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Instans 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämndens ordinarie ledamöter kallas härmed till 

sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74,  

tisdagen den 21 april 2020 kl. 14:00 

För att minska risken för smittspridning av coronaviruset har Individ- och 

familjeomsorgsnämnden beslutat att nämndsmötet 2020-04-21 inte är öppet för 

allmänheten. 

 

 

Mats Tolfsson 
Individ- och familjeomsorgsnämndens 
Ordförande 

Hans Abrahamson  
T f förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Margareta Jensholm, 033 357073 eller via e-post: 

margareta.jensholm@boras.se  
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Datum 

2020-04-21 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00057 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter mars 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari – 

mars 2020 med helårsprognos.         

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 

helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.                

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter mars 2020.                             

Samverkan 

Ärendet har 2020-04-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Budgetuppföljning Mars 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1 Inledning 

Nämndens uppgift 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor 
som är socialt utsatta eller långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av Kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen "mjuka 
frågor". De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Verksamheten 2020 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2020. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden ska vara behjälplig och delta i arbetet. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektet framarbetade metoder ska 
implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2019-

03 
Budget 2020 

Budget 
2020-03 

Utfall 2020-
03 

Prognos 
2020 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-3 022 -15 851 -3 902 -2 157 -15 110 741 

Politisk 
verksamh
et 

-627 -2 445 -608 -580 -2 445 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-15 138 -77 571 -19 073 -15 592 -76 571 1 000 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-29 409 -136 230 -28 016 -31 174 -145 230 -9 000 

Vård av 
vuxna 

-16 997 -81 744 -17 481 -18 730 -87 544 -5 800 

Flyktingve
rksamhet 

0 0 0 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -3 059 -765 0 0 3 059 

Summa -65 193 -316 900 -69 845 -68 233 -326 900 -10 000 

Nya uppdrag 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan med andra nämnder som 
jobbar med barn och ungdomar, utreda möjligheterna att inrätta en särskild förebyggande-enhet med 
uppdrag att motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som 
relationsvåldsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken 
hjälp ungdomar mellan 16-18 år kan få av respektive nämnd. 
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Ekonomiska förutsättningar 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2020 är på 305 900 tkr. En buffert är avsatt 
med 1 %, 3 059 tkr. 

 
Tillskott i budget utöver löner med 2,7 % och övriga kostnader med 1,8 % 

 Avtal Ungdomsmottagning, 1 200 tkr 

 Utökning Barnahus, 300 tkr 

 Förstärkt Familjehemsvård, 2 000 tkr  

 Helårseffekt Stödboende, 3 000 tkr 

 Strukturerat underskott i grunduppdrag (volymökning) 5 800 tkr 

 Utav volymökningen på 5 800 tkr är 60 %, 3 480 tkr budgeterat på familjehemsplatser och 
40 %, 2 320 budgeterat på köp av platser HVB 13-20 år.   

 En fjärde familjecentral, 600 tkr 

 Bytt Kommunbidrag med Vård- och äldrenämnden, 1 300 tkr överfört till Vård- och 
äldrenämnden för köp av platser på Vård och omsorgsboende.   

Individ och familjeomsorgsnämnden har fått extra anslag på 11 000 tkr. De 11 000 är fördelade enligt 
nedan. 

 Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr familjehemsplaceringar 

 Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr, köpta platser 13-20 år 

 Vård av vuxna, 1 000 tkr köp av externa platser.  

Summa kommunbidrag efter extra anslag 316 900 tkr. 

Beslutade besparingsförslag budget 2020 

 Smedjan minska en tjänst besparing 650 tkr, minska från två tjänster till en tjänst 

 Vräkningsförebyggande minska en tjänst 600 tkr, minska från 4,5 tjänster till 3,5 tjänster 

 Cedern minska en tjänst 700 tkr, minska från fyra tjänster till tre tjänster 

 Träffen 435 tkr, se över lokalerna för verksamheten 

 Fortsätta arbetet med att minska placeringskostnaderna för barn och unga, vuxna genom att 
använda Rätt matchat stöd vid omprövning/uppföljning av vård, samt avslut av vård och arbeta 
enligt Strukturerat hemtagningsarbete. Bevaka ansvarsområde och gränssnitt i förhållande till 
andra vårdgivare, samt använda gällande rutiner för att nå överenskommelse. 

 Se över den interna öppenvården som bedrivs inom nämndens område och se vilka 
synergieffekter och kostnadsminskningar som går att uppnå genom samverkan.   

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 10 000 tkr. 

Underskottet består av: 

 Central administration + 741 tkr 

 Politisk verksamhet + - noll 

 Allmän IFO-Administration + 1 000 tkr 

 Barn och ungdomsvård - 9 000 tkr 

 Vård av vuxna - 5 800 tkr 

 Flyktingverksamhet + - noll 

 Buffert + 3 059 tkr 

 Totalsumma - 10 000 tkr. 
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Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell 
mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att 
möjliggöra interna alternativ. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård. 
Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas 
redan vid placeringstillfället. Utvecklar intensiv öppenvård för att möta behovet för att undvika 
placering eller vid hemgång. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och istället involverat nätverket. 
Strategiskt arbete med tidiga insatser genom att öppna upp för begränsat antal serviceinsatser med 
möjlighet för föräldrar och barn att själv söka hjälp. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård med 
ökat stöd till familjehemmen och till de placerade barnen kommer förvaltningen att ha ett alternativ till 
externköpt familjehemsvård. Arbetar med ansvar och gränssnitt i förhållande till andra vårdgivare enligt 
gällande överenskommelser och rutiner för detta. 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 741 tkr beroende ej tillsatta 
tjänster under året. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i fyra områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Under allmän IFO administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka med 
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av: 

 Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår.   

 Familjerätt, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga och 
Tranemo ingår.  

 Social jour, där kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn 
samt Vårgårda ingår.  

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamhet beräknas göra ett plusresultat med 1 000 tkr. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Barnahus, Utväg, Ungdomsmottagning och 
Spädbarnsverksamhet bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd 
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes 
behov. 

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykosociala svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visat sig. 
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Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom 
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den 
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella 
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder bland annat genom socialrådgivare på 
familjecentralerna, fältverksamheten och stödcentrum för unga. En serviceinsats, Origo finns också 
sedan januari 2018 och riktar sig till föräldrar med barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig 
samtalskontakt. Inom Dialogcentrum bedrivs också barngruppsverksamhet genom Hopptornet som 
främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. 

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 9 000 tkr. 

Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 11 510 tkr 

De stora underskotten inom köp av externa platser finns under verksamheterna: 

 Familjehemsplaceringar internt och externt minus 8 348 tkr 

 HVB 13-20 år, minus 7 762 tkr 

 HVB 0-12 år, plus minus noll tkr 

 Öppenvård, plus 4 600 tkr 

 Övrig verksamhet plus 2 510 tkr främsta anledning alla tjänster kommer inte vara tillsatta under 
året. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-03-31, 176 st 

 2020-02-29, 177 st 

 2020-01-31, 173 st.  

Snitt 202001–202003 175 st 

Jämfört med år 2019: 

 2019-03-31, 151 st  

 2019-02-28, 158 st 

 2019-01-31, 154 st. 

Snitt 201901–201903 154 st. 

Snitt 201901–201911 158 st 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under år 2020: 

 2020-03-31, 227 st 

 2020-02-29, 218 st 

 2020-01-31, 223 st. 

Snitt 202001–202003 223 st 

Jämfört med år 2019: 

 2019-03-31, 200 st 

 2019-02-28, 187 st 

 2019-01-31, 183 st. 

Snitt 201901–201903 190 st. 

Snitt 201901–201911 198 st 
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Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, Åklagarmyndigheten och kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås och Lerum. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. I Barnahus 
blir det ett bättre samlat bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahus. En utökning med 0,5 % 
samordnare är beslutad för 2020. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård, familjehemsvård och interna insatser för vuxna och 
unga vuxna med beroendeproblematik. Oavsett insats fortsätter arbetet med delaktighet för klienterna 
både när det gäller val av insats och i uppföljningarna 

Verksamheterna arbetar utifrån Handlingsplan för ett strukturerat hemtagningsarbete. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det har förbättrat möjligheten att nå gruppen och på sikt kommer det att 
innebära ett bättre nyttjande av den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att 
bäst matcha stöd till den enskilde. Den riktade myndighetsutövningen har inneburit att unga vuxna som 
tidigare inte haft insatser ifrån Socialtjänsten blivit synliggjorda. 

Det finns individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser, service insatser, akuta och långsiktiga 
boendeformer utifrån missbruk och social problematik, en öppen verksamhet för socialt utsatta och det 
Vräkningsförebyggande arbete, vars samordningsuppdrag gäller alla i staden som riskerar att vräkas. 

Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens samordningsansvar för 
socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i nämndens 
boendeuppdrag. Arbetet är en viktig del i Program mot hemlöshet som nämnden ansvarar för är målen 
är kvarboende och när andrahandskontrakt beviljats egna kontrakt. 

Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Under 2020 pågår ett 
utvecklingsarbete i samverkan med Arbetslivsförvaltningen som kommer att resultera i att ALF övertar 
anskaffning av bostäder och IFO utredning och eventuell insats av andrahandskontrakt för klienter i en 
hemlös situation med behov av insatser ifrån socialtjänsten. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk 
ohälsa. 

Verksamheten arbetar med Rätt matchat stöd för boendeinsatser, som en viktig del för att minska 
behovet av externa boenden tillsammans ett nytt drogfritt boende som startades hösten 2019. 
Under 2020 påbörjas arbetet med ett gemensamt RMS i förvaltningen med syfte att använda alla 
insatser på bästa sätt utifrån klienternas behov. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar. Verksamheterna arbetar med målgruppen 13 år och uppåt 
med riskbruk, missbruk eller beroende. Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn 
till anhöriga med missbruk Öppenvårdsmottagningen. Cedern har i budget 2020 minskats med en 
tjänst. Inom insatserna finns även mobila team och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som i 
budget 2020 också har minskats med en tjänst. 
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IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 800 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 2 574 tkr (Sammanlagd kostnad 5 288 tkr), 
finns en budget på 2 714 tkr 

 Övriga köp av externa platser minus 1 758 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det 
framförallt köp av platser specialboende och Institutionsvård LVM. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett underskott med 1 468 tkr. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-03-31, 49 st 

 2020-02-29, 41 st 

 2020-01-31, 51 st. 

Snitt 202001–202003 47 st 

Jämfört med år 2019: 

 2019-03-31, 56 st  

 2019-02-28, 60 st 

 2019-01-31, 55 st. 

Snitt 201901–201903 57 st. 

Snitt 201901–201911 52 st 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under 2020: 

 2020-03-31, 93 st 

 2020-02-29, 83 st 

 2020-01-31, 86 st. 

Snitt 202001–202003 87 st. 

Jämfört med år 2019: 

 2019-03-31, 79 st 

 2019-02-28, 79 st 

 2019-01-31, 79 st. 

Snitt 201901–201903 79 st. 

Snitt 201901–201911 81 st 
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Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av 
Migrationsverket. 

Verksamheten placerar främst ensamkommande barn och unga i familjehem eller internt stödboende. 
Ett fåtal platser köps externt. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP 
med aktörer från civilsamhället för de ensamkommande asylsökande som är över 18 år. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-03-31, 26 st 

 2020-02-29, 32 st 

 2020-01-31, 38 st. 

Snitt 202001–202003 32 st. 

Jämfört med år 2019: 

 2019-03-31, 84 st  

 2019-02-28, 93 st 

 2019-01-31, 99 st. 

Snitt 201901–201903 92 st. 

Snitt 201901–201911 75 st. 

Verksamheten beräkna gå + - noll. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2019 Budget 2020 Utfall Mar 2020 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  151 140 176 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  200 220 227 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  84 40 26 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2019 Budget 2020 Utfall Mar 2020 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  56 61 49 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  79 75 93 
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501 80 Borås 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
033 357073 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-21 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00060 1.1.3.0 
 

  

 

Revidering av Delegationsordning för Individ- och 

familjeomsorgsnämnden 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden fastställer revideringar av 

delegationsordningen enligt upprättat förslag.                   

Ärendet i sin helhet 

Delegationsordningen uppdateras kontinuerligt utifrån lagförändringar, 
handböcker och praxis.  

Nedan redogörs för förändringar i delegationsnivå och nytillkomna punkter i 
delegationsordningen. Redaktionella ändringar och förtydliganden i text 
omnämns inte.  

Föreslås att:  

 Enhetschef Myndighet ändras till enhetschef, vilket minskar sårbarheten vid 

beslutsfattande.   

 1. B. Ekonomi, punkt 1: Förvaltningschef blir delegat att utse attestanter.  

 1. B Ekonomi, punkt 4: Förtydligande av ärendegången vid förhyrning av 

inhyrda objekt för att minska sårbarheten vid beslutsfattande.  

 1. B Ekonomi: punkterna 5-8: Förtydligande av vad som delegeras till 

förvaltningschef, verksamhetschef samt enhetschef rörande tecknande av 

avtal och förhyrning av lokaler, fastighetsinvesteringar, upphandling av 

varor och tjänster upp till angivna prisbasbelopp.   

 2 B. Föräldrabalken, punkt 18: Ändrad utbetalning av barnbidrag och/eller 
underhållsstöd delegeras till socialsekreterare, metodhandledare samt 
enhetschef enligt 106 kap. 6-7 § Socialförsäkringsbalken (SFB). Bilaga 1.  

 3. Ärendehandläggning vuxna, punkt 9: Förtydligande och komplettering av 

ärendetext.        

Beslutsunderlag 

1. Förslag om ändring av delegation 

2. Delegationsordning för Individ- och familjeomsorgsnämnden                                     

Samverkan 

Ärendet har 2020-04-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  
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Beslutet expedieras till 

Berörda personer inom Individ- och familjeomsorgsförvaltningen.  

 

 

 

Mats Tolfsson 

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 



 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 

 

Moa Chaaya 
Handläggare 
 

BILAGA 1 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-21 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00060 1.1.3.0 

  

 

Förslag om ändring av delegation 

Förslaget är att Individ- och familjeomsorgsnämnden ändrar delegationen 

gällande Framställan om ändrad utbetalning av barnbidrag och underhållsstöd 

till socialsekreterare, metodhandledare och enhetschef.  

Ärendet i sin helhet 

En utredning har gjorts för att se hur olika kommuner hanterar frågan om 

ändrad utbetalning av barnbidrag och underhållsbidrag. Syftet var att se hur 

kommunerna hade hanterat frågan i sin delegationsordning. Ett antal 

kommuner valdes ut slumpmässigt. I urvalet ingick kommuner med liknande 

befolkning som Borås. Kommuner kontaktades via mail och de sex kommuner 

som återkopplade var Umeå, Helsingborg, Lidköping, Lund, Göteborg (där två 

olika stadsdelar gav separata svar) samt Jönköping.  

 

De tre frågor som ställdes:  

 Hur ser kommunens delegationsordning ut när det gäller ändrad 

utbetalning av barnbidrag i fråga till ett placerat barn?  

 Vad tolkar kommunen får delegeras enligt lag? 

 Om kommunen inte fattar dessa beslutet i går genom nämnden, varför 

och vad grundar de det på? 

 

Svaren är återgivna på samma sätt som kommunerna svarade.  

 

Umeå 

I Umeå pågår en utvärdering av  delegationsordningen gällande dessa ärenden. 

Nuvarande tillämpningen är att socialsekreterare meddelar Försäkringskassan 

om behovet att ändra utbetalning av barnbidrag, utan att detta är delegerat.  

