
Revisionskontoret har upprättat förslag till Riskanalys och intern kontroll 2020 för 
Stadsrevisionen enligt bilaga.  
 

Beslut 
 
Revisorskollegiet fastställer upprättad Riskanalys och intern kontroll 2020 samt överlämnar 
densamma till Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
Boris Preijde 

Ordförande Revisorskollegiet 

    Andreas Ekelund 

    Revisionschef 

 

 



Riskanalys sorteringsbar - 2020 (Revisorskollegiet)

Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Ekonomi
Leverantörsfakturor Risk för felaktiga

utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad
betalar felaktiga belopp
till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte
attestreglementet följs.

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Ja I Säkrev-
programmet
kontrollgranskas
alltid ett stickprov
av fakturor.

2020

Ekonomi
Leverantörsfakturor Ekonomi ej i balans Att ekonomin inte är i

balans
2.Lindrig 2.Mindre

sannolik
4 Nej 2020

Ekonomi
Representation-
utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att
representationsreglerna
för Borås Stad och
Skatteverkets regler ej
följs, samt att
representation/utbildning
ej är godkänd.
Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås
Stads ordinarie
verksamhet.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2020

Ekonomi
Kundfakturor-
avgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas
ut

Risken att Borås Stad
debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Nej 2020

Ekonomi
Upphandling Risk att Lagen om

offentlig upphandling
(LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter
mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler
och policy.

1.Försumbar 1.Osannolik 1 Nej 2020

Ekonomi
Upphandling Risk att ramavtal inte

följs
Risk att ramavtal
tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är
upphandlad korrekt
används för inköp i
verksamheten. Borås
Stad kan riskera att
stämmas för avtalsbrott
om ramavtalets delar ej
uppfylls korrekt.

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Nej 2020

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga
löner betalas ut.

Risk att felaktiga löner
utbetalas till personer

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 Ja I Säkrev-
programmet

2020

sida 1 av 8 (2019-06-10)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Personal som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal
eller att staden bryter
mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen)
eller andra avtal/lagar
inom det
personalrättsliga
området.

kontrollgranskas
alltid ett stickprov
av löner.

Personal
Personal- och
lönekontroller

Långvarig sjukdom
yrkesrevisor

Risk att granskning inte
blir färdig i tid pga.
sjukdom yrkesrevisor.

Kommentar/åtgärd: Varje
bevakningsansvarig har
en ersättare som också
får protokoll, varje
lekmannarevisor har en
ersättare.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2020

Styrning
och ledning

Delegation Risk att
delegationsordningen
ej följs,

Risk att
delegationsbeslut ej
anmäls till
Revisorskollegiet.
Kommentar/åtgärd: Inför
varje sammanträde gås
igenom om det eventuellt
fattats något
delegationsbeslut, dessa
anmäls till
Revisorskollegiet.

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Nej 2020

Styrning
och ledning

Inventarier Risk för att brand och
stöld uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs
enligt Borås Stads
riktlinjer.

1.Försumbar 1.Osannolik 1 Nej 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Risk för att
verksamhet ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

Exempel: systematiskt
arbetsmiljöarbete,
brandskydd, rektors/
lärares arbetsuppgifter,
elevärenden, barnavårds-
och särskoleutredningar,
personalutbildningar,

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Nej 2020

sida 2 av 8 (2019-06-10)



Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

lagar/riktlinjer efterlevs

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Verkställighet av
beslutade
revisionsplaner

Risk att Stadsrevisionen
inte genomför
granskningarna enligt
revisionsplanen

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Kvalitetssäkring Risk att STAREV:s
checklista inte följs

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Ja I Säkrev-
programmet
kontrollgranskas
alltid detta moment

2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Risk för den
sakkunniges
oberoende och
integritet

Med utgångspunkt från
SKYREVS skrift D1,
”Prövning av den
sakkunniges oberoende
och integritet".

4.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Nej 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Kvalitetssäkring Risk att normering enligt
Skyrev/FAR/ISA ej följs

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Påverkan av ny
kommunal
redovisningslag

Ingen större påverkan på
revisionen, däremot
Borås Stads rapportering.

Kommentar åtgärd:
Löpande bevakning av
ev. implementering.

2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Långvarig sjukdom
förtroendevald
revisor

Förtroendevald revisor
blir långtidssjuk och kan
inte utföra sina
åtaganden.

Kommentar/åtgärd: Varje
bevakningsansvarig har
en ersättare som också
får protokoll, varje
lekmannarevisor har en
ersättare.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Granskning av
upphandlade utförare

Risk att upphandlad
verksamhet är svårare att
granska än verksamhet i
kommunal regi.

Kommentar/åtgärd:
Revisionskontoret
kontrollerar vilka

2020
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

upphandlade
verksamheter som ska/
kan granskas. Kontroll av
nämndernas avtal

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller För mycket
ekonomisk revision i
förhållande till
verksamhetsrevision

Risk att kontoret
fokuserar för mycket på
granskning av ekonomisk
redovisning istället för
verksamhet.

Kommentar/åtgärd: De
förtroendevalda tar
årligen fram och
godkänner
revisionsplanen.
Revisionsplanen bygger
på risk-
och väsentlighetsanalys.

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 Nej 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Inte hitta
verksamhetens
problem

De förtroendevalda
riskerar att missa de
verkliga riskerna i
verksamheterna.

Kommentar/åtgärd: De
förtroendevalda tar
årligen fram och
godkänner
revisionsplanen, inför att
planen arbetas fram tas
det fram en
omvärldsanalys.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Risk för påverkan av
förtroendevalda

De förtroendevalda
riskerar att bli påverkade
från partikamrater vid
granskning.

Kommentar/åtgärd: De
förtroendevalda arbetar
aktivt för att verka
partioberoende.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Samverkande
nämnder försvårar
granskning.

Då verksamhet sker över
nämndgränser är det
svårt att veta vilken

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 Nej 2020
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

nämnd som ska
granskas.

Kommentar/åtgärd:
Bedömningen är att de
förtroendevalda och
kontoret har en relativt
god kännedom om
verksamheten, vilket
minskar risken.

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Inte få gehör för
granskning

Risk för att granskad
nämnd eller
Kommunfullmäktige inte
tar till sig
granskningsresultat.

Kommentar/åtgärd: Varje
rapport faktagranskas av
de intervjuade, varje
rapport kommuniceras
till berörda nämnder med
krav på svar. Årliga
träffar med
nämndpresidier, försöka
få till träff med hela
Kommunstyrelsen. Träff
med KF:s presidium två
ggr per år.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Inte tillräckliga
resurser för att
bedriva granskning

Risk att budget inte
justeras upp vilket kan
innebära minskad
bemanning på kontoret
och minskade resurser
till upphandling.

Kommentar/åtgärd:
Löpande träffar med
Kommunfullmäktiges
presidium som bereder
Stadsrevisionens budget.

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Revisionsmetodiken
ifrågasatt.

Förtroendevalda/
allmänheten ifrågasätter
Stadsrevisionens
granskning.

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 Nej 2020
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

Kommentar/åtgärd:
Stadsrevisionen följer
God revisionssed/
Skyrevs normer.

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Förtroendeförlust Händelse som påverkar
förtroendet för
revisionen.

Kommentar/åtgärd:
Stadsrevisionen följer
God revisionssed/
Skyrevs normer, samt
representation/kurser
och konferenser sker
inom gällande regler.

4.Allvarlig 2.Mindre
sannolik

8 Nej 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller För bra Revisionen blir för
träffsäker i sin
granskning och därmed
obekväm.

Kommentar/åtgärd:
Stadsrevisionen måste
våga vara orädd i sin
granskning, risken
accepteras därför.

2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Risk för jävssituation
för förtroendevalda

De förtroendevalda
riskerar att vara
påverkade av jäv vid
granskning. Kommentar/
åtgärd: De
förtroendevalda
redovisar till kontoret
sina ev. jävsförhållanden
som
bevakningsansvariga etc.
Bevakningsområden
justeras efter detta.

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Nej 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Datorhaveri/
cyberattack

Datahaveri eller
cyberattack som drabbar
revisionskontoret och/
eller förtroendevalda.
Detta innebär att datorer

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja 2020
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

och
kommunikationsvägar
inte fungerar.

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Förändringar i
omvärlden kräver nya
uppgifter och
kompetens

Förändringar i omvärlden
kräver nya uppgifter för
kommunerna. Kräver
därför ny kompetens hos
revisionen.

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej Kommentar: ny
kompetens kan
kompenseras för
genom exempelvis
konsulttjänster.

2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Risk att endast kända
och förutsägbara
metoder används

Risk att endast kända
och förutsägbara
metoder används. Att
den som utför
oegentligheter ligger
steget före.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej Kommentar: ej känd
revisionsplan, att
fördjupad
granskning kan
läggas till i
revisionsplanen
under året. En
levande metodik för
varje
granskningsobjekt.
Specifika
bevakningsområden
hanteras litet olika.