 

Helsingborg 

I Helsingborg tar socialsekreterare beslut att ändra utbetalning av barnbidrag 

enligt deras delegationsordning. 

 

Lidköping 

Lidköping förklarade att barnet är placerat av nämnden och efter detta beslut 

görs en framställan till Försäkringskassan om ändring av betalningsmottagare 

för barnbidrag ske. Framställan till försäkringskassan är delegerat till 

socialsekreterare. Lagrum de hänvisar till är 106 kap. 6-7 § SFB.  
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Lund 

Lunds socialförvaltning meddelade att de inte ser det som ett beslutsfattande 

utan som en anmälan till Försäkringskassan om att en ändring av barnbidrag 

behöver ske och att Försäkringskassan är beslutsfattare. Handläggaren i 

förvaltningen är den som anmäler till Försäkringskassan. 

 

Göteborg 

Alla Göteborgsstadsdelar kontaktades och två svarade.  

Angered förklarade att deras svar täcker alla Göteborgs Stads 

stadsdelsnämnder. De hänvisade till lagrum 106 kap. 6-7 § SFB och förklarade 

att framställan till Försäkringskassan om ändrad utbetalning för placerade barn 

är delegerade till socialsekreterare. Dock förtydligades de att begäran av 

utbetalning av barnbidrag till annan person inte delegeras vidare då det är 

delegationsförbud, med hänvisning till lagrum 10 kap. 5 § SoL samt 16 kap. 18 

§ SFB.  

 

I Östra Göteborgs delegationsordning nämns delegationsförbudet men i 

praktiken är det socialsekreterare som skriver underlaget om ändrad utbetalning 

av barnbidrag till Göteborgs Stads enhet för Krav och Bidrag som sedan gör en 

framställan till Försäkringskassan.  

 

Jönköping 

Jönköping hänvisade till lagrum 106 kap. 6 § SFB. De tolkar lagrummet som att 

det inte finns några begränsningar när det gäller delegation. Dock tolkar de 

lagrummen 16 kap. 18 § samt 18 kap. 19 § SFB som reglerar ändrad utbetalning 

av barnbidrag och underhållsstöd i särskilda fall att det finns begräsningar vid 

delegering. 

 

Utredningens sammanfattning och rekommendation 

Alla tillfrågade kommuners nämnder delegerar ärenden angående ändrad 

utbetalning av barnbidrag till tjänstemän som handläggare. Kommunerna anser 

att Framställan till försäkringskassa om ändrad utbetalning är en del av 

placeringsprocessen då nämnden redan tagit beslut att placera barnet. Därav 

följer att anmälan till Försäkringskassa om ändrad utbetalning av barnbidrag 

och underhållsstöd kan delegeras.  

 

Rekommendationen är att Individ- och familjeomsorgsnämnden ändrar 

delegationsordningen avseende framställan till Försäkringskassan om ändrad 

utbetalning av barnbidrag och underhållsstöd till socialsekreterare, 

metodhandledare och enhetschef. 
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BrB Brottsbalken  
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FL Förvaltningslagen 
HVB 
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Hem för vård och boende 
Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa mm 

IVO Inspektionen för vård och omsorg 
JO Justitieombudsmannen 
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KL  Kommunallag  
LUL  Lag om unga lagöverträdare  
LVM  Lagen om vård av missbrukare  
LVU  
LYHS 
MAS 
MBL 
RPSFS 

Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 
Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område 
Medicinskt ansvarig sjuksköterska 
Lag om Medbestämmande 
Rikspolisstyrelsens författningssamling  

OSL  Offentlighet- och sekretesslagen  
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SKL Sveriges Kommuner och Landsting 
SoF  
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Socialtjänstförordningen  
Socialstyrelsens författningssamling 

SoL  Socialtjänstlagen  
TF  Tryckfrihetsförordningen  
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Förklaringar  
 
Ansvarsområde  
Förvaltningens ansvarsområde framgår av reglementet.  
 
Syftet med delegation  
Delegering innebär att nämnden överför självständig beslutanderätt, dvs ger någon i uppdrag att fatta beslut på nämndens vägnar i vissa ärenden. 
Syftet med delegation är att nå en administrativt enklare och snabbare handläggning. Delegationsbeslut fattas i namn av den som gett delegationen  
och gäller på samma sätt som om nämnden själv fattat dem.  
Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar förändras inte av att beslutanderätten delegeras.  
 
Delegater  
En nämnd får uppdra att fatta beslut på nämndens vägnar till:  
• Ett utskott (avdelning) av nämnden, tex ett individutskott  
• En enskild ledamot eller ersättare, tex ordförande 
• En anställd hos kommunen, denne behöver inte nödvändigtvis vara anställd hos den nämnd som delegerar beslutanderätten.  
 
Det går inte att delegera till en grupp anställda eller till en grupp bestående av anställda och förtroendevalda att gemensamt fatta beslut.  
 
Delegation för socialassistent, socialsekreterare, familjerättssekreterare och familjehemssekreterare enligt beslut av nämnden gäller efter att 
vederbörande erhållit delegation av enhetschef bekräftad genom namnunderskrift av båda parter. I avvaktan på egen delegation fattar 
metodhandledare eller enhetschef beslut.  
 
Ej delegerbara ärenden  
I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:  
• Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet  
• Framställningar eller yttrande till Kommunfullmäktige, liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av     
  Kommunfullmäktige har överklagats  
• Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt  
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• Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.  
Nämndens återkallande  
Nämnden kan när som helst återkalla en delegation. Detta kan göras generellt eller i ett särskilt ärende. Nämnden kan också föregripa ett beslut i ett 
ärende genom att själv ta över ärendet och besluta. Däremot kan nämnden inte ändra ett beslut som redan är fattat av en delegat.  
 
Brådskande ärenden  
Ordföranden, vice ordförande, 2:e vice ordförande eller annan nämndledamot som nämnden utsett, kan besluta på nämndens vägnar i brådskande 
ärenden. Beslutet ska då anmälas vid nämndens nästa sammanträde.  
 
Personliga förhållanden och jäv  
Delegerad beslutanderätt får inte utövas i ärende som rör beslutsfattarens egna personliga förhållanden eller där jäv enligt KL, 6 kap 28 § förekommer.  
 
Anmälan av delegationsbeslut  
Beslut som fattas med stöd av delegation ska anmälas till förvaltningschef, som anmäler till nämnden. Anmälningsrutinerna ska vara så utformade att 
nämnden får tillfredsställande insyn i och kontroll över hur beslutanderätten utövas. Nämnden avgör i vilken form delegationsbesluten ska anmälas till 
nämnden.  
Tidpunkten för anmälan bestämmer beräkningen av besvärstiden när det gäller överklagan som laglighetsprövning. Tiden är tre veckor från den dag 
som det på kommunens anslagstavla anslagits att protokollet justerats. Vid förvaltningsbesvär är också överklagningstiden tre veckor, men räknas från 
den dag när den som beslutet rör fått ta del av beslutet.  
Verkställighetsbeslut omfattas inte av anmälningsskyldigheten. Yttranden omfattas inte heller av anmälningsskyldigheten om det inte anges annat i 
gällande lagstiftning.  
 
Attesträtt  
Förvaltningschefen är bemyndigad att utse besluts- och behörighetsattestanter, enligt attestreglementet.  
 
Personalärenden  
Den som beslutar i personalärende ansvarar för att beslutet överensstämmer med författningar, föreskrifter i avtal samt övriga riktlinjer på det 
personaladministrativa området.  
Vid anställning av personal i arbetsledande ställning, eller som annars har arbetsuppgifter av särskild betydelse, ska beslutsfattaren samråda med 
närmaste högre chef före beslut.  
För lönesättning gäller särskilda rutiner.  
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Upphandlingsärenden  
Den som beslutar om inköp eller träffar avtal om arbeten eller tjänster ansvarar för att upphandlingen sker enligt upphandlingsreglementet. 
Beslutsfattaren ansvarar för att välja den upphandlingsform som är lämplig med hänsyn till kravet på affärsmässighet och behovet av samordning.  
Beslutsärenden ska behandlas i ett sammanhang, dvs. ärendet får inte delas upp i syfte att kringgå befogenhetsbestämmelser. Den som beslutar om 
inköp ansvarar för att varan motsvarar de krav från bl.a. arbetsmiljösynpunkt som ställs på produkter i förvaltningens verksamhet.  
 
Kostnadsansvar  
Beslutsfattaren ska dels förvissa sig om att nödvändiga anslag finns för de kostnader som beslutet kan innebära, dels beakta anvisningarna för 
medelsanvändning. Beslutsfattaren ska också förvissa sig om att täckning finns i budget.  
 
Facklig samverkan och MBL  
Beslutsfattaren ansvarar i förekommande fall för samverkan med de fackliga organisationerna enligt Borås Stads samverkansavtal.  
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 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

1. Allmän handling, GDPR, kamerabevakning, ekonomi, personal  
 

1.A. Allmän handling, GDPR och kamerabevakning  

1 
 

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling till 
enskild eller annan myndighet. Uppgift ur sådan handling 
till myndighet eller förbehåll i samband med utlämnande 
till enskild.  
 

2 kap 2 och 14 §§ TF 
6 kap 2 och 6 §§ OSL 
10 kap 14 § OSL 

Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

2 Beslut om rättelse, radering och begränsning av 
behandling. 

Artiklarna 16-18 
GDPR  

Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

3 Ansökan om tillstånd till kamerabevakning 11§ 
Kamerabevaknings-
lagen  

Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

1.B. Ekonomi  
1 Utse attestanter Borås Stads 

attestreglemente 
Förvaltningschef  

1 2 Begäran till Kommunstyrelsen om handkassa Kontakthanterings-
PM från 
Stadsrevisionen  

Chef ekonomi   

2 3 
 

Skadeersättning till personal och allmänhet   Respektive chef 
Förvaltningschef  

I samråd med överordnad chef.  
OBS! Konsultera alltid försäkringsansvarig 
säkerhetssamordnare (CKS)  

4 Besluta om en hyra för lokaler inom Individ- och 
familjeomsorgsnämndens verksamhetsområde till en 
hyreskostnad motsvarande 15 prisbasbelopp per år 

  Förvaltningschef Kräver beslut av LFN. Om minst 3 år och ett 
hyresbelopp överstigande 5 milj kr under 
kontraktstiden, krävs KS/KF beslut.  

5 Besluta om anpassningar till Lokalförsörjnings-
förvaltningen om fastighetsrelaterade investeringar upp till 
15 prisbasbelopp  

 Förvaltningschef  Ex ombyggnad av befintlig lokal 

6 Upphandling av varor och tjänster upp till 25 
prisbasbelopp inom drifts- och investeringsbudget 
anvisade medel  

 Förvaltningschef  Avrop på befintliga ramavtal, utan förnyad 
konkurrensutsättning, inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel betraktas som 
verkställighet och anmäls ej  
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7 Upphandling av varor och tjänster upp till 10 
prisbasbelopp inom drifts- och investeringsbudget 
anvisade medel  

 Verksamhetschef  Avrop på befintliga ramavtal, utan förnyad 
konkurrensutsättning, inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel betraktas som 
verkställighet och anmäls ej  

8 Upphandling av varor och tjänster upp till 1 prisbasbelopp 
in inom drifts- och investeringsbudget anvisade medel  

 Enhetschef  Avrop på befintliga ramavtal, utan förnyad 
konkurrensutsättning, inom drifts- och 
investeringsbudget anvisade medel betraktas som 
verkställighet och anmäls ej  

1.C. Personal, anställning och upphörande av anställning  
1 Tillsvidareanställning av enhetschef  32 § AB 

4 § LAS 
Verksamhetschef   

2 Tillsättning av verksamhetschef  32 § AB 
4 § LAS  

Förvaltningschef  

3 Tillsvidareanställning av övrig personal  32 § AB 
4 § LAS 

Respektive chef  

4 Anställda för viss tid, visst arbete, provanställning, allmän 
visstidsanställning, tidsbegränsad anställning, PAN och 
anställda för vikariat 

5 och 6 §§ LAS 
4 § AB 

Respektive chef   

5 Beslut om uppsägning på grund av personliga skäl eller arbetsbrist 
samt beslut om avsked 
 

4 § 2 st och 18-20 §§ 
LAS 

Respektive chef   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

6 Anställa vikarie för förvaltningschef under ordinarie 
förvaltningschefs frånvaro för viss tid, max 6 månader 

   

     

Verkställighetsåtgärder 
7 Beslut om övertid, fyllnadstid, jourtjänstgöring, beredskap, 

förskjuten arbetstid och kompensationsledighet 
20 § AB Enhetschef 

Motsv verkshetschef 
Motsv förvaltningschef 

 

8 Beslut om stadigvarande förflyttning mot den anställdes 
vilja 

§ 6 mom 1 2 st AB Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Skrivelse 
Innan beslut fattas ska förhandlingar enligt MBL 
§ 11 och ev § 4 vara avslutade 

9 
 
 

Avstängning § 10 AB Förvaltningschef Skrivelse 
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10 Fastställa arbetstidsschema § 13 mom 5 AB Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

Samråd med HR-enheten  

11 
 

Skriftlig varning § 13 AB Förvaltningschef Skrivelse 

12 Beslut om anställnings upphörande § 33 AB Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Beslutanderätten avser uppsägning på egen hand  

13 Beslut om arbetstagares ledighet med lön  
(enskild angelägenhet) 

§ 32 AB HR-specialist 
HR-chef 
Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

 

14 
 
 

Beslut om ledighet med/utan lön 
Semester, studier, sjukdom, föräldraledighet, civil- och 
värnplikt, offentliga uppdrag 

Kap 6 §§ 25-31 AB Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

 

15 
 

Beslut om arbetstagares ledighet  Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

Högst 6 månader vid särskilda skäl  
(prova annat arbete) 

16 Beslut om ledighet Lag om facklig 
förtroendeman 

HR-specialist 
HR-chef 
förvaltningschef  

I enlighet med delegation från Kommunstyrelsen  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

17 Beslut om tillfälligt distansarbete  Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

 

18 
 

Beslut om stadigvarande distansarbete  Förvaltningschef   

Lag om Medbestämmande (MBL) / Samverkansavtalet  
19 Förhandling och information  §§ 11, 12 och 19 BML  Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
HR-chef 
HR-specialist  

Tjänsteman som ska fatta beslut i ärende eller 
lägger förslag till nämnden ansvarar för att 
samverkan har fullgjorts inom ramen för 
samverkansavtalet eller att förhandlingar enligt 
MBL är avslutade innan beslut fattas 

20 Förhandlingar § 14 MBL Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
HR-specialist 

HR ska medverka i förhandlingen 
HR i dialog med verksamhetschef/ 
förvaltningschef  



   DELEGATIONSORDNING  

 

 

12 
 

HR-chef  
Förvaltningschef  

21 
 

Förhandlingar § 38 MBL Förvaltningschef  

Lagen om anställningsskydd (LAS) 
22 Varsel och underrättelse om avsked eller uppsägning av 

personliga skäl 
§ 30 LAS Förvaltningschef I samråd med HR-chef  

23 
 

Beslut om avsked eller uppsägning av personliga skäl §§ 7-10 LAS  Förvaltningschef I samråd med HR-chef  

24 Besked att tidsbegränsad anställning inte kommer att 
fortsätta  

§§ 15-17 LAS Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef  

Personalärenden – övrigt  
25 Varsel till facklig organisation att tidsbegränsad anställning 

inte kommer att fortsätta  
§ 30 LAS Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef 

26 
 
 
 

Avvikelse från företrädesrätt till återanställning  § 32 LAS Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef  

Före beslut ska samråd ha ägt rum med HR-chef  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Kurser, konferenser, studie- och tjänsteresor  
28 Beslut om studiebidrag Personalpolitiska 

riktlinjer 
Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

  