2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Risken att
oegentligheter och
brister kan hänföras
till otillräckliga
styrdokument

Risken att oegentligheter
och brister kan hänföras
till otillräckliga
styrdokument. Om det
inte står var gränsen går
hur ska man veta om
man levt upp till detta.

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Risk för förvarning
gällande kommande
granskningar

Risk för förvarning
gällande kommande
granskningar, att de som
ska granskas förvarnas
och därmed kan åtgärda
problem innan
genomförd granskning.

2.Lindrig 2.Mindre
sannolik

4 Nej 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Kompetensbrist vid
granskning

Att kompetensbrist
medför att vi inte ser
problematiken i
granskningen. Att
personella erfarenheter
eller inköpta tjänster
saknas pga resursbrist.

3.Kännbar 2.Mindre
sannolik

6 Nej 2020

Egen Verksamhetskontroller Bristande underlag Bristande underlag ligger 2.Lindrig 1.Osannolik 2 Nej 2020
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbedömning Till
plan

Kommentar Period Direkt
åtgärd

verksamhet till grund för kritik och
bedömning.

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Att inte göra rätt
bedömning gällande
anmärkning
respektive
ansvarsfrihet

Att inte göra rätt
bedömning gällande
anmärkning respektive
ansvarsfrihet

3.Kännbar 1.Osannolik 3 Nej 2020

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Risken att helt fel
personer
skuldbeläggs med
ansvar

Risken att helt fel
personer skuldbeläggs
med ansvar

3.Kännbar 1.Osannolik 3 Nej 2020

Ekonomi
Oegentligheter Risk att berörd

personal avsiktligt
begår felaktigheter.

T.ex gynnande av bank
vilket skulle kunna ge
personliga fördelar.

3.Kännbar 1.Osannolik 3 Ja I Säkrev-
programmet
kontrollgranskas
alltid ett stickprov
av fakturor.

2020

Egen
verksamhet

Verksamhetsstyrning Risk för att aktiviteter
och åtgärder inte
stödjer
verksamhetens mål
och / eller styr
verksamheten åt fel
håll .

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Ja I Säkrev-
programmet
kontrollgranskas
alltid dessa
moment.
Lägga till Risk att
lönesamtal med alla
medarbetare ej
genomförs.

2020

Egen
verksamhet

Verksamhetsstyrning Medarbetarsamtal Risk att
medarbetarsamtal inte
genomförs

2020

Egen
verksamhet

Verksamhetsstyrning Lönesamtal Risk att lönesamtal med
alla medarbetare ej
genomförs.

2020

Ekonomi
Ekonomi i balans Budgetuppföljning Risk att inte uppfylla

kravet på ekonomi i
balans, enligt direktiv från
KFs presidium.

2.Lindrig 1.Osannolik 2 Ja I Säkrev-
programmet
kontrollgranskas
alltid detta moment.

2020
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Projekteringsframställan för Almåsgymnasiet innergård 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende om- 

och tillbyggnation av Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 3, under 

förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget. 

 

 

Datum 

2020-01-01 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-05 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01079 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2019-12-20 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01079 2.6.1.1 

  

 

Projekteringsframställan för Almåsgymnasiet innergård 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende om- 

och tillbyggnation av Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 3, under 

förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget. 

        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 10 december 2019 att 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende om- och 

tillbyggnation av Almåsgymnasiet, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 3. 

Investeringsutgiften beräknas till 17 500 000 kronor. 

Almåsgymnnasiet har behov av tillbyggnation för att skapa en central 

mötesplats på skolan kombinerat med studieplatser. Tillbyggnationen avhjälper 

även dagens problem med flödena av elever och personal på skolan. 

Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges budget 2020. 

 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för Almåsgymnasiet innergård 

   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 























 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Projekteringsframställan för Almåsgymnasiet NO-salar  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Almåsgymnasiet NO-salar, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 3, under 

förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget.    

 

 

Datum 

2020-01-01 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-05 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01078 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2019-12-20 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E8 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01078 2.6.1.1 

  

 

Projekteringsframställan för Almåsgymnasiet NO-salar  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

Almåsgymnasiet NO-salar, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 3, under 

förutsättning att Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget. 

       

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 10 december 2019 att 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Almåsgymnasiet 

NO-salar, Alingsåsvägen 36, Maskinisten 3. Investeringsutgiften beräknas till 

4 500 000 kronor. 

Almåsgymnasiet har behov av två stycken NO-salar för att kunna ta emot 

elever i de naturvetenskapliga utbildningarna. Dessa två salar skapas inom 

befintlig byggnad genom ombyggnation. 

Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2020. 

 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för Almåsgymnasiet NO-salar 

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 











 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tillbyggnad av Metergatans psykiatriboende 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, avseende 

tillbyggnad Metergatan SoL, Metergatan 2, Temperaturen 13. 

 

 

 

Datum 

2020-01-01 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-05 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01076 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2019-12-19 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E9 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01076 2.6.1.1 

  

 

Tillbyggnad av Metergatans psykiatriboende 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Sociala omsorgsnämnden tillstyrker förslaget, avseende 

tillbyggnad Metergatan SoL, Metergatan 2, Temperaturen 13.        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 10 december 2019 att 

Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning att Sociala omsorgsnämnden 

tillstyrker förslaget, att godkänna Lokalförsörjningsnämndens 

projekteringsframställan avseende Metergatan SoL tillbyggnad, Metergatan 2, 

Temperaturen 13.   

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2020 till ett belopp av 

6 500 000 kr. 

Sociala omsorgsförvaltningen har under lokalbehovsplaneringen lyft fram 

behovet av om/tillbyggnad av Metergatans psykiatriboende. 

Gemensamhetsytorna är små vilket skapar konflikter mellan de boende. 

Arbetsmiljöverket har under mars 2019 gjort en inspektion och vid denna 

påtalat behovet av att tillskapa mer gemensamhetsytor. 

Befintligt hus byggs ut med två lägenheter för att möjliggöra extra utrymme i 

anslutning till köket och en befintlig lägenhet görs om till allrum. Ytterligare en 

lägenhet tas i anspråk av verksamheten som jourrum då verksamheten kräver 

bemanning med sovande jour. Total tillbyggd del blir 125 m² BTA. Total 

befintlig yta som berörs av ombyggnationen är 210 m². Projektet delas in 

etappvis med tillbyggnad av lägenheter och invändiga arbeten för att minimera 

störning i verksamheten. Hyresgästerna kan bli kvarboende under om- och 

tillbyggnaden. 

Enligt tidplanen sker projektering under våren 2020 och byggstart under hösten 

2020. Projektet beräknas till sex månaders produktionstid. 

 

Projektets kostnad är budgeterad till 6 500 000 kr och den årliga 

hyresförändringen för Borås Stad beräknas till 172 710 kr. 
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Beslutsunderlag 

1. Beslutsskrivelse 2020-01-20 

2. Projekteringsframställan Lokalförsörjningsnämnden, 2019-12-10 

  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Sociala Omsorgsnämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Begäran från Borås Arena AB om amorteringsfrihet för 

perioden 2020-01-01 - 2020-12-31. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Arena AB beviljas amorteringsfrihet under perioden 2020-01-01 -- 2020-

12-31 för att skapa ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och 

mindre investeringar i samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs 

genom Fritids- och folkhälsonämnden.      

 

Datum 

2020-01-08 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-01074 2.4.2.2 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2019-12-17 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E10 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01074 2.4.2.2 

  

 

Begäran från Borås Arena AB om amorteringsfrihet för 

perioden 2020-01-01 - 2020-12-31. 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Arena AB beviljas amorteringsfrihet under perioden 2020-01-01 -- 2020-

12-31 för att skapa ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och 

mindre investeringar i samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs 

genom Fritids- och folkhälsonämnden.      

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge Borås Arena 

AB amorteringsfrihet under perioden, 2020-01-01 -- 2020-12-31, för att skapa 

ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och mindre investeringar i 

samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs genom Fritids- och 

folkhälsonämnden. Borås Arena AB är i dagsläget ägare till fyra anläggningar, 

Borås Arena 1 och 2, Sjuhäradshallen samt den nyligen tillkomna Rydahallen 

(Fotbollshall). För tillfället pågår omfattande utvecklingsarbeten på Borås Arena 

1. Under alla år har Arenabolaget löpande finansierat underhåll och mindre 

investeringar.  

Borås Arena AB har tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden de 

senaste åren avsatt en mindre summa för löpande underhåll, den summan 

motsvarar inte de behov som kommer att behöva genomföras i framtiden.  

För att öka det finansiella utrymmet inför framtiden, önskar Borås Arena AB 

att i enlighet med tidigare överenskommelse, få amorteringsfrihet för sina lån 

under rubricerande period. Detta innebär att ett finansiellt utrymme frigörs för 

nödvändigt underhåll och en möjlighet för planering av mindre investeringar. 

Med den önskade amorteringsfriheten på 5,2 mnkr för 2020 uppnås detta syfte.  

Fritids- och folkhälsonämnden kommer i sammanhanget att bjuda in 

representanter från Borås Arena AB till nämndens sammanträde i januari eller 

februari, för att få en fördjupad information om bland annat det långsiktiga 

underhållsbehovet. 

Kommunstyrelsen bedömer att begärd amorteringsfrihet ligger i linje med 

Kommunfullmäktiges intentioner i beslut 2015-11-18/19 § 184 avseende 

revidering av förutsättningar och avtal angående Borås Arena. Där fastställs 

bl.a. en permanentad ordning där aktuella mindre investeringsprojekt, som 
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godkänts av Fritid- och folkhälsonämnden, likviditetsmässigt kan täckas genom 

att Borås Arena AB erhåller amorteringsfrihet.  

Kommunstyrelsen vill ändå betona vikten av att framöver finna en långsiktig 

strategi i det befintliga hyresavtalet som kan inrymma nödvändiga 

underhållsåtgärder utan att begära amorteringsfrihet. En eventuell justering i 

hyresavtalet, för att inrymma nödvändiga underhållsåtgärder får då tas upp vid 

kommande budgetprocesser 

 

Beslutsunderlag 

1. KS-skrivelse 

2. Förslag från Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Ansökan om amorteringsfrihet från Borås Arena AB  

  

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Borås Arena AB 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
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Datum 

2019-12-10 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00182 3.6.8.25 
 

  

 

Begäran från Borås Arena AB om amorteringsfrihet för 

perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge Borås Arena 

AB amorteringsfrihet under perioden, 2020-01-01 — 2020-12-31, för att skapa 

ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och mindre investeringar i 

samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs genom Fritids- och 

folkhälsonämnden.                

Ärendet i sin helhet 

Borås Arena AB är i dagsläget ägare till fyra anläggningar, Borås Arena 1 och 2, 

Sjuhäradshallen samt den nyligen tillkomna Rydahallen (Fotbollshall). För 

tillfället pågår omfattande utvecklingsarbeten på Borås Arena 1. Under alla år 

har Arenabolaget löpande finansierat underhåll och mindre investeringar.  

Borås Arena AB har tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden de 

senaste åren avsatt en mindre summa för löpande underhåll, den summan 

motsvarar inte de behov som kommer att behöva genomföras i framtiden. 

För att öka det finansiella utrymmet inför framtiden, önskar Borås Arena AB 

att i enlighet med tidigare överenskommelse, få amorteringsfrihet för sina lån 

under rubricerande period. Detta innebär att ett finansiellt utrymme frigörs för 

nödvändigt underhåll och en möjlighet för planering av mindre investeringar.      

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Borås Arena AB            

 

Samverkan 

Samverkan har skett i den samrådsgrupp, bestående av representanter från 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Arena AB samt IF Elfsborg, som 

ansvarar för drift och utveckling av de berörda arenorna.  
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Borås Arena AB 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 176 Dnr FOFN 2019-00182 3.6.8.25 

Begäran från Borås Arena AB om amorteringsfrihet för 
perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge Borås Arena 
AB amorteringsfrihet under perioden, 2020-01-01 – 2020-12-31, för att skapa 
ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och mindre investeringar i 
samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs genom Fritids- och 
folkhälsonämnden. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar även att bjuda in representanter från 
Borås Arena AB till nämndens sammanträde i januari eller februari, för att få en 
fördjupad information om bland annat det långsiktiga underhållsbehovet.                

Sammanfattning av ärendet 

Borås Arena AB är i dagsläget ägare till fyra anläggningar, Borås Arena 1 och 2, 
Sjuhäradshallen samt den nyligen tillkomna Rydahallen (Fotbollshall). För 
tillfället pågår omfattande utvecklingsarbeten på Borås Arena 1. Under alla år 
har Arenabolaget löpande finansierat underhåll och mindre investeringar.  

Borås Arena AB har tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden de 
senaste åren avsatt en mindre summa för löpande underhåll, den summan 
motsvarar inte de behov som kommer att behöva genomföras i framtiden. 

För att öka det finansiella utrymmet inför framtiden, önskar Borås Arena AB 
att i enlighet med tidigare överenskommelse, få amorteringsfrihet för sina lån 
under rubricerande period. Detta innebär att ett finansiellt utrymme frigörs för 
nödvändigt underhåll och en möjlighet för planering av mindre investeringar.      

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Borås Arena AB 

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-12-11.  
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Sammanträdesdatum 

2019-12-10 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-12-12. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Preliminära koncernbidrag år 2019 inom koncernen 

Borås Stadshus AB 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 

Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 

om slutliga koncernbidrag.            

 

 

Datum 

2020-01-14 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-01-14 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00049 1.2.2.3 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2020-01-13 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E11 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00049 1.2.2.3 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Preliminära koncernbidrag år 2019 inom koncernen 

Borås Stadshus AB 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Borås Stadshus AB:s förslag till preliminära koncernbidrag godkänns. 

Kommunstyrelsen delegeras att efter förslag från Borås Stadshus AB besluta 

om slutliga koncernbidrag.             

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 73,6 mnkr i 

koncernbidrag. Av detta stannar 2,6 mnkr i moderbolaget och återstående 71 

mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 

Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkerings 

AB.  

Ärendet i sin helhet 

Genom koncernen Borås Stadshus AB ges möjligheter att via koncernbidrag 

överföra resultat från ett bolag till ett annat. Då moderbolaget Borås Stadshus 

AB samt dess dotterbolag Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 

Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB har strukturella underskott så 

måste ca 63,7 mnkr styras till dessa bolag från andra bolag inom koncernen. 

Dessutom behöver Borås kommuns Parkerings AB erhålla koncernbidrag 2019 

till följd av nedskrivning av parkeringshuset Vulcanus.  

 

Kommunfullmäktige har att utifrån preliminära resultat besluta om de 

koncernbidrag som ska ligga till grund för varje bolags årsredovisning. 

Eftersom de slutliga bolagsresultaten ofta kan skilja sig något från de 

preliminära föreslår Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktiges beslut om 

koncernbidrag blir principiellt och preliminärt och kan justeras av 

Kommunstyrelsen om de slutliga bolagsresultaten senare förändras. 

 

Bolagen i koncernen Borås Stadshus AB redovisar följande preliminära resultat 

efter finansiella poster för 2019: 
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Belopp i mnkr

Borås Stadshus AB -2,6

Borås Elnät AB 64,6

Borås Energi och Miljö AB 42,9

Borås Djurpark AB -13,8

Borås kommuns Parkerings AB -9,9

IBAB inkl dotterbolag 18,6

BoråsBorås TME AB -18,4

Akademiplatsen AB -26,2

Inkubatorn i Borås AB -2,5

52,7  
 

Borås Elnät AB föreslås att för 2019 lämna 58,6 mnkr i koncernbidrag och 

Industribyggnader i Borås AB föreslås lämna 15 mnkr. Borås Djurpark AB 

föreslås erhålla 13,9 mnkr i koncernbidrag, BoråsBorås TME AB föreslås 

erhålla 18,5 mnkr, Akademiplatsen AB föreslås erhålla 26,2 mnkr, Inkubatorn i 

Borås AB föreslås erhålla 2,5 mnkr och Borås kommuns Parkerings AB föreslås 

erhålla 9,9 mnkr, för att därefter redovisa resultat på +/- 0 kr. För Borås Energi 

och Miljö AB föreslås att bolaget konsoliderar sig till fullo och inte lämnar 

något koncernbidrag. 

 

Sammanfattningsvis föreslås Borås Stadshus AB erhålla totalt 73,6 mnkr i 

koncernbidrag. Av detta stannar 2,6 mnkr i moderbolaget och återstående 71  

mnkr lämnas i koncernbidrag till Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, 

Akademiplatsen AB, Inkubatorn i Borås AB samt Borås kommuns Parkerings 

AB.    