29 Beslut om personals deltagande i kurser, konferenser och 
studieresor inom landet  

 Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

 

30 Beslut om personals deltagande i kurser, konferenser och 
studieresor utomlands  

 Förvaltningschef   

Övrigt  
31 Utfärda tjänstgöringsintyg och vitsord  Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 

 

32 Ledigförklarande av tjänst  Enhetschef 
Motsv verksamhetschef 

Innan tillsvidaretjänst ledigförklaras ska anmälan 
om vakansprövning göras av HR-enhet 
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Motsv förvaltningschef 

33 Ingångslön  HR-specialist 
HR-chef 

 

34 Telefonersättning 
Beslut om telefonersättning för viss personal  

 Förvaltningschef 
Ordförande  

 

Transporter i tjänsten  
35 Medge viss personal att för enskilt uppdrag mot ersättning 

använda taxi, buss eller egen bil i tjänsten  
 Enhetschef 

Motsv verksamhetschef 
Förvaltningschef 
Ordförande 

 

36 Beslut om generellt tillstånd att använda egen bil i tjänsten  Verksamhetschef 
Motsv förvaltningschef 
Ordförande  

Gäller endast anställda som i sitt dagliga arbete 
måste använda egen bil i tjänsten  

1.D. Inköp/upphandling av varor och tjänster inom ramen för anvisade anslag  
1 
 

För högst 10 basbelopp  Förvaltningschef  

2 
 

För högst 5 basbelopp  Verksamhetschef  

3  
 

För högst 2 basbelopp  Enhetschef   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

4 Inköp av arbets-, skydds- och profilkläder  Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

 

5 Beslut om ersättningsanspråk från personal och allmänhet  Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Efter samråd med stadens jurister  

6 Infordra och anta anbud för inköp av tjänster  Enhetschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef 

Vid anbudsöppning ska öppning, utvärdering, 
sammanställning göras tillsammans med 
ekonomen  

7 Beslut om försäljning av material   Enhetschef 
Verksamhetschef 

Delegation till tjänsteman motsvarande 20% av 
basbeloppet  

8 Träffa överenskommelse med organisationer och 
föreningar om deras medverkan vid skötsel av kommu-nala 
anläggningar samt beslut om ersättning för detta  

 Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 



   DELEGATIONSORDNING  

 

 

14 
 

Uppvaktning av föreningar  
9 
 

Beslut om uppvaktning av föreningar   Ordförande   

2. Ärendehandläggning barn och unga  
 
1 Förhandsbedömning om utredning ska inledas eller ej  11 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

2 Bedömning om barnet eller den unge är i behov av 
omedelbart skydd och beslut om huruvida det föreligger ett 
omedelbart skyddsbehov eller inte  

11 kap 1a § SoL Socialsekreterare 
Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

3 Beslut att avvisa/avskriva ärende, ansökan eller anmälan  Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

 

4 Begäran om brottsutredning  31 § LUL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet  
Enhetschef Myndighet 

 

5 
 

Att utredning ska avslutas/avskrivas 11 kap 1 § SoL Socialsekreterare   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

6 Begäran om att annan kommun ska bistå i utredningen 11 kap 4 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

 

7 Bifalla, avslå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av bistånd i form av insatser i hemmet 
eller öppenvårdsinsatser, kommunala insatser 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

 

8 Bifalla, avstå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av bistånd i form av insatser i hemmet 
eller öppenvårdsinsatser, externa insatser 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

 

9 Bifalla, avslå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av bistånd i form av kontaktfamilj/ 
kontaktperson/särskild kvalificerad kontaktperson 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Socialsekreterares delegation avser 
kontaktperson/familj  

10 Bifalla, avstå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av tillfällig vård utom det egna hemmet 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Högst 4 månader, gäller inte varaktig vård 
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11 Bifalla, avstå och ompröva vid förändrade förhållanden 
samt upphörande av tillfällig vistelse i jourhem eller 
akuthem  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
under icke kontorstid  

12 
 

Upphörande av vård utom det egna hemmet 4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet  

13 Bifalla, avslå och upphörande i form av vård utom det egna 
hemmet till unga 18-20 år 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

 

14 Bifalla, avslå och upphörande gällande jourlägenhet 
boendesocial insats med andrahandskontrakt 

4 kap 1 § SoL Metodhandledare Enhetschef 
Socialsekreterare sociala jouren  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller jourlägenhet under icke kontorstid 

15 
 

Förlängning av utredningstiden 11 kap 2 § SoL Verksamhetschef   

16 Besluta om uppföljning efter avslutad utredning eller 
upphörd vård utanför hemmet 

11 kap 4a, b § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

 

17 Medgivande eller beslut om vård för barn för 
stadigvarande vård och fostran i enskilt hem  

6 kap 6 § SoL Socialutskott  

18 
 

Övervägande om vården fortfarande behövs 6 kap 8 § SL Socialutskott   

19 
 
 
 

Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden  6 kap 8 § SoL Socialutskott   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

20 Ingå avtal, inklusive besluta om ersättning till särskilt 
förordnad vårdnadshavare som tidigare varit familjehem 

6 kap 11 § SoL Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Familjehemsenheten  

Delegationen för enhetschef gäller ersättning 
enligt SKR:s rekommendationer 
Verksamhetschef kan ingå avtal om ersättning 
utöver SKR:s rekommendationer 

21 Beslut om in- och utskrivning på Hem för vård och 
boende och stödboende  

3 kap 11 och 14 §§ 
SoF 
3 kap 1 § HSLF-FS 
2016:55 

Enhetschef på boendet 
Verksamhetschef  

 

22 Teckna hyresavtal avseende bostad åt ensamkommande 
ungdomar  

2 kap 1 § SoL Enhetschef Myndighet 
Enhetschef Stöd och boende 
Ungdom  

Se Socialstyrelsens vägledning Socialtjänstens 
arbete med ensamkommande barn s 42  
och 50 
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Överflyttning till och mottagande av ärenden från annan kommun  
23 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till 

annan kommun 
2 a kap 10 § SoL Enhetschef Myndighet Avser ärenden enligt SoL, såväl som LVU och 

LVM 

24 Beslut om att ta alternativt inte ta emot ärende från annan 
socialnämnd 

2a kap 10 § SoL Enhetschef Myndighet Avser ärenden enligt SoL, såväl som LVU och 
LVM 

25 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av ärende till 
annan socialnämnd 

2a kap 11 § SoL Socialutskott   

26 Beslut om överklagande till förvaltningsrätt och i 
förekommande fall till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol över IVO:s beslut att nämnden ska ta 
emot ärenden från annan kommun samt avgivande av 
yttrande 

6 kap 37 § KL Enhetschef Myndighet 
Socialutskott 

Beslut eller avgivande av yttrande görs av 
enhetschef då Socialutskott ej kan inväntas. 
Beslut av enhetschef anmäls till nästkommande 
Socialutskott. 

27 Begäran om inhibition till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol  

48 § FL Socialutskott  

28 
 

Begäran om inhibition till kammarrätt/Högsta 
förvaltningsdomstol då socialutskottets beslut inte kan 
avvaktas 

48 § FL Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i socialutskott  

 

Arvoden, ersättningar och avgifter mm  
29 
 
 
 
 

Extra ersättning till barn och unga vid placering under 
placeringstiden, omplacering eller flyttning från familjehem 
eller hem för vård och boende 

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Familjehemsenhet 
Enhetschef Myndighet 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

30 Ersättning för resor/umgängesresor utöver högsta 
omkostnadsersättning  

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef Familjehemsenhet  

Beslutanderätten gäller 24% av basbeloppet per 
barn och kalenderår 

31 Ersättning för resor/umgängesresor vid tillämpning av 
lägsta omkostnadsersättning för familjehemsplacerade barn 

4 kap 1-2 §§ SoL Familjehemssekreterare 
Familjehemsenhet 
Metodhandledare  
Enhetschef Familjehemsenhet 
Enhetschef Myndighet 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår  

32 Tillfälligt förhöjd omkostnadsersättning, utöver gällande 
avtal, till barn och unga vid placering under 

4 kap 1-2 §§ SoL Familjehemssekreterare 
Familjehemsenhet 

Beslutanderätten gäller 24 % av basbeloppet per 
barn och kalenderår 
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placeringstiden, omplacering eller flyttning från familjehem 
eller hem för vård och boende  

Metodhandledare 
Familjehemsenhet  
Enhetschef Familjehemsenhet 

33 Omkostnadsersättning till familjehem med belopp över 24 
% av basbeloppet 

4 kap 1-2 §§ SoL Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef Familjehemsenhet 

Gäller vid akuta placeringar i avvaktan på nästa 
Socialutskott  

34 Övriga omkostnader till familjehem/jourhem/enskilt hem 
utöver gällande avtal  

 Enhetschef Familjehemsenhet 
Verksamhetschef 

Enhetschefens delegation gäller motsvarande ett 
inkomstbortfall av tjänst under högst ett år, 
övriga ärenden beslutas av verksamhetschef 

35 A. Arvode om omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj eller umgängesstödjare. 
Enligt anvisningar och riktlinjer. 

B. Arvode och omkostnadsersättning till kvalificerad 
kontaktperson. Enligt anvisningar och riktlinjer.  

C. Arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson/kontaktfamilj. Utöver anvisningar och 
riktlinjer.  

3 kap 6 b § SoL A. Familjehemssekreterare 
B. Metodhandledare 

Familjehemsenhet 
C. Enhetschef 

Familjehemsenhet 

C. Beslut över SKR:s rekommendationer  

36 
 
 
 
 
 
 
 

Avgift från förälder vars barn är under 18 år och får vård i 
ett annat hem än det egna 

8 kap 1 § SoL Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef Familjehemsenhet 
Enhetschef Myndighet 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

37 Fastställa ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare  Familjehemssekreterare 
Metodhandledare 
Familjehemsenhet 
Enhetschef Familjehemsenhet 

Enligt de ersättningsnivåer som gäller för gode 
män i Borås Stad  

Återkrav av kostnader och avgifter mm  
38 Eftergift av avgift 9 kap 3 § SoL Metodhandledare Myndighet 

Enhetschef Myndighet 
 

39 Att föra talan om ersättning hos Förvaltningsrätten för 
avgift enligt 8 kap 1 § 2 st SoL som förälder inte frivilligt 
betalar  

9 kap 3 § SoL Socialutskott   
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2.A. Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 

Vård enligt LVU  
1 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och unga 6 § 1 och 2 st LVU Socialutskott   

2 Beslut om omedelbart omhändertagande av barn och unga 
då Socialutskottets beslut inte kan avvaktas  

6 § 1 och 2 §§ LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott  

 

3 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
ska upphöra  

9 § 3 st LVU Socialutskott   

4 Beslut om att omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU 
ska upphöra då Socialutskottets beslut ej kan avvaktas 

9 § 3 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott 

 

5 
 

Beslut om ansökan hos Förvaltningsrätten om vård  4 § LVU Socialutskott   

6 Begäran om förlängd tid för ansökan om vård  8 § LVU Metodhandledare Myndighet  
Enhetschef Myndighet 

 

7 Beslut om läkarundersökning, att utse läkare samt plats för 
läkarundersökning 

32 § 1 st LVU Socialsekreterare 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 

 

8 Beslut att begära polishandräckning för att bereda en 
läkare, som avses i 32 § LVU, tillträde till den unges hem 
eller för att föra den unge till läkarundersökning 

43 § 1 LVU Ordförande i nämnd med stöd 
av nämnda lagrum 

Beslut har endast nämnden eller dess ordförande 
rätt att fatta  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

9 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden 

11 § 1 och 2 st LVU Socialutskott  

10 Beslut om hur vården ska ordnas och var den unge ska 
vistas under vårdtiden då socialutskottets beslut inte kan 
avvaktas  

11 § 3 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott  

 

11 Beslut om att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU 

43 § 2 LVU Socialutskott   
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12 Beslut om att begära polishandräckning för att genomföra 
beslut om vård eller omhändertagande enligt LVU, då 
socialutskottets beslut inte kan avvaktas  

43 § 2 LVU Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare Myndighet 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Bilaga 1. Förteckning över behöriga delegater.  
Socialsekreterare inom sociala jouren anges enligt 
förteckning.  

13 Beslut om hur den unges umgänge med vårdnadshavare 
och förälder som har umgänge reglerat genom dom eller 
avtal ska utförs. När överenskommelse inte kan nås med 
föräldern eller vårdnadshavaren i avvaktan på nämndens 
beslut  

14 § 2 st p 1 LVU  Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott  

 

14 Beslut om att den unges vistelseort inte ska röjas för 
föräldern eller vårdnadshavaren i avvaktan på nämndens 
beslut 

14 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott 

 

15 Övervägande om beslut om umgänge eller hemlighållande 
av vistelseort 14 § 2 st p 1 och 2 LVU 

14 § 3 st LVU Socialutskott   

16 
 

Övervägande om vård med stöd av 2 § LVU fortfarande 
behövs  

13 § 2 st LVU Socialutskott   

17 
 
 

Prövning om vård med stöd av 3 § LVU ska upphöra  13 § 3 st LVU Socialutskott   

18 
 

Beslut om att vården ska upphöra 21 § 1 st LVU Socialutskott   

Flyttningsförbud 
19 
 
 
 

Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att tillfälligt 
flyttningsförbud ska upphöra 

27 § 2 st och 30 § 2 st 
LVU 

Socialutskott  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

20 Beslut om tillfälligt flyttningsförbud samt att tillfälligt 
flyttningsförbud ska upphöra då socialutskottets beslut inte 
kan avvaktas  

27 § 2 st och 30 § 2 st 
LVU 

Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott  

 

21 
 

Ansökan hos Förvaltningsrätten om flyttningsförbud 25 § LVU Socialutskott   

22 Beslut om den unges umgänge med förälder eller 
vårdnadshavare efter beslut om flyttningsförbud eller 

31 § LVU Ordförande 
Vice ordförande 

 



   DELEGATIONSORDNING  

 

 

20 
 

tillfälligt flyttningsbeslut när överenskommelse inte kan 
nås, i avvaktan på nämndens beslut  

2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott 

23 
 

Övervägande om flyttningsförbud fortfarande behövs 26 § 1 st LVU Socialutskott   

24 
 

Beslut om upphörande av flyttningsförbud  26 § 2 st LVU Socialutskott  

25 Beslut om upphörande av flyttningsförbud då 
socialutskottets beslut inte kan avvaktas  

26 § 2 st LVU Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott 

 

Överflyttning av vårdnad  
26 Särskilt övervägande om överflyttning av vårdnaden enligt 

6 kap 8 § Föräldrabalken  
13 § 3 st LVU Socialutskott    

Förebyggande insatser enligt LVU  
27 Beslut om att den unge ska hålla regelbunden kontakt med 

särskilt utsedd kontaktperson  
22 § 1 st p 1 LVU Socialutskott   

28 
 

Delta i behandling i öppna former inom socialtjänstlagen  22 § 1 st p 2 LVU Socialutskott   

29 Prövning av förebyggande insats ska upphöra 22 § 2 st LVU 
13 § 3 st LVU 

Socialutskott   

30 
 
 
 
 
 

Att förebyggande insats ska upphöra  21 § 1 och 3 st LVU Socialutskott   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

2.B. Föräldrabalken  

Faderskap och föräldraskap  
1 Utreda vem som är far till barnet. Att ej utreda vem som är 

far till barnet 
2 kap 1 och 9 §§ FB Socialassistent 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  

Socialassistent har delegation på 
faderskapsärenden som gäller  
S-protokoll  

2 Utreda om det kan antas att en kvinna ska anses som 
förälder  

2 kap 8a och 9 §§ FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare  
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Enhetschef Familjerätten  