  

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2020-01-20 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2020-01-20 

3. Bilaga: Förslag till preliminära koncernbidrag 2019   

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



Förslag till koncernbidrag 2019 belopp i tkr om inte annat anges
Borås Stadshus Borås Elnät Borås Energi o M Borås Djurpark Parkerings AB IBAB BoråsBorås TME Akademiplatsen Inkubatorn Totalt

RÖRELSENS INTÄKTER 301 090 1 066 785 65 037 41 828 58 682 16 969 4 662 8 652 1 563 705

RÖRELSENS KOSTNADER -1 718 -227 880 -969 800 -77 771 -50 783 -36 629 -35 374 -30 701 -11 252 -1 441 908

Goodwill 0

RÖRELSERESULTAT -1 718 73 210 96 985 -12 734 -8 955 22 053 -18 405 -26 039 -2 600 121 797

Summa finansiella poster -865 -8 590 -54 086 -1 046 -970 -3 455 -33 -188 116 -69 117
Extraordinära poster 0

RESULTAT EFTER FINANSIELLA 
OCH EXTRAORDINÄRA POSTER -2 583 64 620 42 899 -13 780 -9 925 18 598 -18 438 -26 227 -2 484 52 680
Budget 2019, mnkr -2,5 41,1 0,1 -13,0 7,4 9,0 -19,2 -23,9 -2,6 -3,6

Koncernbidrag, erhållna 2 583 13 926 9 925 18 452 26 227 2 500 73 613
Koncerbidrag, lämnade -58 613 -15 000 -73 613
Bokslutsdispositioner 0
   Förändring periodiseringsfond 56 56
   Avskrivningar utöver plan 0
   Övrigt 0
Summa 2 583 -58 613 0 13 926 9 925 -15 000 18 452 26 227 2 556 56

RESULTAT FÖRE SKATT 0 6 007 42 899 146 0 3 598 14 0 72 52 736



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Etableringspolicy (Budgetuppdrag 2017) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads 

Etableringspolicy. 

 

 

 

 

Datum 

2019-11-21 Ulf Olsson   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-11-22 Annette Carlsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00254 141 Programområde 01 

Handläggare: Daniel Göök 
 

Datum 

2019-02-20 Anders Glemfelt   

  Avdelningschef 

 

N1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Daniel Göök 
Handläggare 
033 357009 
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Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00254 141 

  

 

Etableringspolicy (Budgetuppdrag 2017) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige fastställer Borås Stads 

Etableringspolicy. 

 

Ärendet i sin helhet 

Från ett budgetuppdrag 2017 skulle en etableringspolicy för Borås Stad tas fram 

för att tydliggöra just etableringar. Arbetet med detta har tagit avstamp från den 

befintliga näringslivsstrategin. Näringslivsstrategin berör flera områden tillika ett 

som berör etableringar. Med detta som grund har ett under dokument till 

strategin arbetats fram och läggs som en del av näringslivsstrategin.                  

 

Etableringspolicy 
 

Hållbar utveckling i fokus 

Om- och nyetablering är en förutsättning för utveckling. Borås Stad ska därför 

vara den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för våra fokusområden 

inom textil, modeföretag och framtida handel med konsumentinsikt i Sverige.  

Företag och organisationer, nationella som internationella, från olika branscher 

ska ha möjlighet att etablera sig inom Borås Stad och hitta lämplig mark 

och/eller lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna delta i olika nätverk. Vi ska 

proaktivt kontakta och bearbeta framgångsrika företag och verksamheter som 

ännu inte finns här och skapa de allra bästa förutsättningarna för att dessa ska 

etablera sig i Borås. Tillit och respekt är honnörsord i våra möten med alla. 

 

Genom att i god tid planlägga och förbereda för fler attraktiva 

etableringsområden för verksamhet på olika platser runtom i kommunen så 

skapas de allra bästa förutsättningarna. Vi verkar för utveckling och ökat antal 

arbetstillfällen inom hela näringslivet idag och i framtiden.  

 

Vårt arbete utgår ifrån Vision Borås 2025 och näringslivsstrategin. 

 

Vårt förhållningssätt  

Genom professionalism, engagemang och samverkan arbetar vi för hållbar långsiktig 

utveckling och ständiga förbättringar.  
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Borås Stad ska växa genom kreativitet och mod att tänka och handla i nya 

banor. Detta når vi genom att stärka det befintliga näringslivet och våra 

fokusområden, samtidigt som vi genom  

proaktivt arbete lockar nya branscher för etablering i vårt område. Genom ett 

stort engagemang får vi ett brett, diversifierat och dynamiskt näringsliv där 

kompetens tydligt matchas till företagens behov. Vi utvecklar och driver 

samarbetsplattformar och kluster för att öka företagens och stadens 

konkurrenskraft, såväl nationellt som internationellt. Vi är uthålliga i vår 

satsning och gör investeringar i kluster och mark på lång sikt 

 

Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi samverkar såväl internt 

mellan förvaltningar och kommunala bolag som externt med det lokala, 

regionala, nationella och internationella näringslivet samt akademi och 

forskning och tar till vara varje dels kraft och förmåga. 

Beslutsunderlag 

1. Näringslivsstrategin   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Anders Glemfelt 

Avdelningschef 
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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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Näringslivsstrategi
Ett bra företagsklimat och därmed en god tillväxt skapas av en mängd faktorer. En god 
samverkan mellan Borås Stad, näringslivet, akademi, medborgare och den kreativa sektorn 
(Penta helix-plattform) är dock av avgörande betydelse. Samverkan är framgångsfaktorn 
i de komplexa samband som driver utveckling och hållbar tillväxt.

Visionen Borås 2025
Hela visionen Borås 2025 vilar på en grund av hållbar utveckling. Det betyder att man 
alltid ska ta hänsyn till ekologin (miljön), ekonomin (pengarna) och de mänskliga sociala 
frågorna. När de tre perspektiven möts blir resultatet en hållbar utveckling. Hållbar 
utveckling handlar inte bara om hur vi gör här idag, utan även om hur vi påverkar 
resten av världen och hur vi har påverkar livet för våra barn, barnbarn och kommande 
generationer.

I visionen stakas såväl styrkeområden som riktning ut. Visionen omfattar helheten och 
som en väv består den av många trådar, var och en viktig för funktion, hållbarhet*, 
så skapas en helhet och en funktion. I visionens inledningstext läggs grunden för vår 
näringslivsstrategi.
Borås utvecklar sin framtid på arvet inom textil och handel. Borås har spetskompetens 
inom miljöteknik, textil utveckling, logistik och elektronisk handel. Vi sprider kunskap 
ut i världen och har ett stort internationellt utbyte inom handel, textil och forskning. 
Samverkan mellan näringsliv, akademi, medborgare, den kreativa sektorn och kommunen 
är vårt arbetsätt.
Visionen fördjupas i sju strategiska målområden och näringslivsstrategin omfattar mer 
eller mindre samtliga. Näringslivets utveckling har en stor påverkan på kommunen och 
dess invånares möjligheter att nå vision 2025.

Det praktiska arbetet med hållbar tillväxt utgår dock främst från inledningstexten samt 
målområde 1 och 3.

Människor möts i Borås Stad
Människor vill möta människor såväl i små som stora sammanhang. I möten med andra 
utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en 
positiv bild av kommunen och stärker självkänslan.

Företagandet växer genom samverkan
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, 
akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar 
arbetstillfällen.

Goda förutsättningar för jobb och företagande, 
Näringslivsstrategi 2016-2020
Näringslivsstrategin har till syfte att tydliggöra och fokusera arbetet med tillväxt i 
kommunen och för att utveckla kommunen till en bra stad för företagande. För att skapa 
goda förutsättningar för detta krävs såväl ett kraftfullt lokalt engagemang, förståelse för 
företagandets villkor, satsningar på service och tillgång till etableringsmark som en äkta 
samverkan med företagen. Kommunfullmäktige beslutar om strategi och inriktning, 
kommunstyrelsen har det operativa ansvaret för näringslivsstrategin.

Strategin för de kommande fyra åren koncentrerar sig på 13 punkter. 
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Borås i omvärlden
Borås är en stad i Sverige, Europa och världen. Det är i detta ljus vi som arbetar med 
kommunens tillväxt. Inom EU finns drygt 30 000 kommuner som alla vill växa och 
utvecklas. Det är i konkurrens med dessa kommunen ska arbeta och skapa goda möjligheter 
för utveckling och välstånd hos företag och medborgare. För att klara detta behöver vi 
sticka ut, skapa och marknadsföra områden som är unika och framtidsinriktade och där 
unika förutsättningar för hållbar tillväxt skapas.

Borås Stad har genom visionen bedömt att främst klusterområdena textil, digital handel, 
logistik, resursåtervinning och högteknologiska fordonslösningar är de områden där 
kommunen har en kompetens som i framtiden gör skillnad och ger oss fördelar i en 
internationell konkurrens. Näringslivet utgörs dock av alla företag inom alla branscher 
i kommunen och grundförutsättningen för att lyckas med profileringen är ett gott 
företagsklimat och en utveckling för alla. Vi har idag en stor bredd i vårt näringsliv som 
skapar stabilitet och långsiktighet i kommunens arbetsmarknad. Strategins mål är att 
säkerställa och utveckla näringslivsklimatet i framtiden.

Detta görs genom att Borås Stad fortsatt arbetar för att utvecklas som regional motor i 
samverkan med Västsverige i övrigt. Det gör vi genom minskad byråkrati och stöd vid 
etablering och ometablering, i starka nätverk, med satsning på forskning, tillgång till 
kompetens och genom nationellt och internationellt utvecklingsarbete i våra klusterområden. 

Förutom detta krävs givetvis också goda levnadsbetingelser för alla medborgare, god 
barnomsorg och skola, god miljö och möjligheter att leva och utvecklas i alla delar av 
kommunen.

Strategiska områden
Penta helix
Hållbar tillväxt bygger på samverkan. Tillväxtarbetet i kommunen bygger på samverkan 
mellan näringsliv, akademi, medborgaren, den kreativa sektorn och kommunen (Penta 
Helix). Företrädesvis med samtliga parter eller en eller flera av dem med direkt intresse 
i aktiviteten eller målet.

Offentlig sektor Idéburen sektor

Marknadsaktörer

Samhällsentreprenörer

Akademin

Fig. Penta Helix modellen
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Textila klustret
I Boråsregionen finns den textila traditionen som ett DNA i entreprenörskapet och 
företagandet med Skandinaviens största koncentration av företag inom textil och mode. 

Detta kombinerat med en stark handelstradition ger bygden de bästa förutsättningarna 
för att skapa och driva ett textilt kluster av världsklass. Ett väl fungerande textilt kluster 
ger våra företag stora möjligheter att utvecklas positivt och ligga i framkant vad gäller 
nya trender och produkter inom området. 

Borås Stad säkerställer att ett textilt kluster som bygger på principen ”Penta Helix” 
utvecklas. 

Viktiga redskap i detta är Textile Fashion Center, MarketPlace Borås, Textilmuseet, 
Textilhögskolan, Borås Inkubator, innovationssystemet och BoråsBorås AB. Borås Stad 
verkar för att skapa ett starkt samarbete med näringslivet i centrum, driva på arrangemang 
och aktiviteter inom området samt skapa förutsättningar för nya samarbeten och strukturer, 
såväl inom kommunen som nationellt och internationellt. Kommunen säkerställer att 
nya trender aktivt benchmarkas för att kunna ligga i framkant och driva på utvecklingen 
inom klustret.
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Klusterområde framtidens handel
Framtidens handel bygger på nya digitala lösningar och en ändrad syn på konsumentens 
roll och behov. Företagen i Boråsregionen ligger långt framme i tekniska lösningar och 
kunskap kring handel. Högskolan i Borås forskar kring nya tekniker och konsumentbeteende.

Detta, tillsammans med kunskaper inom textil., textil handel och framtida ändrade 
köpvanor mot mer hållbarhet - Ekonomiska, ekologiska och sociala perspektiv -  ger 
oss unika möjligheter att ligga långt framme i kunskap och ge näringslivet möjlighet 
att anpassa sig till de nya förutsättningarna. Detta ger Borås möjligheter att i framtiden 
uppnå långvarig hållbar tillväxt inom stora delar av vårt näringsliv. Kommunen driver 
på utvecklingen av ett handelskluster byggt på forskning vid Högskolan i Borås och 
utveckling av ett företagskluster.

Genom E-handelsstaden Borås, ek förening säkerställer kommunen att kompetensförsörjningen 
inom området säkras och att forskning och utveckling kommer små och medelstora företag 
till del. Kommunen arbetar för att seminarier och arrangemang inom kunskapsområdet 
förläggs till Borås. Viktiga redskap i detta är Borås City, Knallelandsgruppen, BoråsBorås AB, 
Högskolans handelslabb, SIIR, Högskoalns företagsekonomiska utbildning, Yrkeshögskolans 
olika handelsinriktningar samt det lokala näringslivets spetsinriktningar. 

Handel i staden
Borås växer och förtätas. Ny infrastruktur och ändrade levandsförhållande kräver ett 
utvecklat centrum mot upplevelser. Ett större utbud av handel och upplevelser är nödvändigt, 
samtidigt förändras konsumenternas syn och behov av olika handelstjänster, detta måste 
kombineras i framtidens handelsutbud i kommunen. Ändrat köpbeteende mot hållbarhet* 
och mer tjänster förändrar den lokal handels förutsättningar. Kommunen utvecklar en 
sammanhållen innerstad bestående av centrum, Simonsland och knalleland som ett anturligt 
område för handel och upplevelser. Borås Stad verkar för att vår handel ligger i framkant 
vad gäller kunskap och anpassning till nya trender. Kommunen ger förutsättningar för att 
fler gatufestivaler, evenemang, popup stores, caféer och restauranger samt andra kollektiva 
arrangemang anordnas i innerstaden. I framtidens innerstad finns aktiviteter och tjänster 
24/7. Innerstadens handel utvecklas mot showrooms/conceptbutiker, varuutlämning för 
varor som köpts på nätet och olika typer av tjänsteleverantörer.
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Klusterområdet logistik
Tillsammans med Göteborgsområdet utgör Borås Sveriges viktigaste logistikområde. 
Framtidens logistiklösningar bygger på hållbarhet*och klimatsmart tänkande. Detta 
innebär att mer logistik i framtiden utgörs av spårbunden trafik och eller olika HCT 
lösningar med automatiserade fordonståg. Detta kräver nytt tänkande och logistiska 
lösningar och är en förutsättning för att framtidens digitala handel kan fortsätta att 
utvecklas. Borås Stad säkerställer att kommunens handelsföretag ges tillgång till moderna 
framsyftande logistiklösningar som ger naturliga konkurrensfördelar. Kommunen skapar 
förutsättningar för att en kombiterminal anläggs och tillsammans med näringslivet skapa 
r vi förutsättningar för logistiska lösningar för fordonståg och förarlösa närtransporter 
”dollies”. Kommunen arbetar aktivt för att logistikkompetens utvecklas i samverkan med 
högskolan, näringslivet och Sveriges provnings och forskningsinstitut. Kommunen verka 
också för att möten och konferenser inom området förläggs till Borås. 

Klusterområdet högteknologiskt företagande
Borås har en unik ställning och möjlighet inom aktiv bilsäkerhet. Detta är ett kunskapsområde 
som kommer att ha stor tillväxt i framtiden och som genererar stort intresse i hela 
Europas fordonsutveckling. Inom Sveriges tekniska forskningsinstitut finns en rad 
spetsteknologiområden som genererar lösningar på framtidens problem. Även inom 
området resursåtervinning finns företag och forskningsområden som ger svar på många utav 
framtidens problemområden. Flera av våra lokala företag har också utvecklat spetslösningar 
inom smart textiles, IT och logistik som är unika på världsmarknaden. Tillsammans 
med Asta Zero marknadsför vi och diskuterar med bolag i nom intressesvären aktiv 
bilsäkerhet, behov och möjligheter för etablering på vårt etableringsområde i anslutning 
till provbanan. 

Detta arbete genomförs i nära samarbeta med Asta Zero och SP. Genom Waste recoveryarbetet 
stimulerar Borås stad utvecklingsarbetet inom området resursåtervinning där vi deltar 
såväl internationellt som nationellt i utvecklingen. Borås Stad tillsammans med högskolan 
arbetar för att kompetensförsörjningen säkerställs inom för näringslivets viktiga områden.

Etablering/etableringsmark
Om och nyetablering är en förutsättning för tillväxt. Alla nya företag, nationella som 
internationella ska ha möjlighet att etablera sig i Borås och hitta lämplig mark eller 
lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna delta i olika nätverk. Vårt arbete koncentreras 
kring etableringar som bygger på näringslivets eller akademins stora kunnande inom 
klusterområdena textil, digital handel, logistik, resursåtervinning och högteknologiska 
fordonslösningar. Inom dessa områden har Borås en särställning och ger avgörande 
affärsmöjligheter för de som väljer att etablera sig här. 
För att underlätta för etablering och investering krävs tillgång till byggbar industrimark. Borås 
Stad säkerställer att det alltid finns minst 250 000 kvadratmeter tillgänglig industrimark för 
ny och ometablering. Information om möjliga lokaler att hyra skall alltid finnas tillgängliga 
via Borås Stads hemsida. Via nätverk och samarbetspartners arbetar kommunen aktivt 
internationellt för att påverka nyetableringar inom våra klusterområden.

Service, kommunikation, bemötande och myndighetsutövande
Dialogen mellan kommunen och näringslivet ska stärkas i syfte att gemensamt identifiera 
hinder och utmaningar för näringslivet att utvecklas. Service och myndighetsutövning 
ska präglas av att det ska vara lätt att göra rätt som företagare i Borås. Näringslivet kan 
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förvänta sig ett gott bemötande vid alla kontakter med den kommunala organisationen. 
Det erbjuds lättillgänglig och tydlig guidning i ärendeprocessen. Resultaten mäts genom 
att delta i olika typer av undersökningar. Borås skall befinna sig i den övre kvartilen av 
dessa olika undersökningar.