3 Godkänna faderskapsbekräftelse och 
föräldraskapsbekräftelse 

1 kap 4 § FB 
1 kap 9 § FB 

Socialassistent 
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

Socialassistent har delegation på 
faderskapsärenden som gäller S-protokoll 

4 Beslut om rättsgenetisk undersökning 2 kap 6 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

5 Beslut om att återuppta nedlagd utredning 2 kap 1 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

6 Att för barnets räkning väcka och föra talan i domstol för 
fastställelse av faderskap  

3 kap 5 § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

7 Beslut om att till domstolen anmäla behov av förmyndare 
och medförmyndare när modern är under 18 år  

5 kap 2 § SoF Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

Ärenden om vårdnad, boende och umgänge enligt FB mm  
8 Att godkänna/ej godkänna avtal om vårdnad, boende och 

umgänge 
6 kap 6, 14a, 15a, 17a 
§§ FB 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

9 Verkställande av umgängesstöd vid barns umgänge efter 
beslut i domstol 

6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

10 Förordna utredare i mål eller ärenden om vårdnad, boende 
och umgänge  

6 kap 19 § FB Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

11 Beslut om att utreda ett barns behov av umgänge med 
någon annan (ej förälder) som står barnet särskilt nära 

6 kap 15a § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

12 Förpröva/utreda barns umgänge med närstående 6 kap 15a § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

13 
 

Fatta beslut om vissa åtgärder utan vårdnadshavarnas 
samtycke  

6 kap 13a § FB Socialutskott   
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14 Lämna upplysningar till domstol samt verkställa 
utredningar 

6 kap 19 och 20 §§ FB 
6 § Personutredning i 
Brottsmål 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

15 Avge yttrande angående umgängesstöd 6 kap 15c § FB Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

16 Bifalla, avslå och ta beslut om upphörande av bistånd i 
form av kontaktperson vid umgänge 

3 kap 6 § SoL 
4 kap 1 § SoL 

Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

17 A. Fastställa arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktpersoner och umgängesstödjare, enligt SKR:s 
riktlinjer 

B. Fastställa arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktpersoner och umgängesstödjare, utöver 
riktlinjer  

3 kap 6b § SoL A. Familjerättssekreterare 
B. Metodhandledare eller 

enhetschef  

 

18 Ändrad utbetalning av barnbidrag  106 kap 6-7 § SFB   Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  

Ny punkt  

Samarbetssamtal  
18 19 Att genomföra domstolens beslut om samarbetssamtal  6 kap 18 § FB Familjerättssekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

Placering av barn över nationsgränserna  
19 20 
 

Godkänna att en utländsk myndighet placerar ett barn i 
Sverige  

6 kap 11a § SoL Socialutskott   

20 21 
 
 
 

Placera ett barn i ett annat land 6 kap 11b § SoL Socialutskott   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Adoptioner  
21 22 Medgivande att ta emot ett barn med hemvist utomlands i 

syfte att adoptera det 
6 kap 12 § SoL 
10 kap 4 § SoL 
10 kap 5 § FB 

Socialutskott   

22 23 Återkallelse av medgivande till adoption 6 kap 12 § SoL Socialutskott  
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 10 kap 4 § SoL 
10 kap 5 § FB 

23 24 Nämndens samtycke till fortsatt adoptionsförfarande vid 
samtycke  

6 kap 14 § SoL Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten 

 

24 25 Nämndens samtycke vid fortsatt adoptionsförfarande vid 
ej samtycke 

6 kap 12 § SoL 
10 kap 4 § SoL 
10 kap 5 § FB 

Socialutskott  

25 26 Lämna adoptionsutredning till domstol  4 kap 14 § FB Familjerättssekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  

 

26 27 Att utse handläggare till att genomföra en 
adoptionsutredning 

4 kap 14 § FB Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätten  

 

3. Ärendehandläggning vuxna  
 
1 
 

Förhandsbedömning om utredning ska inledas eller ej  11 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Ansökan av part måste alltid utredas  

2 Beslut att avvisa/avskriva ärende  Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Ex: Vid återtagen ansökan vid utebliven 
medverkan  

3 Bifalla/avslå och upphörande av bistånd i form av 
kontaktperson/upphörande av bistånd  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 
 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

4 Beslut om arvode och omkostnadsersättning till 
kontaktperson 

 Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

SKR:s cirkulär  

5 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av interna 
öppenvårdsinsatser 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
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Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

6 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av extern 
öppenvård 

 Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

 

7 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av 
jourlägenhet/ träningslägenhet  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare sociala jouren 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Delegation för socialsekreterare sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

8 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av 
boendesocial insats med andrahandskontrakt / 
Kaptensgatan  

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

Delegation för socialsekreterare gäller 
omprövning av bistånd i form av fortsatt boende  

9 Bifalla, avslå och/eller upphörande av bistånd åt vuxen i 
form av vård, placering och omplacering i familjehem/hem 
för vård och boende 

4 kap 1 § SoL Enhetschef Myndighet   

10 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av övriga 
interna boendeformer 

4 kap 1 § SoL Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

 

11 Bifalla, avslå och upphörande av bistånd i form av externa 
boendeformer  

4 kap 1 § SoL  Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

 

Återkrav av kostnader, avgifter  
12 Beslut om eftergift av avgift enligt 8 kap 1 § första stycket 

SoL 
9 kap 4 § SoL  Metodhandledare 

Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  
Förvaltningschef  
 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Ersättningar för uppehälle för vuxna  
13 Beslut om att ta ut ersättning (avgift) för uppehälle vid 

vård i familjehem eller i hem för vård och 
boende/öppenvård eller andra biståndsbedömda boenden  

8 kap 1 § 1 st SoL 
6 kap 1 § SoF 

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  
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Överflyttning till och mottagande av ärenden från annan kommun  
14 Beslut om framställning om överflyttning av ärende till 

annan socialnämnd  
16 kap 1 § SoL Enhetschef 

Verksamhetschef  
 

15 Beslut om att ta alternativt inte ta emot ärende från annan 
socialnämnd  

16 kap 1 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

16 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av ärende till 
annan socialnämnd  

16 kap 1 § 3 st SoL  Socialutskott   

17 Beslut att ansöka hos IVO om överflyttning av ärende till 
annan nämnd när Socialutskottets beslut inte kan avvaktas 

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott  

 

3.A. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)  
1 Beslut om att inleda/ej inleda utredning 7 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 

Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  
  

2 Beslut om läkarundersökning samt utse läkare för 
undersökningen 

9 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 

3 
 

Beslut om omedelbart omhändertagande  13 § LVM Socialutskott   

4 Beslut om omedelbart omhändertagande då 
Socialutskottets beslut ej kan avvaktas 

13 § LVM Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott  

 

5 
 
 

Beslut om att medelbart omhändertagande ska upphöra  18 b § LVM  Socialutskott   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

6 
 
 
 
 
 

Beslut om att omedelbart omhändertagande ska upphöra, 
när utskottets beslut inte kan avvaktas  

 Ordförande  
Vice ordförande 
2:e vice ordförande  
Ledamot i Socialutskott 
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7 
 

Ansökan om vård enligt LVM 11 § LVM Socialutskott   

8 Beslut om att begära polishandräckning för att föra person 
till läkarundersökning  

45 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef  

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid  

9 Beslut om att begära polishandräckning för inställelse till 
vårdinstitution 

45 § LVM Socialsekreterare sociala jouren 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef  
Verksamhetschef 

Delegation för socialsekreterare på sociala jouren 
gäller under icke kontorstid 

4. Lex Sarah, Lex Maria, Lex Maja 
 

1 Utredning, bedömning och beslut om ej missförhållande, 
påtaglig risk för missförhållande och missförhållande inom 
individ- och familjeomsorgen  

14 kap 6 § SoL Socialt ansvarig samordnare SAS 
Kvalitets- och utvecklingschef 
Verksamhetschef 
Förvaltningschef  

 

2 Utredning och bedömning om ej missförhållande, påtaglig 
risk för missförhållande och missförhållande inom individ- 
och familjeomsorgen  

14 kap 6 § SoL Verksamhetsutvecklare   

3 Anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg om 
allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande  

14 kap 7 § SoL Individ- och familjeomsorgs-
nämnden  

 

4 Anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg om 
allvarligt missförhållande eller påtaglig risk för allvarligt 
missförhållande, då nämnden beslut inte kan avvaktas  

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott  

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

5 Beslut om anmälan till Inspektionen för Vård och omsorg 
av allvarlig skada eller sjukdom i samband med vård, 
behandling eller undersökning  

6 kap 4 § LYHS Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska MAS  

 

6 Beslut om anmälan vid olyckor och tillbud till tillverkare, 
Läkemedelsverket, Socialstyrelsen  

Lagen om medicin-
tekniska produkter 
SOFS 2001:12  

Medicinskt ansvarig 
sjuksköterska MAS  
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7 Informera kontrollmyndighet för djurskydd eller 
polismyndighet om att ett djur vanvårdas  

SFS 2018:1194 
(Lex Maja)  

Socialsekreterare   

5. Överklaganden, yttranden mm  
 

Överklaganden av och yttrande i ärenden enligt FL, SoL, LVU och LVM  
1 Beslut om yttrande till Förvaltningsrätten och i 

förekommande fall Kammarrätt/Högsta förvaltnings-
domstol över enskilds överklagande av nämndens beslut 
om hur vården av den unge ska ordnas eller vad hon eller 
han ska vistas under vårdtiden enligt 11 § LVU med 
yrkande att rätten med fastställande av nämndens beslut 
lämnar överklagandet utan bifall  
 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott I avvaktan på Socialutskottets beslut; ordförande, 
vice ordförande, 2:e vice ordförande 

2 Yttrande till Förvaltningsrätt och i förekommande fall till 
Kammarrätt/Högsta förvaltningsdomstol över enskilds 
överklagande av nämndens beslut om umgänge eller 
hemlighållande av vistelseort enligt LVU med yrkande att 
rätten med fastställande av nämndens beslut lämnar 
överklagandet utan bifall  
 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   

3 Yttrande till Förvaltningsrätt och i förekommande fall till 
Kammarrätt/Högsta förvaltningsdomstol över enskilds 
överklagande av nämndens beslut om fortsatt vård enligt  
2 eller 3 §§ LVU eller förebyggande insats enligt 22 § LVU 
med yrkande att rätten med fastställande av nämndens 
beslutar lämnar överklagandet utan bifall  
 

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

4 Yttrande till Förvaltningsrätt och i förekommande fall 
Kammarrätt/högsta förvaltningsdomstol över enskilds 
överklagande av nämndens beslut om fortsatt 
flyttningsförbud enligt LVU med yrkande att rätten med 
fastställande av nämndens beslut lämnar överklagandet 
utan bifall  

6 kap 37 § KL  
10 kap 4 § SoL 

Socialutskott   
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Yttrande till myndighet  
5 
 

Beslut att ompröva alternativt inte ompröva ett beslut  37-39 §§ FL Delegat i ursprungsbeslut  

6 Rättelse av beslut 36 § FL Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

 

7 Beslut att avvisa överklaganden som har kommit in för 
sent 

45 § FL Delegat i ursprungsbeslut   

8 Yttrande till Förvaltningsdomstol i överklagade ärenden Lagrum i ursprungs-
beslut 

Delegat i ursprungsbeslut  

9 Överklaga och i förekommande fall begära inhibition av 
beslut  

42 § FL 
48 § FL 

Delegat i ursprungsbeslut   

10 Överklaga Migrationsverkets beslut gällande statlig 
ersättning 

29a § Förordningen 
om statlig ersättning 

Enhetschef Myndighet  

Yttrande till allmän domstol enligt Brottsbalken  
11 Yttrande till domstol i brottsmål om den som är under 21 

år begått brott och kan bli föremål för vård eller åtgärd 
enligt socialtjänstlagen eller enligt LVU  

32 kap 1 och 2 §§ BrB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

12 Yttrande till domstol när den som begått brott kan bli 
föremål för vård enligt LVM  

31 kap 2 § BrB Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

Yttrande till åklagarmyndigheten mm  
13 Yttrande till åklagare vid åtalsprövning för den som varit 

misstänkt för brott och som varit föremål för vård enligt 
LVM 

46 § LVM Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  

 

14 Lämna upplysningar och/eller förslag på åtgärder till 
domstol, åklagare och frivårdsmyndighet  

6 § Lag om särskild 
personutredning i 
brottsmål 

Socialassistent 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

Socialassistentens delegation gäller att lämna 
upplysningar  

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

15 Yttrande till passmyndighet om utfärdande av pass utan 
vårdnadshavarens samtycke 

11 § Passlagen Socialsekreterare 
Metodhandledare  
Enhetschef Myndighet 

 

16 
 
 

Yttrande till tingsrätt avseende god man eller förvaltare 11 kap 16 § FB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
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Anmälan enligt Socialtjänstförordningen  
17 Anmälan till överförmyndare om:  

1. Behov av god man eller förvaltare enligt FB 
2. Att behov av god man eller förvaltare inte längre 

föreligger 
3. Behov av förvaltning av underårigs egendom  

5 kap 3 § SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

18 Begäran till domstol om behov av åtgärd i fråga om 
vårdnad, förmyndarskap eller av målsägandebiträde för 
underårig  

5 kap 2 1 SoF Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

Yttrande Lagen om personnamn  
19 Yttrande till domstol i namnärenden  44-45 §§ Lagen om 

personnamn  
Familjerättssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Familjerätt  

 

Yttrande till IVO över ej verkställda beslut  
20 
 

Yttrande över ej verkställda beslut 16 kap 6f § SoL Enhetschef   

21 Underrättelse till Försäkringskassan om att barn med 
underhållsstöd placerats i familjehem eller HVB-hem 
respektive återflyttats till boförälder  

16 kap 18 § SFB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

22 Anmälan till Försäkringskassan om att nämnden ska 
uppbära en del av sjukpenning för den som bereds vård i 
HVB-hem eller familjehem enligt SoL som ger vård och 
behandling 
 
 

106 kap 13 § SFB Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Anmälningar till polismyndighet  
23 Anmälan till polis angående vissa brott mot underårig samt 

vissa grövre brott  
10 kap 21-23 §§ OSL Socialsekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

24 Beslut om polisanmälan angående brott mot den egna 
verksamheten  

12 kap 10 § SoL Enhetschef 
Verksamhetschef 
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Förvaltningschef  

Lagen om förordningen om offentligt biträde  
25 Anmälan om behov av offentligt biträde 3 st 3 § Lagen om 

offentligt biträde 
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

26 Yttrande över ansökan om rättshjälp genom offentligt 
biträde samt yttrande över kostnadsberäkning 

3 § Lagen om 
offentligt biträde och 
7 § Förordningen om 
offentligt biträde  

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

Smittskyddslagen  
27  Uppgiftslämnande till smittskyddsläkare  6 kap 9 § 

Smittskyddslagen  
Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

28 Anmälningsskyldighet enligt smittskyddslagen  6 kap 12 § 
Smittskyddslagen  

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

  

Centrala studiestödsnämnden  
29 Rätt att ansöka hos Centrala studiestödsnämnden att 

studiehjälp för en omyndig studerande betalas ut till 
nämnden  

2 kap 33 § 
Studiestöds-
förordningen 

Socialsekreterare 
Familjehemssekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 

 

Ombud 
30 Beslut att avvisa ombud 14 § FL Metodhandledare 

Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

Jäv 
31 Rätt att pröva och avgöra jävsinvändning mot handläggare, 

som beslutar i individärenden  
6 kap 30 § KL  Enhetschef 

Verksamhetschef  
 

 Ärende Lagrum Delegat Anmärkning  

Tillsynsärenden  
32 Underrättelse och utlämnande av begärd information till 

IVO 
13 kap 5 § SoL Socialassistent 

Socialsekreterare  
Gäller individärenden  

33 Yttrande till IVO, JO och DO  13 kap 5 § SoL Socialutskott Gäller individärenden  
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34 Yttrande till IVO, JO och DO när socialutskottets beslut 
inte kan inväntas 

 Ordförande 
Vice ordförande 
2:e vice ordförande 
Ledamot i Socialutskott  

 

35 
 
 

Yttrande till tillsynsmyndighet (inte individärenden)  Enhetschef I samråd med verksamhetschef  

Körkortsärenden  
36 Yttrande till Transportstyrelsen i körkortsärenden  3 kap 8 § och  

5 kap 2 § 
Körkortsförordningen  

Socialsekreterare 
Metodhandledare 
Enhetschef 
Verksamhetschef  

 

Vapenlagen  
37 Yttranden i ärenden rörande Vapenlagen, polismyndighet  RPSFS Socialsekreterare 

Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef 

 

Yttrande till Hemvärnet  
38 Avge yttrande  5 § Hemvärns-

förordningen 
1997:146 

Socialsekreterare  
Metodhandledare 
Enhetschef Myndighet 
Verksamhetschef  
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Redovisning av uppdrag från Individ- och 
familjeomsorgsnämnden gällande översyn av 
öppenvården  

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att lägga det redovisade 
uppdraget om effektivisering av öppenvården till handlingarna, beslutar att ge 
förvaltningen tre nya uppdrag, göra uppehåll i Hopptornets gruppverksamhet 
under 2020 samt förtydliga inriktning mot vård och insatser i den egna 
hemmiljön och i det egna nätverket.            

Sammanfattning  

Nämnden gav, i samband med beslut om budget för 2020, förvaltningen ett 
uppdrag att se över den öppenvård som bedrivs inom förvaltningen för att se 
vilka synergieffekter och kostnadsminskningar som var möjliga att 
uppnå. Uppdraget har genomförts och utifrån redovisningen kommer nämnden 
att ge tre nya uppdrag. Nämnden avser även att göra ett uppehåll i Hopptornets 
gruppverksamhet under 2020. Nämnden förtydligar även sin inriktning mot 
vård och insatser i den egna hemmiljön och det egna nätverket.     

    

Ärendet i sin helhet 

För att uppnå en budget i balans för 2020 beslutade nämnden om minskning av 
1 tjänst på Smedjan, 1 tjänst på Cedern och 1 tjänst inom den 
Vräkningsförebyggande enheten samt en lokalförändring för Träffen.  

Nämnden gav även förvaltningen ett uppdrag att se över den öppenvård som 
bedrivs inom förvaltningen för att se vilka synergieffekter och 
kostnadsminskningar som var möjliga att uppnå. För att genomföra uppdraget 
har en kartläggning gjorts och redovisas i medföljande bilaga.  
 
Utifrån redovisningen beslutar nämnden att genomföra följande tre fortsatta 
uppdrag: 

 Kartläggning av målgrupper inom öppenvården för att undersöka 
möjlighet till omprioritering 

 Utreda möjligheten till en överenskommelse och ett Idéburet offentligt 
partnerskap för den verksamhet som Träffen bedriver 

 Uppföljning av förstärkt familjehemsvård med en redovisning av 
uppnådda effekter, identifierade framgångsfaktorer och  
utvecklingsfaktorer 
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För att frigöra tid och resurser för öppenvården är ett förslag att göra ett 
uppehåll under 2020 i Hopptornets gruppverksamhet riktat till barn som lever i 
familjer där föräldrar separerat.  
 
Vård- och äldrenämnden har även i uppdrag från kommunfullmäktige att under 
2020 utreda Anhörigstödsinsatser för barn, vilket kan leda till förändringar 
framöver. 
 
Nämnden avser även ytterligare förtydliga att en inriktning mot vård och 
insatser i den egna hemmiljö och det egna nätverket ska gälla. 
Detta innebär fortsatt strikt bedömning vid placering på institution och att i 
pågående placeringar pröva vård i den egna hemmiljön och nätverket med olika 
öppenvårdsinsatser.  Vårdtidens längd ska även noga övervägas med 
återkommande ställningstagande kring att avsluta institutionsvården till förmån 
för insats i familjehem eller i hemmiljön. Denna inriktning kan innebära att 
öppenvårdsresurser utökas för att undvika placering eller för att möjliggöra ett 
avslut av en placering.  

 

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av öppenvård och effektiviseringar                              

Samverkan 

Ärendet har 2020-04-21 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering.  
 
 
 

 

Mats Tolfsson  
Ordförande 

Hans Abrahamson  
T f förvaltningschef 
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Redovisning av förvaltningens uppdrag att se över 

öppenvård 

För att uppnå en budget i balans för 2020 beslutade nämnden om minskning av 
1 tjänst på Smedjan, 1 tjänst på Cedern och 1 tjänst inom den 
Vräkningsförebyggande enheten samt en lokalförändring för Träffen. Det går 
nu att konstatera att lokalförändringen inte kunde verkställas eftersom den 
tänkta lokalen inte kunde rymma Träffens verksamhet. Alternativa förslag till 
besparingar behöver därför tas fram vad gäller Träffen. Övriga besparingar är 
på väg att genomföras.  
 
Nämnden beslutade även om att fortsätta arbetet med att minska 
placeringskostnaderna för barn, unga och vuxna. Kostnaderna för placeringarna 
skulle påverkas ytterligare genom att använda Rätt matchat stöd vid uppföljning 
av vård och genom att arbeta med Strukturerat hemtagningsarbete. Det 
poängterades att det var av vikt att bevaka Borås stads och Individ- och 
familjeomsorgens ansvar i förhållande till andra vårdgivare.  

Nämnden gav även förvaltningen ett uppdrag att se över den öppenvård som 

bedrivs inom förvaltningen för att se vilka synergieffekter och 

kostnadsminskningar som var möjliga att uppnå.  

 

Förvaltningen har  för att kartlägga möjliga kostnadsminskningar genomfört 

dialog med samtliga av förvaltningens chefer och därefter genomfört ett 

arbetsmöte med en mer avgränsad grupp med facklig representation. 

Förvaltningsledningen har även fört dialog kring de olika förslag som kommit 

fram och kompletterat med ytterligare  alternativ till att uppnå en god 

socialtjänst och samtidigt få kostnadsminskande effekter. Det har varit svårt att 

renodla olika alternativ till att enbart beröra öppenvården utan även andra 

effektiviseringsförslag och förslag till kostnadsminskningar har lyfts i såväl 

arbetsmöte som i förvaltningsledning. I återrapporteringen läggs tonvikten vid 

öppenvård och placeringar, vilket var nämndens huvuduppdrag till 

förvaltningen. 

 

De förslag som nämnden kommer att föreslås ta ställning till beskrivs nedan: 
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1. Kartläggning av målgrupper inom öppenvård 

Förvaltningen får i uppdrag att kartlägga målgrupperna inom öppenvården. 

Det finns ett behov av att ha utökade resurser till att möta mer omfattande 

behov av öppenvårdsinsatser. Det kan finnas möjlighet att göra omprioritering 

och fokusera mer mot målgrupper med mer omfattande behov. För att ha en 

grund för denna omprioritering krävs en kartläggning av nuvarande 

målgrupper. Detta kan ge ökade möjligheter för ungdomar och unga vuxna att 

lämna institutionsvård, komma tillbaks till Borås och få nödvändigt stöd. 

 

2. Uppehåll i Hopptornets gruppverksamhet 

För att frigöra tid och resurser för öppenvården görs ett uppehåll under 2020 i 

Hopptornets gruppverksamhet riktat till barn som lever i familjer där föräldrar 

separerat. Under våren 2020 har man redan behövt göra ett uppehåll i 

verksamheten till följd av lokalproblem. 

 

Hopptornets gruppverksamhet är en form av anhörigstöd. Målgruppen barn 

som lever i familjer där föräldrarna separerat är en viktig målgrupp och 

gruppverksamheten har haft en betydelse för denna målgrupp samt utgör en 

förebyggande serviceinsats. Insatsen är dock inte lagstyrd och när det råder 

resursbrist finns skäl att fokusera på barn och ungdomar med mer uttalade 

insatsbehov. Vård- och äldrenämnden har även i uppdrag från 

kommunfullmäktige att under 2020 utreda Anhörigstödsinsatser för barn, vilket 

kan leda till förändringar framöver. 

 

 

3. Utreda och undersöka möjligheten till Idéburet offentligt 

partnerskap för Träffens verksamhet 

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda och undersöka möjligheten till ett 

Idéburet offentligt partnerskap för den verksamhet som idag bedrivs av 

Träffen. Den verksamhet som bedrivs av Träffen, en träffpunkt för vuxna med 

socialt utanförskap är en god verksamhet. Detta är dock en icke lagstyrd 

verksamhet och som skulle kunna bedrivas delvis eller helt  i en annan form 

såsom t.ex. Idéburet offentligt partnerskap. Intresset i civilsamhället för att 

driva en sådan verksamhet behöver utredas för att ge svar på om detta är 

möjligt. 

 

4. En inriktning mot vård och insatser i den egna hemmiljö och det 

egna nätverket  

Redan idag strävar verksamheten efter lösningar på hemmaplan istället för 

placeringar. Fortsatt strikt bedömning vid placering på institution och i 

pågående placeringar pröva vård i den egna hemmiljön och nätverket med olika 

öppenvårdsinsatser förväntas ge kostnadseffektiv vård. Denna inriktning kan 

innebära att öppenvårdsresurser utökas för att undvika placering eller för att 

möjliggöra ett avslut av en placering. Vårdtidens längd ska även noga övervägas 

med återkommande ställningstagande kring att avsluta institutionsvården till 
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förmån för insats i familjehem eller i hemmiljön.  

Det finns ett flertal forskningsstudier som visar på att institutionsvård har låg 

effekt och att andra insatser vanligtvis är att föredra.  

 

 

5. Uppföljning av förstärkt familjehemsvård 

Förvaltningen får i uppdrag att göra en uppföljning av den förstärkta 

familjehemsvården för att redovisa uppnådda effekter, identifiera 

framgångsfaktorer och möjligheter till utvecklingsområden. Förstärkt 

familjehemsvård har bedrivits under några år och det finns skäl att göra en mer 

omfattande uppföljning av det som genomförts och vilka effekter det givit för 

att belysa såväl viktiga erfarenheter att ta vara på som områden som kan 

utvecklas.  

 

Förvaltningen avser utöver de förslag som nämnden har att ta ställning till även 

arbeta med att effektivisera processer, arbetssätt, administration och 

organisation.  

 

 

 

Hans Abrahamson 

T.f. Förvaltningschef  
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Revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i 

Borås Stad 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående svar 

på revisionsrapporten avseende granskning av taxor och avgifter till 

Stadsrevisionen.       

Sammanfattning 

Stadsrevisionen i Borås Stad har genomfört en granskning av taxor och avgifter. 

Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads arbete med taxor och 

avgifter är ändamålsenligt och bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.   

Revisionen har utifrån granskningen lämnat rekommendationer kring 

förbättringar av dokumentation kopplat till processer och rutiner för taxor och 

avgifter. Individ- och familjeomsorgsnämnden har uppmärksammat detta och 

kommer att ta fram närmare dokumentation inom dessa områden.            

Ärendet i sin helhet 

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

Granskningens två huvudfrågor är om den interna kontrollen vid debitering av 
avgifter inom berörda nämnder är tillräcklig samt om nivån på taxor och 
avgifter i de berörda nämnderna är förenliga med självkostnadsprincipen och 
likställighetsprincipen.  
 
När det gäller Intern kontroll visar granskningen att Individ- och 
familjeomsorgsnämnden hanterar detta på ett tillfredsställande sätt. 
Granskningen visade att det fanns brister hos flertalet nämnder, däribland 
Individ- och familjeomsorgsnämnden, när det gäller dokumentation av 
riktlinjer, anvisningar och kontroller gällande hantering av avgifter. Processer 
finns när det gäller fastställande av taxor och granskning men dessa behöver  
dokumenteras. Det fanns även brister i dokumentation av riktlinjer och 
anvisningar kring hantering av avgifter.  
 
Revisionens rekommendation är det upprättas tillräcklig dokumentation som 
beskriver samtliga processer som berör hantering av taxor och avgifter. Utöver 
detta får nämnden rekommendationen att dokumentera rutiner för kontroller  
av avgifter och taxor och kontroller att beräkningen blir korrekt.  
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Individ- och familjeomsorgsnämnden har uppmärksammat stadsrevisionens 
granskning och avser att utifrån de rekommendationer som lämnats ta fram 
närmare dokumentation av processer, rutiner, beräkningsrutiner och arbetssätt 
för kontroller avseende de taxor och avgifter som nämnden har. 
 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapportsammanställning taxor och avgifter  

2. Revisionsrapport taxor och avgifter                                 

Samverkan 

Ärendet har 2020-04-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 

mailto:SRE.diarium@boras.se


Borås Stads revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

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

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 

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

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

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

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

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

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

Missiv
  2020-01-20

Kommunstyrelsen
Fritids- och folkhälsonämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Miljö- och konsumentnämnden
Vård- och äldrenämnden

Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnden

Grundskolenämnden
Kulturnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Bill Johansson   
Ordförande första revisorsgruppen 

Ingwer Kliche 
Vice ordförande andra revisorsgruppen
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Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium 
AB att genomföra en fördjupad granskning av taxor och 
avgifter. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås 
Stads arbete med taxor och avgifter är ändamålsenligt och 
bedrivs med en tillräcklig intern kontroll.

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

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

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

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

Vi rekommenderar att: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi rekommenderar att:

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

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

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

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

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

Vi rekommenderar att:

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

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat 
dokumenteras

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

Vi rekommenderar att:

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

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

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

Vi rekommenderar att:

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

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

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

Intern kontroll 

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

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

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

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

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

Självkostnads- och likställighetsprincipen 

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

Vår iakttagelse är att i samtliga av de granskade nämnder visade intervjupersonerna förståelse för 
och kännedom om de gällande principerna. Några nämnder uppvisade mindre kännedom om hur 
stor del av verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. Generellt görs det inte 
systematiska analyser av verksamheternas egna kostnader vid beräkning av avgifter (med undantag 
för Miljö- och konsumentnämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt 
gör samtliga tillfrågade bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen för självkostnad 
inte överskrids. 
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Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna är förenliga med självkostnadsprincipen och efterlever likställighetsprincipen, 
gör vi bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens 
bestämmelser om dessa principer.  

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning 

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

Vi rekommenderar att:  

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

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat dokumenteras.  

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

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

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

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

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

och likställighetsprincipen? 

Kontrollfrågor/kontrollmål: 

• Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 
• Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  
• Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 
• Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad etc.)? 
• Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir korrekt 

redovisade? 
• Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  
• Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

4. Ansvariga nämnder 
Ansvariga nämnder som berörs av granskningen är Miljö- och konsumentnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Kulturnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden samt Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. 

5. Avgränsningar 
Granskningen berör 2018-2019 års verksamhet och endast hanteringen av taxor och avgifter inom de 
berörda nämndernas förvaltningar. Processkartläggning och stickprov gjorts inom fem nämnders 
verksamheter. 

6. Metod 
Granskningen genomfördes med hjälp av dokumentstudier samt intervjuer.  

Intervjuer har genomförts med förvaltningschefer och tjänstepersoner inom de berörda 
verksamheterna.  