It, logistik – gods och kompetensförsörjning 
Infrastruktur, kompetens, tillgång till kommunal service, kostnadsläge, tillgång till bostäder, 
IT-infrastruktur och ett tilltalande fritids- och nöjesutbud är avgörande ingredienser 
för att skapa tillväxt. Med en aktiv medvetenhet om näringslivets behov och önskemål, 
branschernas kompetensbehov stärker kommunen försörjningen genom riktade kompetens 
och utbildningsinsatser.

Upplevelseindustri
Inom vår tillväxtmodell, Penta Helix, utgör utvecklingen av företag inom kulturella 
och kreativa näringar en vital del för hållbar tillväxt och som en viktig stimulans i 
samhällsbyggandet. Borås fokuserar på att främja utveckling och etablering av företag 
inom kulturella och kreativa näringar i syfte att göra Borås till en naturlig upplevelseplats 
inom mode, kultur och handel.

Mötesplatser
Den lokala utvecklingen drivs genom mötesplatser som leder till goda och långsiktiga 
relationer mellan de olika aktörerna. Tillsammans skapas värden för näringsliv och stad.

Viktiga mötesplatser är samrådsarenan (SRA), Företagar-föreningarna, företagsbesöken, 
näringslivs-luncherna och näringslivsdagen.

Besöksstaden
En viktig faktor för långsiktig utveckling är att en stad växer, både vad gäller invånarantal 
och företagande. En annan viktig faktor är besök och att det finns företagande som 
aktivt arbetar med att göra kommunen attraktiv för besökare och inbjuder till aktiviteter 
som intresserar gästen. Här utgör de kulturella och kreativa näringarna en viktig del 
i upplevelsen. Detta skapar en positiv berättelse om kommunen och gör medborgarna 
stolta över sin stad.
Borås Stad arbetar tillsammans med BoråsBorås AB för att öka antalet företag i besöksnäringen 
och ge dem förutsättningar för tillväxt och långsiktig lönsamhet, vi arbetar tillsammans 
för att öka antalet aktiviteter och besöksanledningar inom kommunen och deltar i att 
skapa samhällsengagemang i näringslivet. Viktiga områden för kommunen är textil, 
handel och konferenser och möten. 
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Internationellt arbete

Borås är en stad i Europa och världen. Vi har mycket att lära och att lära ut. Kommunen 
bedriver omvärldsbevakning och benchmarking för att ständigt förbättra vårt internationella 
arbete. Kommunen profilerar sig i olika internationella sammanhang där våra klusterområden 
ger oss ingångar som gynnar kommunens tillväxt. Kommunen samarbetar med det 
lokala näringslivet/aktörerna för att marknadsföra, informera och utbilda andra i våra 
klusterområden.

Små och medelstora företag
De flesta företag i kommunen är små eller medelstora. Entreprenörsandan i Borås är stark 
och är förutsättning för nybildande och utveckling av nya företag. De små och medelstora 
företagen utgör grunden i kommunens näringsliv och finns inom en rad olika branscher. 
Många av företagen finns i kommunens små kringorter och ger bygden arbetstillfällen 
och möjligheter till ett bra liv för människorna på landsbygden. I framtiden kommer 
behovet av små och medelstora serviceföretag inom samhällsserviceområdena att öka. 
Kommunen stärker förutsättningarna för de små och medelstora företagen genom att se 
till att det finns tillgång till industrimark och expansionsmöjligheter de orter där företagen 
verkar. Borås arbetar proaktivt för att hitta nya ägare till företag i generationsskifte och 
verkar för att kompetens finns tillgängligt där företagen finns. Borås stimulerar socialt 
företagande genom informationssatsningar och utbildning till att starta nya företag. 
Speciella insatser görs för gruppen nyanlända och kvinnor.



10 Borås Stad  |   Näringslivsstrategi

Etableringspolicy
Hållbar utveckling i fokus
Om- och nyetablering är en förutsättning för utveckling. Borås Stad ska därför vara 
den naturliga etablerings- och utvecklingsregionen för våra fokusområden inom textil, 
modeföretag och framtida handel med konsumentinsikt i Sverige. Företag och organisationer, 
nationella som internationella, från olika branscher ska ha möjlighet att etablera sig inom 
Borås Stad och hitta lämplig mark och/eller lokaler, skapa affärsmöjligheter och kunna 
delta i olika nätverk. Vi ska proaktivt kontakta och bearbeta framgångsrika företag och 
verksamheter som ännu inte finns här och skapa de allra bästa förutsättningarna för att 
dessa ska etablera sig i Borås. Tillit och respekt är honnörsord i våra möten med alla.

Genom att i god tid planlägga och förbereda för fler attraktiva etableringsområden för 
verksamhet på olika platser runtom i kommunen så skapas de allra bästa förutsättningarna. 
Vi verkar för utveckling och ökat antal arbetstillfällen inom hela näringslivet idag och 
i framtiden. 

Vårt arbete utgår ifrån Vision Borås 2025.

Vårt förhållningssätt 
Genom professionalism, engagemang och samverkan arbetar vi för hållbar långsiktig 
utveckling och ständiga förbättringar. 

Borås Stad ska växa genom kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Detta 
når vi genom att stärka det befintliga näringslivet och våra fokusområden, samtidigt som vi 
genom proaktivt arbete lockar nya branscher för etablering i vårt område. Genom ett stort 
engagemang får vi ett brett, diversifierat och dynamiskt näringsliv där kompetens tydligt 
matchas till företagens behov. Vi utvecklar och driver samarbetsplattformar och kluster 
för att öka företagens och stadens konkurrenskraft, såväl nationellt som internationellt. 
Vi är uthålliga i vår satsning och gör investeringar i kluster och mark på lång sikt

Vi är nyfiket öppna för nya arbetssätt och metoder. Vi samverkar såväl internt mellan 
förvaltningar och kommunala bolag som externt med det lokala, regionala, nationella 
och internationella näringslivet samt akademi och forskning och tar till vara varje dels 
kraft och förmåga. 
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Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet och uppmanar 

Samhällsbyggnadsnämnden pröva möjligheten att ändra detaljplanen.        

Ärendet i sin helhet 

Förslaget innebär att ett enbostadshus ersätts med ett flerbostadshus i ett redan 

bebyggt område. Det innebär att flera nya och därmed tillgänglighetsanpassade 

bostäder skapas i ett område där majoriteten av bostäderna är byggt på 1950-
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ytterligare villabebyggelse.    

Kommunstyrelsen föreslås besluta 

Initiativärende, 2017-01-30, är besvarad.  

Initiativärende, 2018-06-18, är besvarad.  

Initiativärende, 2018-10-29, är besvarad.  

Ny version av initiativärende, 2019-10-28, är besvarad.    

 

 

Datum 

2019-11-19 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2015-00600 214 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

2019-11-14 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Graad 
Handläggare 
033 357057 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2015-00600 214 

  

 Kommunfullmäktige/Kommunstyrelsen 

 

Planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1 m fl 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Ge positivt planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för 

ytterligare villabebyggelse.    

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärende, 2017-01-30, är besvarad.  

Initiativärende, 2018-06-18, är besvarad.  

Initiativärende, 2018-10-29, är besvarad.  

Ny version av initiativärende, 2019-10-28, är besvarad.           

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har tidigare avstyrkt planbesked i ärendet 2016-02-08. 

Samhällsbyggnadsnämnden har en annan åsikt och ställt frågan till 

Kommunfullmäktige för avgörande.  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att ge positivt 

planbesked för att utreda möjligheten att ta fram detaljplan för ytterligare 

villabebyggelse.  

Fyra initiativärenden i frågan har lämnats in  

Initiativärende 2017-01-30,  KS avstyrkte planbeskedet i sitt yttrande till 

Samhällsbyggnadsnämnden i februari 2016. Övrig handläggning i planbeskedet 

hanteras av Samhällsbyggnadsnämnden. PBL har följts av Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen skickar nu frågan vidare till Kommunfullmäktige. 

Initiativärendet är besvarat. 

2018-06-18, initiativärendet är besvarat genom att ärendet nu skickas till 

Kommunfullmäktige.  

2018-10-29, initiativärendet är besvarat genom att ärendet nu skickas till 

Kommunfullmäktige.  

2019-10-28, initiativärendet är besvarat genom att ärendet nu skickas till 

Kommunfullmäktige.    

        



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

 

1. Ansökan om planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1, 2015-09-10 

2. Kommunstyrelsens yttrande §45, 2016-02-08 

3. Samhällsbyggnadsnämnden protokoll § SBN 2016-000293, 2016-09-22 

4. Initiativärende, 2017-01-30 

5. Initiativärende 2018-06-18 

6. Initiativärende, 2018-10-29 

7. Ny version av initiativärende, 2019-10-28 

   

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 



f!\:l BORÅS STAD Ansökan om PLANBESKED 

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRV 
TEL 033-35 85 00 

WEBBPLATS boras.se/deta 

1. Fastighet och sökan 
F HllgMtsb e leC\m ing 

Borås Laggarebo 1 : 1 
Fasughelens adross 
Brämhult 

Sokanderu narm 
Thomas Andersson 

k 'l-W "<.''"l'(l"'"'l "'• :; d ,, . l 'dE'.N, .. S :r,l: f1,,mn en 
·plan 2015 - 9- 1 0 

j j / Y  ,10/b - /OJ.! 
:ie BORAS 

Ansökan skickas till: 
Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås 
eller via e-post till: 
detaljplanering@boras.se 

I Fastighatsagare (om annan ån sokande) 

I ; ; ;

10 n on c mm e r 
I 

Telefon dagtid 

Postadress (Uldelningsadress postnummer OCh pos1on) 
B 

Flktur&rings•dress (om annan an postaoress ovan) 

E;:,ost 

E,antu<tll kantaktporson (namn och teJefoMummer) 

2. Förslaget avser
0 Enbostadshus 0 Flerbosladshus 

□Handel 0 Industri/ lager 

0 Upphäva fastighetsindelningsbestämmelse 

3. Beskrivning

0 Rad-/ par- I kedjehus D Studentbostadshus 

0 Kontor O Hus för äldre eller funktionshindrade 

0 Annan byggnad eller anläggning. 

Kort beskrivning av området och tänkt användning 

Att bepyggc;1_ 1-,.aggar.ebo. U r:nei:l to�12 .enbos .tai:l s.h.us ,.A n s l.utn ing kc1n ske tiJJkommunalt. VA._ 
Vill vill samtidigt pröva att infartsvägen läggs sv om transformatorstation för att korta/förbättra utfarten. 
Detta- ger möjlighet för kommunen att-göra en-planändring -och skapa en ny-industrimark-mot Svensgärde 3,86.- -- • 
Kommunen kan även pröva att bebygga ett mindre område norr om vår fastighet. 

4. Anslutning till
0 Kommunalt vatten och avlopp 

5. Bilagor
0 översiktskarta (obligatorisk) 

0 Annan bilaga (ange vilken) 

0 Enskilt vatten och avlopp 

0 Situationsplan (obligatorisk) 

6. Sökandes underskrift

Th_omeis And�r�son. __ 
Namnförtyclllgende 

0 Skiss/lUustrationNolymstudie etc. (obligatorisk) 

Per..onuppgiftslagen - PUL 
Personuppgifterna kommer art dataregistreras for an unae atta handl8ggningen av 
arendet. llicl frågor vänligen kontakta expeditionen ttn 033--35 85 00. 

Anvisningar på nästa sida 







PROTOKOLLSUTDRAG 
Sammanträdesdag 

  2016-02-08 
 

 

 
§ 45 2015/KS0600 214 

Ansökan om planbesked för Svensgärde, Laggarebo 1:1 m.fl. 
En fastighetsägare har ansökt om planbesked för rubricerad fastighet. 
Avsikten är att bebygga fastigheten med 10-12 enbostadshus. 
 
Ansökan har översänts till Kommunstyrelsen för yttrande. 
 
Ur strategisk synvikel är området intressant för framtida allmänna intressen, såsom  
infrastruktur och verksamheter. Kransmossens friluftsområde bör dessutom ges 
möjlighet att utvecklas. Området ligger långt från service vilket motverkar en hållbar 
stadsbyggnad.  
 
Sammantaget gör detta att det inte är lämpligt att släppa fram ytterligare villabebyg- 
gelse här i dagsläget. Området bör på sikt studeras i en plan för hur de strategiska  
frågorna ska hanteras.  
 
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om planbesked. 
 
Förslag och yrkanden 

Kommunalrådet Tom Andersson (MP) har föreslagit att Kommunstyrelsen beslutar:   
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om planbesked. 
 
Kommunalrådet Morgan Hjalmarsson (L) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen tillstyrker ansökan om planbesked. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Tom Andersson förslag och dels till 
Morgan Hjalmarssons yrkande och finner förstnämnda proposition med över-
vägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller  Tom 
Andressons förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kom-
munstyrelsen beslutat enligt Morgan Hjalmarssons yrkande".  
 
Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Malin Carlsson (S), Lennart Andreasson (V), Kjell 
Classon (S), Lena Palmén (S), Yvonne Persson (S), Tom Andersson (MP) och Ulf  
Olsson (S) samt nej av Patric Silfverklinga (SD), Falco Güldenpfennig (KD), Marie 
Fridén (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson 
(M). 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar med 7 röster mot 6 på förslag av kommunalrådet Tom 
Andersson (MP): 
 
Kommunstyrelsen avstyrker ansökan om planbesked. 
 



 
2016-02-08    2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C),  Morgan 
Hjalmarsson (L), Marie Fridén (M) och Falco Güldenpfennig (KD) till förmån för 
Morgan Hjalmarssons yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Patric Silfverklinga (SD). 
 
Vid protokollet 
 
 
Carl Morberg 
 
 
Justeras 
 
 
Ulf Olsson (S) Marie Fridén (M) 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den  
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
 







INITIATIVÄRENDE  2017-01-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

Detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1 med flera.  
KS Dnr 2015/KS0600  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens begäran och föreslår Kommunfullmäktige tillstyrka 
begäran om planläggning.  
 
Ärendet 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärende om begäran om planbesked på 
Laggarebo 1:1 m.fl., att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan samt att 
meddela sökanden om positivt planbesked samt att planavtal ska upprättas.  
 
I reglementet för Samhällsbyggnadsnämnden framgår att nämnden i vissa fall i 
Kommunfullmäktiges ställe får anta, ändra eller upphäva detaljplan. En förutsättning för 
Samhällsbyggnadsnämndens befogenhet är att Kommunstyrelsen inte har någon erinran mot 
åtgärden och att planen inte reglerar exploateringsverksamhet.  
 
Eftersom Kommunstyrelsen i beslut 2016-02-08 avstyrkte förevarande ansökan om planbesked 
kan Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i Kommunfullmäktige, fortsätta planarbetet. 
 
2016-11-17 beslutande Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva Kommunfullmäktige med 
begäran om att få påbörja planarbetet.  
 
På Boverkets hemsida framgår följande avseende planbesked:  
Meningen med planbeskedet är att alla som har för avsikt att genomföra en åtgärd ska kunna få ett snabbt och 
tydligt besked om huruvida kommunen tänker inleda ett planläggningsarbete eller inte. Kommunens besked ska 
vara skriftligt och motiverat. 
 
Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få 
veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. 
 
I ett sådant fall ska kommunen även meddela när planarbetet bedöms vara klart. Man kan också ansöka om 
besked om huruvida områdesbestämmelser kan tänkas ändras eller upphävas.1 
 
I Plan- och bygglagens femte kapitel framgår tydligt vad som gäller:  
 
2 § På begäran av någon som avser att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan antas, ändras eller 
upphävs eller att områdesbestämmelser ändras eller upphävs, ska kommunen i ett planbesked redovisa sin avsikt i 
frågan om att inleda en sådan planläggning. 
 
3 § En begäran om planbesked ska vara skriftlig och innehålla en beskrivning av det huvudsakliga ändamålet 
med den avsedda åtgärden och en karta som visar det område som berörs. 
 
Om åtgärden avser ett byggnadsverk, ska begäran också innehålla en beskrivning av byggnadsverkets karaktär 
och ungefärliga omfattning. 
 
4 § När kommunen har fått en begäran om planbesked som uppfyller kraven i 3 § 

                                                 
1 http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/detaljplaneprocessen/starta-
planarbetet/planbesked/ 



INITIATIVÄRENDE  2017-01-30 
KOMMUNSTYRELSEN 

ska kommunen ge sitt planbesked inom fyra månader, om kommunen och den som har gjort begäran inte kommer 
överens om något annat 
 
5 § Av planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att inleda en planläggning. 
 
Om kommunen avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange den tidpunkt då 
planläggningen enligt kommunens bedömning kommer att ha lett fram till ett slutligt beslut om att anta, ändra 
eller upphäva en detaljplan eller ändra eller upphäva områdesbestämmelser. 
 
Om kommunen inte avser att inleda en planläggning, ska kommunen i planbeskedet ange skälen för det. 
 
Lagens krav på ärendehandläggningen av planbesked är tydligt. Den sökande ska få ett besked 
om huruvida kommunen avser starta ett planarbete eller ej.  
 
Borås Stads hantering av förevarande ärende har inte levt upp till grundläggande 
förvaltningsrättsliga krav på ärendehandläggning. Sökanden har rätt till ett besked och ett beslut 
måste därför fattas.  
 
Kommunstyrelsen föreslår att Samhällsbyggnadsnämndens begäran tillstyrks och skickas till 
Kommunfullmäktige för avgörande.  
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen tillstyrker Samhällsbyggnadsnämndens begäran och föreslår Kommunfullmäktige tillstyrka 
begäran om planläggning.  
 