Dokumenten som inkluderades i studien är främst kommunens reglementen, riktlinjer och policys 
som berör avgifter och taxor. Vidare har protokoll från berörda nämnders sammanträde studerats 
och även protokoll och därtill hörande underlag från Kommunfullmäktige där taxor och avgifter har 
fastställts.  
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Stickprovskontroller och processkartläggningar har gjorts på fakturor från följande fem nämnder:  

- Förskolenämnden  
- Grundskolenämnden 
- Miljö- och konsumentnämnden 
- Samhällsbyggnadsnämnden 
- Vård- och äldrenämnden 

Antalet gjorda stickprov framgår av bilagor till denna rapport. Stickprovskontrollerna har genomförts 
i syfte att kunna upptäcka eventuella avvikelser, men också att undersöka hur arbetsrutinerna 
fungerar i praktiken. Rapporten har varit föremål för faktagranskning där de intervjuade personerna 
fick ta del av iakttagelserna.  

7. Revisionskriterier 
Revisionskriterier är gällande lagar och regler som ska ge en normativ grund för bedömningen av de 
iakttagelser som görs under granskningen.  

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

• Kommunallagen (2017:725) 2 kap 3 §, 5 §, 6 §, 6 kap 6 § 
• Socialtjänstlagen (2001:453) 
• Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) 
• Skollagen (2010:800) 
• Plan- och bygglagen (2010:900) 12 kap 8 § 
• Lag om riksfärdtjänst (1997:735) 
• Trafikförordning (1998:127) 
• Miljöbalk (1998:808) (Miljö- och Konsument) 
• Kommunens reglementen och styrdokument 
• SKL:s mallar (Miljö- och Konsument) 

8. Disposition 
Kommande kapitel beskriver våra generella iakttagelser som gäller främst den centrala styrningen av 
hur taxor och avgifter hanteras i Borås Stad. Granskningens iakttagelser som specifikt berör 
respektive nämnd beskrivs i separata bilagor: 

• Bilaga 1 – Fritids- och folkhälsonämnden 
• Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 

o Bilaga 2.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 2.2 Processkarta 

• Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
• Bilaga 4 – Kulturnämnden 
• Bilaga 5 – Miljö- och konsumentnämnden 

o Bilaga 5.1 Stickprovskontroll (Sekretessbelagd) 
o Bilaga 5.2 Processkarta 

• Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
o Bilaga 6.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 6.2 Processkarta 

• Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden 
• Bilaga 8 – Tekniska nämnden 
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• Bilaga 9 – Vård- och äldrenämnden 
o Bilaga 9.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 9.2 Processkarta 

9. Granskningens resultat 
Nedan beskrivna iakttagelser är en sammanfattning. För mer detaljerad beskrivning för respektive 
nämnd hänvisar vi till bilagorna 1-9.  

9.1. Är den interna kontrollen vid debitering av avgifter inom berörda nämnder tillräcklig? 

Iakttagelser 

• Fritids- och folkhälsonämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt 
intervjun är anledningen att man anser att risken är minimal att något fel skulle inträffa vid 
hanteringen. 

• Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
Förskolenämndens och Grundskolenämndens interna kontrollplaner innehåller inga 
kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys 
har raden för kundfakturor tagits bort och således finns hanteringen inte ens med bland 
relevanta risker. Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas 
med som ett kontrollmoment i planen. 

• Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande: ”Risk 
att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet. 
Bedömning: 4. Verksamheten skickar ut mycket få kundfakturor.” 

• Kulturnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt 
muntlig information beror detta på att nämnden bedömde risken vara liten. 

• Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment som 
berör hantering av taxor och avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken att 

Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, 
korrekta inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 
fakturor. Varje år 

• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är 
korrekta, avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje 
år 

 
Enligt riskanalysen baseras beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen 
att det föreligger en risk att dessa inträffar men också att det kan ge kännbara konsekvenser.  
 
Under granskningens gång ställde vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- 
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och konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinder-
verksamhet). Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det troligt 
att formuleringen är kopierad från en annan nämnds riskanalys och interna kontrollplan.  
Trots detta genomfördes stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa: 
”En missad fakturering, två som är fakturerade för mycket, en som är fakturerad för lite. Ett 
beslut där det är fel belopp men rätt belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att 
dubbelkontrollera summan som ska faktureras. Viktigt att handläggarna kontrollerar så att 
rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

• Samhällsbyggnadsnämnden 
I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut: Risken att 

Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen.   

• Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner 
mm) inte blir rätt fakturerade. Tas med i den interna kontrollplanen med följande 
motivering: Tidigare uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 
• Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 

tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner 
mm) är rätt fakturerade.  
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år 

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande 
analys finns: ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande 
resultat: 99 st fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har 
felaktigt (felskrivet) belopp. Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats. 
Kontrollen föranleder ingen åtgärd.” 

• Sociala omsorgsnämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen. 

• Tekniska nämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. 
 
I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel 
person. Risk för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas 
inte med i den interna kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt inför kommande år. 
 
Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal 
manuella kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna 
kontrollplanen för att få en god kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor 
görs 1-2 ggr per år. Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli 



 

 10 

(inga avvikelser noterades). Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa 
kontroll görs. I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt 
samt lämnas information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.  

• Vård och äldrenämnden 
Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av 
taxor och avgifter. I nämndens riskanalys för 2019 står följande gällande kundfakturor:  
”Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får 
fel på avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen mellan verkställighet och 
beställarenheterna fungerar.” Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den 
interna kontrollplanen, utan att någon motivering framgår.  

Sammanfattande iakttagelser 

Kommunens gemensamma mall för riskanalys tar upp kundfakturor som en risk att beskriva och 
bedöma för varje enskild nämnd. Enligt information som vi har erhållit har det lämnats muntliga 
instruktioner om att risker där nämndens analys (sannolikhet x konsekvens) understiger 9 men ändå 
tas med i planen ska motiveras. På samma sätt ska de risker där analysens resultat överstiger 9 men 
nämnden väljer att inte ta med en kontrollmoment i planen ska motiveringen dokumenteras. Denna 
information framgår dock inte i någon skriftlig anvisning eller annat styrdokument.  

En schematisk sammanställning över nämndernas arbete med riskanalys och den interna kontrollen 
rörande taxor och avgifter framgår i följande tabell: 

Nämnd Risken hanteras 
i riskanalysen 

Sannolikhet x 
konsekvens 

Motivering finns Inkluderas i IK-
plan 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nej Ej dokumenterat Nej Nej 

Förskolenämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Grundskolenämnden Ja 6 Nej Nej 
Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

Ja 4 Ja Nej 

Kulturnämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

Ja 4 Nej Ja 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Ja 6 respektive 8 Ja Ja 

Sociala 
omsorgsnämnden 

Ja 6 Nej Ja 

Tekniska nämnden Ja 4 Ja Nej 
Vård- och 
äldrenämnden 

Ja 8 Nej Nej 

 

Granskningen visar att alla utom Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden och Kultur-
nämnden behandlar risken för hantering av kundfakturor i sin riskanalys.  

De nämnder som tar upp kundfakturor som ett kontrollmoment i sin interna kontrollplan är Miljö- 
och konsumentnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden. Alla tre 
nämnder gör kontroller genom stickprov. Tekniska nämnden utför stickprovskontroller på 
kundfakturor trots att det inte står med i den interna kontrollplanen.  
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I Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan står det felaktigt en åsyftning till Vård- och 
äldrenämndens verksamhetsområde som beskrivs som ”Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet)”. Trots det har man genomfört de 150 
stickprovskontrollerna som står i den interna kontrollplanen på fakturor från den egna nämndens 
verksamhetsområden.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att den interna kontrollen gällande debitering av taxor och 
avgifter är tillräcklig i de nämnder där nämnden genom en dokumenterad riskanalys tar ställning till 
om hanteringen av taxor och avgifter utgör en risk för nämndens verksamheter. Denna bedömning 
gäller även när nämnden gör bedömningen att inte ta med det som ett kontrollmoment i den interna 
kontrollplanen. När bedömningen grundar sig till exempel på erfarenhet om att inga eller få 
avvikelser har upptäckts vid tidigare kontroller bedömer vi det som ett giltigt resonemang.  

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

Den interna kontrollplanen i Miljö- och konsumentnämnden innehåller en hänvisning till en annan 
nämnds verksamhetsområde. Enligt vår bedömning tyder detta på att nämndens arbete med det 
interna kontrollsystemet inte är tillräckligt. Vidare bedömer vi det vara en brist att det utförs stick-
provskontroller trots detta. Det kan ifrågasättas om en analys av kontrollkostnad och kontrollnytta 
har gjorts i detta fall. Att utföra kontroller som inte är avsedd för den aktuella nämndens verksamhet 
utgör en risk för att andra viktigare kontroll-moment prioriteras bort. 

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

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att  

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

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

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

• Vård- och äldrenämnden förstärker sitt arbete med den interna kontrollen genom att 
dokumentera motiveringen till varför kundfakturor inte inkluderas i den interna 
kontrollplanen.  
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9.2. Är nivån på taxor och avgifter i de berörda nämnderna förenliga med självkostnads-
principen och likställighetsprincipen? 

Om självkostnadsprincipen 

Kommunallagens (2017:725) 2 kap 5 § stadgar att kommuner har rätt att ta ut avgifter. 6 § stadgar 
självkostnadsprincipen: ”Kommuner och landsting får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.” 

Självkostnadsprincipen innebär att en kommun inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen tillhandahåller, det vill säga 
kommunens självkostnader. Självkostnadsprincipen innebär inte att avgifterna aldrig får överstiga 
kostnaderna. Avgiftsuttaget grundar sig ofta på kalkylerade kostnader, med flera osäkra 
komponenter, där det inte är möjligt att alltid uppnå en fullständig överensstämmelse mellan 
kostnader och avgifter. Ett överuttag av avgifter godtas så länge avgifterna inte kan sägas väsentligen 
överstiga den beräknade självkostnaden. 

För allt avgiftsuttag enligt självkostnadsprincipen gäller att beräkningen av avgifter och kostnader 
måste vara försvarlig, och att avgifterna korresponderar mot endast verkligt motiverade kostnader 
som föranleds av den berörda verksamheten. 

Om likställighetsprincipen 

Kommunallagens (2017:725) 2 kap 3 § stadgar likställighetsprincipen: ”Kommuner och landsting ska 
behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.” 

I fråga om kommunala avgifter innebär likställighetsprincipen att sådana inte utan särskilt 
författningsstöd får bestämmas till olika belopp beroende på konsumenternas betalningsförmåga i 
det enskilda fallet (kommentar till KL 2011, sida 74). Bestämmelsen innebär att särbehandling av 
vissa kommunmedlemmar eller grupper av kommunmedlemmar endast är tillåten på objektiva 
grunder. Likställighetsprincipen innebär vid fördelning av avgifter att lika avgift ska utgå för lika 
prestation eller att kommunmedlemmar som befinner sig i motsvarande läge ska betala samma 
avgifter. Kommunen får t.ex. inte ta ut andra avgifter av fritidsboende än av permanentboende för 
samma handläggning. Likställighetsprincipen medger heller ingen inkomstfördelande verksamhet. 
Däremot finns det inget hinder mot att differentiera avgifterna med hänsyn till kostnadsskillnader 
mellan olika prestationer. Inom vissa ramar tillåts även schabloniserade taxor (se prop 1993/94:188 s 
87 och Petersén m fl s 65-66). 

Iakttagelser 

Nivån för många av de avgifter och taxor som kommunen har ansvar för styrs av lagstiftning. Exempel 
på sådana är avgifter för skolskjuts och färdtjänst. Andra avgifter styrs av lagstiftning genom att det 
finns ett lagstadgat maxbelopp, till exempel för äldreomsorg. För andra avgifter är det praxis att ha 
en maxtaxa, till exempel när det gäller avgift för barnomsorg eller fritidshem. Avgifter kan även 
regleras i lag så att de ska täcka kommunens egna kostnader, till exempel avgift för bygglov.  

En del avgifter finns det dock utrymme för kommunen att bestämma om. Sådana är till exempel vissa 
avgifter inom miljö, fritid och kulturområdet. Vi vill betona att beslut om dessa är en högst politisk 
fråga och i vilken grad en kommun önskar finansiera sin verksamhet genom skatteintäkter kontra 
avgifter är ett i grunden ideologiskt ställningstagande.  
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Vår iakttagelse är att i samtliga av de granskade förvaltningarna visade intervjupersonerna förståelse 
för och kännedom om de gällande principerna.  

Det vanligaste svaret på frågan om hur nämnden säkerställer att avgifterna lever upp till självkost-
nadsprincipen var att verksamhetens kostnader i samtliga områden överstiger intäkterna.  

Samtidigt visar vår granskning att i några nämnder har man mindre förståelse för hur stor del av 
verksamheten som är avgifts- respektive skattefinansierad. I till exempel Miljö- och konsument-
förvaltningen pågår idag ett arbete med att göra kalkyler för att nämnden ska få ett relevant 
underlag för sin bedömning och sitt beslut kring avgifterna. I Tekniska nämnden genomför man 
omvärldsanalyser för att se att de nivåerna som kommunen har på sina avgifter inte ligger högre än i 
andra jämförbara kommuner.  

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av verksamheternas egna 
kostnader vid beräkning av avgifterna (med undantag för ovan beskrivning om Miljö- och konsument-
nämnden) för att säkerställa att självkostnadsprincipen efterlevs. Samtidigt gör samtliga tillfrågade 
bedömningen att det inte finns tveksamhet om att gränsen inte överskrids.  

Gällande likställighetsprincipen svarade nästan samtliga intervjuade att det inte förekommer några 
undantag för gällande regler för avgifter, vilket säkerställer likställigheten och likabehandlingen av 
medborgarna. Som exempel på särbehandling kan Fritids- och folkhälsoförvaltningen nämnas, där 
ungdomsföreningar får hyra lokaler utan avgift. Det beskrivs dock som ett medvetet val i linje med 
nämndens och Fullmäktiges mål. Vid Kulturförvaltningen, vid uthyrning av lokaler, behöver det tas 
hänsyn till att inte konkurrera med andra aktörer, varför avgiften snarare bestäms på marknads-
mässiga grunder.  

Generellt visar granskningen att det inte görs systematiska analyser av verksamheterna för att säker-
ställa att gällande avgifter inte gynnar eller missgynnar vissa kommunmedlemmar.  

Bedömningar och rekommendationer 

Trots avsaknaden av systematiska analyser för att säkerställa att nivån på taxor och avgifter i de 
berörda nämnderna förenliga med självkostnadsprincipen och efterlever likställighetsprincipen gör vi 
bedömningen att gällande taxor baseras på förståelse för och hänsyn till kommunallagens 
bestämmelser om dessa principer. Vi bedömer att gällande nivåerna på taxor och avgifter i Borås 
Stad är rimliga och något lägre på vissa områden än i andra kommuner.  

Vi bedömer dock att det finns en utvecklingsmöjlighet i de nämnder där taxor och avgifter ska vara 
”skäliga” eller där fri prissättning gäller för att göra beräkningar på de egna kostnaderna. Vi ser 
positivt på det pågående arbetet som pågår i Miljö- och konsumentförvaltningen med att göra 
analyser av resursåtgång om handläggarnas tidsåtgång per ärende.  

Vidare bedömer vi att det finns ett behov av styrning från centralt håll för att säkerställa att de 
lagstadgade principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter i nämnderna. En 
samordning av detta arbeta åligger Kommunstyrelsen. 

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder ser över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att 
säkerställa att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 
dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

• Kommunstyrelsen utarbetar centrala riktlinjer för nämnderna för att säkerställa att de 
gällande principerna tas i beaktande vid beräkning av taxor och avgifter.  
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9.3. Finns det dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av kundfakturor? 

Iakttagelser 

Vår granskning har fokus på förvaltningarnas processer med att ta fram debiteringsunderlag och 
fakturaunderlag, fram till att underlaget överlämnas till ekonomienheten.  