För Moderaterna   För Liberalerna  
Annette Carlson   Morgan Hjalmarsson  
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna  
Kerstin Hermansson   Falco Güldenpfennig 
   



INITIATIVÄRENDE  2018-06-18 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

Var är ärendet; Detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1 med flera 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärendet om begäran om planbesked på 
Laggarebo 1:1 m.fl. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan samt att 
meddela sökande om positivt planbesked samt att planavtal skall upprättas. 
 
Eftersom Kommunstyrelsen i beslut den 8 februari 2016 avstyrkte förevarande ansökan om 
planbesked kan Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i Kommunfullmäktige, fortsätta 
planarbetet. 
 
Den 17 november 2016 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva Kommunfullmäktige 
med begäran om att få påbörja planarbetet. 
 
Den 30 januari 2017 föreslår Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin 
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) att Kommunstyrelsen tillstyrker 
Samhällsbyggnadsnämnden begäran och föreslår Kommunfullmäktige tillstyrka begäran om 
planläggning. 
Kommunstyrelsen beslutade ärendet remitteras till Stadsledningskansliet. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi att Kommunstyrelsen: 
 
att Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande sänder över ärendet till Kommunfullmäktige.  
 
 
 
 
 
 
För Moderaterna   För Liberalerna 
Annette Carlson   Morgan Hjalmarsson 
 
 
För Centerpartiet   För Kristdemokraterna 
Kerstin Hermansson   Falco Güldenpfennig 
 



INITIATIVÄRENDE  2018-10-29 
KOMMUNSTYRELSEN  
 
 

     

 

Var är ärendet; Detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1 med flera? 
  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärendet om begäran om planbesked på 

Laggarebo 1:1 m.fl. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan, att 

meddela sökande om positivt planbesked samt att planavtal skall upprättas. Eftersom 

Kommunstyrelsen i beslut den 8 februari 2016 avstyrkte förevarande ansökan om planbesked kan 

Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i Kommunfullmäktige, fortsätta planarbetet. Den 17 

november 2016 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva Kommunfullmäktige med 

begäran om att få påbörja planarbetet.  

  

Den 30 januari 2017 föreslog Annette Carlsson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin  

Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) att Kommunstyrelsen skulle tillstyrka 

Samhällsbyggnadsnämnden begäran och föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka begäran om 

planläggning. Kommunstyrelsen beslutade ärendet remitteras till Stadsledningskansliet.  

 

Från och med onsdagen den 24 oktober 2018 har Borås Stad ett nytt styre i form av ”Mitt-S 

samverkan”. Moderaterna och Kristdemokraterna anser att ärendet Laggarebo 1:1 m.fl. nu kan 

lyftas till Kommunfullmäktige. 

 

 

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunstyrelsen besluta:  

  

Att Stadsledningskansliet snarast bereder ärendet för beslut i Kommunfullmäktige.   

  

  

Allianspartierna i Borås 

För Moderaterna   För Kristdemokraterna  

 

 

Annette Carlson                                       Niklas Arvidsson 

  



Initiativärende  Kommunstyrelsen
  2019-10-28 
 

      

 

Var är ärendet om var ärendet är; Detaljplan för Svensgärde: Laggarebo 1:1 med flera? 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-06-28, i ärendet om begäran om planbesked på 
Laggarebo 1:1 m.fl. att uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att upprätta detaljplan, att 
meddela sökande om positivt planbesked samt att planavtal skall upprättas. Eftersom 
Kommunstyrelsen i beslut den 8 februari 2016 avstyrkte förevarande ansökan om planbesked kan 
Samhällsbyggnadsnämnden inte, utan beslut i Kommunfullmäktige, fortsätta planarbetet. Den 17 
november 2016 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att tillskriva Kommunfullmäktige med 
begäran om att få påbörja planarbetet.  
 
Den 30 januari 2017 föreslog Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin  
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) att Kommunstyrelsen skulle tillstyrka 
Samhällsbyggnadsnämnden begäran och föreslå Kommunfullmäktige att tillstyrka begäran om 
planläggning. Kommunstyrelsen beslutade att ärendet remitteras till Stadsledningskansliet.  
 
Från och med onsdagen den 24 oktober 2018 har Borås Stad ett nytt styre i form av ”Mitt-S 

samverkan”. Moderaterna och Kristdemokraterna anser att ärendet Laggarebo 1:1 m.fl. nu kan lyftas 

till Kommunfullmäktige och la därför den 29 oktober ett initiativärende, i vilket vi föreslog att 

Stadsledningskansliet snarast skulle bereda ärendet för beslut i Kommunfullmäktige.  

Inför dagens Kommunstyrelsemöte, nästan ett år senare, är ärendet fortfarande inte behandlat. Som 

en påminnelse till ansvarigt kommunalråd, lägger vi därför ytterligare ett initiativärende i med exakt 

samma förslag som tidigare. Vi hoppas det ska kunna bana väg för att vi snart får ärendet på vårt 

bord med ett förslag som gör att Samhällsbyggnadsnämnden kan fortsätta sitt arbete.  

Kommunstyrelsen beslutar  
 

Ärendet bereds snarast för beslut i Kommunfullmäktige. 

 
Allianspartierna i Borås 
  
För Moderaterna   För Kristdemokraterna  
 

Annette Carlson   Niklas Arvidsson 

 

  



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Yttande över ansökan om planbesked för fastigheten 

Druvefors, Resedan 12. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet.  

 

 

 

 

Datum 

2019-11-19 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-11-22 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00778 3.1.1.1 Programområde 04 

Handläggare: Mia Magnusson 
 

Datum 

2019-11-14 Bengt Himmelmann   

  Avdelningschef 

 

SP3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-01-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00778 3.1.1.1 

  

 

Yttrande över ansökan om planbesked för fastigheten 

Druvefors, Resedan 12. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planbeskedet        

Ärendet i sin helhet 

Ansökan om att få bygga flerbostadshus i form av en fristående byggnad med 

40 st lägenheter på fastigheten Resedan 12. 

Förslaget är i linje med Översiktsplanens intentioner. Det är nära ett urbant 

stråk, har nära till kollektivtrafik och både kommersiell och kommunal service.  

Viktiga frågor i kommande arbete är gestaltning, skuggning, markundersökning, 

infarter, trafik, parkering, utformning av bottenplan och relationen till allmän 

plats.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse om ansökan om planbesked för fastigheten Druvefors, Resedan 12 

från Samhällsbyggnadsförvaltningen. BN 2019-1599. 2019-09-04 

2. Ansökan om planbesked, 2019-09-04 

3. Resedan 12, illustrationer, 2019-09-04   

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se   

 

 

 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd Bengt Himmelmann 

Chef Strategisk samhällsplanering 
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NYBYGGNAD, FELRBOSTADSHUS
A3 1:1000

RESEDAN, BORÅS



2019-08-28 Proj. nr: 25 19 038Ansvarig: DW

RESEDEN, Borås
2019-08-27 Ansvarig: DW Projektnr: 2519.038

Nybyggnad bostäder
A3 skala 1.500
NYBYGGNAD, FELRBOSTADSHUS
SITPLAN A3 1:500

RESEDAN, BORÅS
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AVSTÅND TILL BUSSHÅLLPLATSNÄROMRÅDE

400m
160m

AVSTÅND TILL VIKTIGA FUNKTIONER & PLATSER:

Resedans läge är centralt och har goda förutsättningar för 
bostäder då avstånd till service, skolor och kollektivtrafik är 
korta. Parker och grönområden ligger lättillgängligt och nära. 

SKOLOR OCH FÖRSKOLOR
Daltorpsskolan (grundskola) - ca 40m
Linneagårdens förskola - ca 90m

KULTUR, MILJÖ & FRITID
Daltorpshallen - ca 150m
Druveforskullens lekplats, Klass III rekreationsområde   
- ca 100m

SERVICE
ICA Maxi Stormarknad - ca 200m

TRAFIK
Lokalbuss 2 - Hållplats Trandögatan - ca 160m 
Lokalbuss 7 - Hållplats DRUVEFORS - ca 400m

Regionbuss 400, 303, 450,159, 360 - Åhaga busshållplats

Cykelnät Trandögatan - ca 160m
Bussstation Södra torget - ca 700m
Centralstation - ca 1,2km

PARKERING OCH ANGÖRING:
All parkering föreslås i garage under huset. 
Garage i tre plan nås från tre olika entréer för att utnyttja 
tomtens sutterängläge:
Plan 0 ifrån Södra Korsgatan
Plan 1 & 2 från Stora Tvärgränd

BULLER
De översiktliga bullerkarteringarna från Borås stads karta 
visar inga höga ljudnivåer i området.

Daltorpsskolan
Daltorpshallen

Linneagården

ICA MAXI
ÅhagaTrandögatan

BULLER SPÅRTRAFIK
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