Granskningen visar att de flesta av processerna som avser debitering av avgifter inte finns 
dokumenterade. En del av processerna är helt systemberoende, det vill säga det befintliga IT-stödet 
föreskriver en viss hantering. Samtidigt är vår iakttagelse att många av arbetsflödena innehåller 
manuella moment som är beroende av handläggarens kunskaper och erfarenheter. Granskningen 
visar att de allra flesta verksamheter i kommunen inte har dessa processer och rutiner 
dokumenterade eller att befintlig dokumentation inte är uppdaterad. Det finns dock undantag, som 
gott exempel kan Förskolenämnden och Grundskolenämnden  nämnas där Förskoleförvaltningen 
(som hanterar avgifterna för både förvaltningarna) har samtliga rutiner för hantering av avgifter 
dokumenterade.  

Vi har fått information om att det i flera förvaltningar pågår arbete med att dokumentera och 
kvalitetssäkra arbetsrutinerna kring debitering och fakturahantering.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att det finns brister i samtliga granskade nämnder när det gäller 
dokumentation av riktlinjer och anvisningar kring hantering av avgifter, med undantag för Förskole-
nämnden och Grundskolenämnden. Vi bedömer detta vara en allvarlig risk för verksamheterna, 
eftersom processer som är beroende av enstaka tjänstepersons kunskaper är sårbara och kan orsaka 
stor skada ifall denna person lämnar verksamheten.   

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden och Grundskolenämnden, tillser 
att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer som berör 
hantering av avgifter och taxor.  

9.4. Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  

Iakttagelser 

Gällande dokumentation av arbetsflöden hänvisar vi till frågan ovan.  

Gällande dokumentation av kontrollerna konstaterar vi att de stickprovskontroller som föreskrivs i de 
interna kontrollplanerna genomförs och dessa finns dokumenterade.  

Andra kontroller som har som syfte att säkerställa att avgifterna blir debiterade och blir korrekt 
debiterade finns endast i ett fåtal nämnder. Förskolenämnden och Grundskolenämnden kan återigen 
nämnas som ett gott exempel, liksom Vård- och äldrenämnden som har en systematisk kontroll av 
brukarnas inkomstuppgifter.  

I Samhällsbyggnadsnämnden har vi uppmärksammat ett mer systematiskt fel vid den manuella 
hanteringen av bygglovsavgifter, där den mall som används tycks utgöra en risk för felaktig 
beräkning. Förvaltningen utför dock stickprovskontroller av ärendehandläggning månadsvis.  

I övrigt hänvisade samtliga verksamheter till den ekonomiska uppföljningen som görs.  
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Generellt kan nämnas att de stickprovskontroller som vi genomförde i samband med denna 
granskning visade få felaktigheter.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att det, med undantag för Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden, finns brister i samtliga granskade nämnder när 
det gäller rutiner för och dokumentation av kontroller av avgiftshantering. Vi bedömer detta vara en 
risk för att avgifterna beräknas fel eller att debitering inte sker. Vi ser positivt på det pågående 
utvecklingsarbetet inom Vård- och äldreförvaltningen som ska säkerställa hanteringen av avgifter och 
kontroller i Vård- och äldrenämnden samt inom Sociala omsorgsnämndens ansvarsområden.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder, med undantag för Förskolenämnden, Grundskolenämnden och Vård- 
och äldrenämnden, tillser att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer 
att debiteringen av avgifter och taxor sker och att beräkningen blir korrekt och att dessa 
rutiner samt kontrollernas resultat dokumenteras.  

9.5. Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 

Iakttagelser 

Granskningen har inte påvisat några fall där underlag för fakturering avvek från beslutad avgift.  

Bedömningar  

Vår bedömning är att debitering av avgifter görs på beslutade taxor och avgifter.  

9.6. Överensstämmer upprättade fakturor med underlag (inkomstuppgifter, tillsynsgrad 
etc.)? 

Vi hänvisar till de genomförda stickprovskontrollerna och konstaterar att felaktigheter upptäcktes 
endast inom debiteringen av bygglovsavgifter.  

Bedömningar och rekommendationer 

Vår sammanfattande bedömning är att debiteringen till stor del motsvarar underlaget.  

Vi bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens rutiner för hantering av bygglovsavgifter innehåller 
risker för felaktig debitering.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Samhällsbyggnadsnämnden ser över sina rutiner och processen vid hantering av 
bygglovsavgifter för att säkerställa att beräkningarna blir korrekta i samtliga ärenden.  
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9.7. Finns det tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna blir 
korrekt redovisade? 

Iakttagelser 

Redovisning av avgifter görs av Redovisningsenheten och är en ren ekonomifunktion. I de fall där en 
risk kan föreligga, till exempel vid samfakturering av avgifter från Förskolenämnden och Grundskole-
nämnden, finns det rutiner för att konteringen blir korrekt i ekonomisystemet. Detta sker genom att 
de olika avgifterna hanteras och redovisas separat både på debiteringsunderlaget och på fakturan.  

Uppföljning av redovisningen görs i samband med månads- och tertialuppföljningarna.  

Bedömningar 

Vår bedömning är att det finns tillräckliga kontroller och uppföljning som säkerställer att avgifterna 
blir korrekt redovisade.  

9.8. Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  

Iakttagelser 

Granskningen visar att det inte görs några systematiska kontroller i verksamheterna av att alla 
avgifter blir debiterade. Det finns dock exempel där man gör en årlig genomgång för att säkerställa 
att ingen debitering missas till exempel vid hanteringen av tillsynsavgifter för serveringstillstånd. I 
Samhällsbyggnadsnämndens förvaltning, i ovan nämnd hantering av bygglovsavgifter hanterar man 
felaktig beräkning mot kund genom att kunden alltid får betala avgiften som står i beslutet, även om 
denna är lägre än vad den borde vara. I omvänt fall, om beslutet skulle innehålla en högre avgift än 
vad den borde vara, betalar kunden den lägre avgiften.   

Bedömningar och rekommendationer 

Mot ovan bakgrund bedömer vi att det saknas rutiner i Borås Stad som ska säkerställa att alla avgifter 
faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär en risk för ekonomisk skada för 
kommunen.  

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

• Granskade nämnder inför rutiner som säkerställer att alla avgifter faktureras i enlighet med 
Kommunfullmäktiges beslut.  

9.9. Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

Iakttagelser 

Bevakning av att utsända fakturor blir betalda hanteras av Redovisningsservice på Servicekontoret. 
Gällande obetalda fakturor har kommunen idag ett avtal med Intrum Justitia som som hanterar och 
betalningsbevakar kommunens förfallna fordringar.  

Bedömningar 

Vår bedömning är att bevakning av kundfakturor är tillfredsställande.  
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Bilaga 1 – Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen hanterar följande taxor och avgifter: 

• Badavgifter 
• Hyror idrottsanläggningar 
• Träffpunkt Simonsland dagcenterverksamhet 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Badavgifterna avser inträde till badanläggningar och betalas vid kassan. Det kan vara engångsinträde, 
klippkort eller årskort eller någon annan form av rabattkort. Brukaren/gästen betalar således vid 
köptillfället. När skolor besöker anläggningen så fakturerar varje badanläggning skolorna för bad. 
Badavgiften betalas då inte på plats. Detta förfarande görs även med flera företag som väljer att 
sponsra sina medarbetare för fria bad. 

Hyror idrottsanläggningar avser uthyrning av kommunens olika anläggningar. Systemet bygger på att 
man lägger en bokningsförfrågan som sedan handläggs av en tjänsteperson. Bokningar kommer 
också in via telefon och e-post. Bokningen i systemet genererar automatiskt ett underlag för 
fakturering. Några manuella bokningar eller parallell hantering förekommer inte.  

Faktureringen sker på två sätt. Det ena är direkt från bokningssystemet InterbookGo (Iggo) (främst 
uthyrning av hallar och planer) det andra är manuell fakturering genom ekonomisystemet Agresso. 
När det gäller uthyrning av hallar och planer så beror det fakturerade beloppet på hur mycket en 
enskild förening bokat. Faktureringen via InterbookGo görs månadsvis. Den totala intäkten som avser 
uthyrning av idrottshallar och planer (ej simhallar), ”tillfälliga lokalupplåtelser” och som specificeras 
som ”tränings- och arrangemangsavgifter” var för 2018 ca 7200 tkr. Den största enskilda fakturerade 
posten var ca 133 tkr. När det gäller manuell fakturering av lokalkontrakt under kategorin ”tillfälliga 
lokalupplåtelser”/”lokalkontrakt” så var summan ca 8 000 tkr för 2018 (däri ingår dock intäkter med 
utgångspunkt i något avtal). Den största enskilda fakturerade posten var ca 330 tkr.  

Gällande Träffpunkt Simonsland har nämnden har tagit beslut att bidragsberättigade föreningar inte 
ska betala taxa under ordinarie öppettider. Bokningarna sker i Bookitwise där föreningslivet priori-
teras före externa bokare. Fakturering sker enligt Fritids- och folkhälsoförvaltningens ekonomi-
rutiner. 

Beslut om avgifterna 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden årligen i samband med beslutet om budgeten. Taxorna 
beslutas som ett separat ärende i vår nämnd någon gång under hösten året innan taxorna ska börja 
gälla. Beslutet skickas till Kommunstyrelsens diarium för kännedom. Dessa taxor och avgifter beslutas 
inte i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. 

Gällande taxor och avgifter framgår av dokumentet ”Taxor och avgifter 2019” som finns tillgängligt 
på kommunens hemsida. Därutöver finns det separata avtal, till exempel olika former av 
lokalkontrakt med föreningar och företag. 
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Avgifternas storlek samt hänsyn till självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen 

Vid uthyrning av idrottsanläggningarna har föreningar en subventionerad taxa utifrån kommunens 
beslut om att ungdomsverksamhet ska vara prioriterad. Företag och privatpersoner har därför en 
högre taxa. Under de senaste 5-6 åren har taxorna för uthyrning av idrottsanläggningarna höjts 
regelbundet med mellan 1-3% årligen för att balansera mot de internt ökade kostnader som dels 
Servicekontoret (vaktmästare) och dels Lokalförsörjningsförvaltningen (ökade hyror) ger. Tidigare år 
stod taxorna still ett antal år och höjdes med ca 10% på en gång. Genom att höja successivt så ges 
föreningarna bättre förutsättningar för att klara sina verksamheter. 

Avgifterna för andra gällande uthyrning på Träffpunkt Simonsland har jobbats fram genom omvärlds-
bevakning, det vill säga en jämförelse av taxor och avgifter för andra lokaler som är jämförbara med 
de som Träffpunkt Simonsland ska hyra ut. Vid beräkning av avgiften har även konkurrensneutralitet 
gentemot näringslivet tagits i beaktande. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Bokningssystemet genererar fakturor utifrån de bokningar som finns inlagda i systemet. Ingen 
hantering sker manuellt.  

Det sker en kontinuerlig uppföljning av budgeterade intäkter mot faktiskt utfall. Uppföljningen är en 
del av den ekonomiska uppföljningen.  

Enligt förvaltningsledningen görs det kontinuerlig översyn av arbetssätt och rutiner. Dokumenterade 
rutinbeskrivningar för hantering av avgifter finns inte.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt intervjun är 
anledningen att man anser att det finns väl inbyggda system för att kontrollera om en faktura har 
betalas eller inte. Därför bedömer man det inte vara en uppenbar risk. 
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 Bilaga 2 – Förskolenämnden och Grundskolenämnden 
 

Förskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Barnomsorgsavgifter 
• Barnomsorgsavgifter – retroaktiva 

Grundskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Fritidshemsavgifter 
• Avgifter för förstörda digitala verktyg 
• Avgift för tillfälliga lokalupplåtelser 
• Utköp av digitala verktyg efter avtalstid 

I dokumentet Taxor och avgifter benämns barnomsorgsavgifter och fritidshemsavgifter för ”Taxa för 
förskoleverksamhet och skolbarnomsorg”.  

Fritidshemsavgifter hanteras av Förskoleförvaltningen, varför vi valde att redovisa dessa två nämnder 
samtidigt.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 2.1. Vidare har en 
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av barnomsorgsavgifter, vilken 
framgår av Bilaga 2.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

Under 2018 har det ställts ut totalt 76 642 st fakturor för månatliga barnomsorgsavgifter, till ett 
värde av 84 587 859 kr. 

Förskoleförvaltningen hanterar avgifterna för barnomsorg och fritidshem. Samfakturering sker till 
vårdnadshavare, det vill säga att en vårdnadshavare får månatligen en faktura, även om denna har 
barn både på förskola och fritidshem.  

Debiteringen av avgifter för barn i förskola och skola baseras på information som vårdnadshavaren 
själv lägger in i systemet (inkomst och barnens schema). Debitering av avgifter sker månadsvis, i 
mitten av månaden för innevarande period. Förvaltningen har utarbetade och dokumenterade 
rutiner för hantering av avgifter och för hur debitering ska ske. Rutinbeskrivningarna som vi har 
granskat visar att dokumenten är uppdaterade och tydligt beskriver hur handläggaren steg för steg 
ska arbeta för att säkerställa att debitering sker och att det hanteras korrekt.  

Beslut om avgifterna 

Beslut om barnomsorgsavgiften och avgiften för fritidshem bereds av respektive nämnd och lämnas 
sedan till kommunfullmäktige som fastställer avgifterna. Fullmäktiges beslut om ”Taxa för förskola, 
fritidshem och annan pedagogisk omsorg” är fattat i 2015 och gäller från den 1 januari 2016.   

Avgifternas storlek 

Enligt Skollagens (2010:800) bestämmelser ska skolan vara i huvudsak fri från avgifter, men det finns 
undantag. En kommun (eller annan huvudman) får ta ut en avgift för att ta emot ett barn i förskolan. 
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Både kommunala och fristående fritidshem får ta ut en avgift för att ett barn ska tas emot i 
fritidshemmet. Avgiften ska vara skälig. Borås Stad, liksom alla svenska kommuner, använder sig av 
en maxtaxa idag. Det innebär att det finns ett tak för hur hög avgiften får bli och att när en familj 
betalar den högsta tillåtna avgiften. Enligt Skollagen ska maxtaxan som kommunen tillämpar gälla 
även för fritidshemmen i kommunen.  

Avgifterna som tillämpas i Borås Stad finns tillgängliga på kommunens hemsida: 

Förskoleavgift 
Omsorgstimmar/vecka Avgift Avgift Avgift 
 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
-15 1,5% 1,0% 1,0% 
15-30 2,25% 1,5% 1,0% 
30- 3,0% 2,0% 1,0% 

 

Förskoleavgift 3-5-åringar 
Omsorgstimmar/vecka Avgift Avgift Avgift 
 1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
-15 1,5% 1,0% 1,0% 
15-30 2,25% 1,5% 1,0% 
30- 3,0% 2,0% 1,0% 

 

Avgiftstak förskoleavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
1 425 kr/månad 950 kr/månad 475 kr/månad 

 

För fritidshem påverkas inte avgiften av barnens ålder eller schema, utan inskrivna barn betalar avgift 
enligt följande: 

Fritishemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
2,0% 1,0% 1,0% 

 

Avgiftstak fritidshemsavgift 
1:a barnet 2:a barnet 3:e barnet 
950 kr/månad 475 kr/månad 475 kr/månad 

 
Gällande hänsyn till att avgiften ska vara skälig så kan det nämnas att andra kommuner (till exempel 
Göteborg och Jönköping) har liknande avgiftsmodeller och samma maxtaxa.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför ett antal kontroller i samband med månadskörningen av avgifterna:  

• Kontroll av samboskap samt icke-samboskap 
• Kontroll av felloggar i körning 
• Kontroll av fördelning av barnomsorgsavgift vid delad placering (skilda föräldrar) 
• Kontroll av taxekategori utifrån schema och ålder (taxekategorin styr delvis avgiften) 
• Kontroll att snittid är registrerad (får ej vara tomt) 
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• Kontroll av att alla hushållets barn beräknas på samma inkomstgrund 
• Kontroll av att syskonrabatten är korrekt (utifrån att alla hushållets barn står på samma 

faktura) 
• Kontroll av dagjournaler (närvaro/frånvaro) 

Utöver dessa kontroller har förvaltningen kontakt med rektorer och personal där de är behjälpliga 
med att meddela eventuella felaktigheter på barnets placering. Alla Borås Stads förskolor och 
fritidshem har utsedda personer som har tillgång till IST Förskola/Fritidshem där de har möjlighet att 
ta del av information kring barnets placering och familjeförhållande. Det åligger rektorer och 
personal på enheterna att t.ex. kontrollera att alla barn på enheten är inskrivna, att de har rätt 
schema samt att de som nyttjar platsen är de som fakturan beräknas på.  

Vidare har IT-systemet inbyggda funktioner som varnar för eventuella fel, varningar som inte går att 
ignorera.  

Förvaltningen genomför också årsvis en inkomstkontroll av vårdnadshavarna. Vid avvikelser justeras 
debiterade avgifter i efterhand. Det gäller både om vårdnadshavaren har betalat för mycket eller för 
lite. Denna kontroll sker dock först efter att Skatteverket har fastställt inkomsterna, vilket ger en 
fördröjning på två år. År 2019 uppgår det preliminära antalet fakturor som kommer gå ut för de 
retroaktiva barnomsorgsavgifterna avseende år 2017 till 3125 st.  

Intern kontroll 

Förskolenämndens och Grundskolenämndens interna kontrollplaner innehåller inga kontrollmoment 
som berör hanteringen av taxor och avgifter. I Förskolenämndens riskanalys har raden för 
kundfakturor tagits bort och således finns hanteringen inte ens med bland relevanta risker. 
Grundskolenämnden bedömde risken vara under gränsen för att den ska tas med som ett 
kontrollmoment i planen.  

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som noterades kunde 
förklaras (till exempel korrigeringar av avgift från andra månader, ändrat schema eller delade 
avgifter). 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut så att de skulle innehålla båda fakturor där enbart 
förskoleavgift ingick, enbart fritidshemsavgift ingick och där båda avgifterna ingick.  

 

  
 

 

 

 



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Registrering av 
inkomst och schema 

Vårdnadshavaren registrerar i 
systemet Självservice hushållets 
bruttoinkomst samt önskat 
schema för barnen. Samtliga 
barn registreras i samma 

 Felaktiga inkomstuppgifter. 
 

Vårdnadshavaren 
 



system, oavsett om de går på 
förskola eller fritidshem.   

2. Barnen går på 
förskola eller på 
fritidshem 

Barnen går på förskola eller 
fritidshem var deras närvaro 
registreras.  
 
Barnens närvaro och frånvaro 
registreras på manuella 
dagjournaler. 

 Schemat avviker från faktisk 
närvaro. 

Skolorna 

3. Debiterings-
underlag 

Handläggaren på förskole-
förvaltningen skapar månadsvis 
debiteringsunderlag. 
 
Vårdnadshavarens uppgivna 
schema ligger till grund för 
förskoleavgiften. Fritidshems-
avgiften baseras enbart på 
placering.  
 
Justeringar görs i efterhand 
genom att debitera mertid vid 
högre närvaro i förskolan, men 
inte om barnet haft en lägre 
faktisk närvaro mot schema. 

Debiteringsunderlag  Handläggare 

4. Faktura skapas Baserad på debiterings-
underlaget skapas det en 
faktura av ekonomiavdelningen. 
Det skapas en faktura per 
vårdnadshavare, oavsett hur 

Faktura   



många barn som denne har på 
förskola och eller fritidshem. 

5. Faktura till 
vårdnadshavaren 

Fakturan skickas till vårdnads-
havaren runt den 20:e varje 
månad, som ska vara betald den 
sista innevarande månad.  

Faktura   

6. Betalning Vårdnadshavaren erlägger 
betalning för fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsservice 

7. Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas.  
Betalning redovisas för den 
förvaltning som debiterade 
avgiften.  
 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder). 
 
Handläggaren skickar också brev 
till vårdnadshavaren vid ute-
bliven betalning av barnom-
sorgsavgift med varning om 
uppsägning.  

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsservice 
 

8. Inkomstkontroll 
och efterfakturering 

Årligen gör förvaltningen en 
avstämning av vårdnads-
havarnas inkomster hos 
Skatteverket för inkomster två 
år tidigare.  

 Utebliven efterkontroll. 
 

Handläggaren 

9. Ev. faktura eller 
utbetalning 

Vid avvikelse från den inrappor-
terade inkomsten görs en 

Faktura eller utbetalning Vårdnadshavarna inte längre 
går att debitera. 

Handläggaren och 
redovisningsservice 



korrigering i efterhand av de 
debiterade avgifterna, antingen 
som en faktura eller som en 
utbetalning till vårdnads-
havarna. 
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Bilaga 3 – Individ- och familjeomsorgsnämnden 
 

Socialtjänstlagen (2001:453) 8 kap 1 § stadgar att ”Stöd- och hjälpinsatser av behandlingskaraktär 
medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får dock, utom beträffande 
barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av alkohol, narkotika eller 
därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i ett 
familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas ut för varje dag. 
För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.” Den avgift som kommunen 
får ta ut av den som vårdas för missbruksproblematik på HVB-hem, i familjehem eller LVM-hem får 
högst uppgå till 80 kr/dag. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen 
enligt lagen ta ut skälig ersättning. För IFO Vuxens målgrupp berörs här till exempel placeringar på 
stöd- och omvårdnadsboenden. Också vid denna form av insats kan kommunen ta ut en egenavgift 
som högst uppgår till 80 kr/dag.  

Vidare anger samma lag att föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens 
kostnader när ett barn under 18 år får vård utom det egna hemmet. Om de framräknade beloppen 
bedöms oskäliga i förhållande till respektive förälders ekonomiska förmåga, sociala situation eller för 
att de exempelvis står för vissa av barnets kostnader kan ersättningen jämkas till en skälig nivå. 
Jämkning kan ske redan från början eller vid ett senare tillfälle. 

Mot ovan bakgrund tar Individ- och familjeomsorgsnämnden ut följande taxor och avgifter: 

• Avgift boendestöd/övergångsbostäder 
• Avgift  för ungdomsboende 
• Lokalhyror tillfälligt boende 
• Avgift för placerat barn 
• Äldreomsorgsavgifter öppen vård 
• Bostadshyror, servicehus för missbrukare 
• Avgifter Institutionsvård, SoL 
• Avgift familjehem och jourhem, barn o ungdomsvård 
• Avgifter specialboende för personer med psykisk ohälsa och beroendeproblematik 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Antalet fakturor som förvaltningen hanterar är relativt få: 

Avgifter barn och ungdomsvård 
  

ca 58 fakturor i månaden, ca 696 per/år 
Summa 2018: 495 000 kr 

Avgifter Specialboende för personer 
med psykisk ohälsa och 
beroendeproblematik 
  

ca 12 fakturor i månanden, ca 144 fakturor per/år 
Avgiften avser hyra av lägenhet och är samma som 
vad hyran kostar. 
Summa 2018: 864 000 kr  

Avgifter Institutionsvård SOL ca 9 fakturor i månaden, ca 108 fakturor per/år 
Vårdavgiften är 80 kr/dygn 
Summa 2018, 174 000 kr 

Avgifter tillfälligt boende ca 20 fakturor i månaden, ca 240 fakturor per/år 
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Avgiften avser mat och lägenhetshyra och är ett 
självkostnadspris.  
Summa 2018: 328 000 kr 

Avgifter boendestöd/övergångsbostäder 
  

ca 74 fakturor i månaden, ca 888 fakturor per/år 
Avgiften avser lägenhetshyra och är ett 
självkostnadspris.  
Summa 2018: 4 110 000 kr 

Bostadshyror, servicehus för 
missbrukare/äldreomsorgsavgifter 
  

ca 72 fakturor i månaden, ca 864 fakturor per/år 
Avgifterna avser hemtjänstavgift och eller 
hemsjukvård och beräknas enligt Vård- och 
äldrenämndens gällande taxor. Avgifterna kan också 
avse lägenhetshyra eller mat som är 
självkostnadspriser.  
Summa 2018: 2 991 000 kr 

 

Avgifterna hanteras på respektive verksamhetsdelar. Vid intervjun framkom det att det finns rutiner 
för hantering av avgifter, men dessa är inte dokumenterade, med undantag för rutinbeskrivningen 
för hantering av avgifter för barn- och ungdom samt av egenavgifter.  

Egenavgifter beslutas av socialsekreterare och hanteras av socialassistent. Socialassistent skapar 
fakturaunderlag månatligt efter beslutade perioder och lämnar den 5:e -7:e varje månad underlag för 
fakturering av egenavgifter till enhetschef för underskrifter. Enhetschef lämnar påskrivna faktura-
underlag till ekonomienheten, som den 10:e -12:e varje månad skickar ut faktura avseende egen-
avgiften till den enskilde. 

För hanteringen av avgifter för barn och unga finns också en rutinbeskrivning som steg för steg anger 
vem som ska vidta åtgärder och vem som ska fortsätta hanteringen. Dokumentet anger också rutiner 
för uppföljning som ska göras rutinmässigt.  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna gällande kommunens stöd- och hjälpinsatser Socialtjänstlagen (2001:453). Avgifterna 
regleras även i Socialtjänstförordningen (2001:937). Vidare stadgar Socialförsäkringsbalken 
(2010:110) förmånerna vid verkställighet i anstalt eller vård på institution. Individ- och familje-
omsorgsnämnden fattar beslut om vissa avgifter och Kommunfullmäktige fastställer dessa. Till 
exempel fattades beslut om höjning av avgiften för mat på stödboendet senast i augusti 2019.  

Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek är till stor del reglerad i lagstiftning. Beräkningen för avgifterna som berör 
ersättning för placerade barn utgår från SKL:s cirkulär 2006:54 – ”Beräkning av föräldrars ersättning 
till kommunen för placerade barn under 18 år”. Gällande hyror tillämpar kommunen självkostnads-
principen, det vill säga man debiterar samma avgift som hyran kostar. Likaså beräknas avgiften för 
mat så att den ska täcka den faktiska kostnaden. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Rutinbeskrivningarna som nämns ovan innehåller vissa rutiner för att säkerställa korrekt hantering. 
Samtidigt sker debitering från olika verksamhetsdelar, och någon central, gemensam rutin finns inte.  
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Vid intervjun framkom det att vissa odokumenterade kontroller görs i form av en rimlighets-
bedömning av intäkterna månadsvis. Assistenterna som hanterar faktureringen gör också en 
översiktlig kontroll mot förra månaden samt gentemot individens akt. Assistenterna har också 
tillgång till dokumentation om vilka som får insatser, vilket stäms av mot fakturorna. Inga av dessa 
kontroller finns dock dokumenterade och de baseras till stor del på tjänstepersonernas erfarenheter.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har på raden kundfakturor noterats följande: ”Risk att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risk att debiterar fel person eller verksamhet. Bedömning: 4. Verksamheten 
skickar ut mycket få kundfakturor.” 
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Bilaga 4 – Kulturnämnden 
 

Kulturnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Kulturskoleavgifter 
• Förseningsavgifter bibliotek 
• Biljettförsäljning 
• Museer: fakturering av inträden och visningar; fakturering av lokaluthyrning; fakturering av 

konsulttjänster exempelvis när experter på museet föreläser eller gör arbeten åt andra; 
fakturering av företag enligt sponsringsavtal. 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Varje verksamhet hanterar sin egen debitering och lämnar underlag till ekonomiverksamheten som i 
sin tur skickar faktura baserat på underlag från verksamheterna. 

Kulturskolan erbjuder undervisning i sång och instrument och undervisningen är avgiftsbelagd. 2018 
skickades det totalt 2 295 fakturor för kulturskoleavgift som uppgick till ett totalt belopp på 961 900 
kr. 

Biblioteket hanterar förseningsavgifter och avgifter för förkomna medier för privatpersoner. 
Förseningsavgifterna faktureras inte, istället finns det en spärrgräns på 100 kr (hamnar man över den 
summan så får man inte låna till dess att man har betalat ned under 100 kr). Avgifterna för förlorade 
media faktureras efter påminnelse. Vidare förekommer fakturering från bibliotek i följande fall: 

• Biblioteksservice till kriminalvården, löpande avtal som faktureras kvartalsvis via 
förvaltningens ekonomifunktion.  

• verksamhet till ett fåtal arbetsplatser (två i dagsläget), där skrivs avtal år för år och fakturor 
skickas ut under hösten.  

Borås Stad driver Konstmuseet och De Kulturhistoriska museerna (Textilmuseet och Borås museum). 
I muséerna sker betalning i kassan. Dessa intäkter avser inträden, försäljning från museibutik, 
guideavgifter och programavgifter. Muséerna fakturerar i vissa fall för inträden och visningar samt 
för lokaluthyrning. Dessutom sker fakturering för konsulttjänster, till exempel när experter på 
museet föreläser eller gör arbeten åt andra. Dessa arbeten faktureras efter timtaxa eller beslut från 
museichef. Fakturering sköts av några enstaka tjänstepersoner. Rutinerna finns inte dokumenterade.  

Konstmuseet har i stort sett ingen extern fakturering. Muséet har fri entré. Den fakturering man har 
är administration för utlån av konsten och den sköts av intendenten för utställningar. Avgiften är 800 
kr/gång och förekommer några gånger per år. 

Lokaluthyrning och fakturering för olika evenemang sker efter överenskommelse med externa 
aktörer. Det skrivs ett avtal och prissättningen är icke förhandlingsbar utan följer de av nämnden 
beslutade taxor och avgifter. Fakturering sker i efterhand baserat på det i avtalet överenskommet 
belopp samt eventuella tillkommande beställningar (till exempel teknik).  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna beslutas av nämnden årligen i samband med beslutet om budgeten.  
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Avgifternas storlek 

Avgifternas storlek beslutas av nämnden i september årligen och gäller från den 1 januari året därpå. 
Generellt visar granskningen att intäkterna täcker inte verksamheternas kostnader.  

Kulturskoleavgifterna finns på kommunens hemsida: 

Kurs/material Avgift 
Skolungdom per termin och kurs 300 :- 
Instrumenthyra per termin och instrument 200 :- 
Materialkostnad per termin för våra kurser i bild, film, textil och musikproduktion 200 :- 
Fördjupningsprogrammet 700 :- 
Vuxenkör och Generationskör 400 :- 
Vuxenundervisning per termin och kurs, Bild vuxen med barn 800 :- 

 

Bibliotekens avgifter tillämpas på samma sätt på alla 12 bibliotek. Det är schablonsummor på det 
som faktureras för ”förkommet material”, alltså sådant som inte lämnas tillbaka.  

För Konstmuseet togs entréavgiften bort. Vid Textilmuseet kan enligt intervjun tillfälligt beslut fattas 
om att tillämpa entréavgift vid enstaka tillfällen (till exempel vid en exklusiv utställning).  

Gällande uthyrning av teaterlokalen ligger kommunens avgifter i nivå med andra liknande lokaler, 
med hänsyn till konkurrensneutralitet. Rabatt medges för lokalhyra för föreningar i Borås Stad.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Några dokumenterade rutiner för att säkerställa korrekt hantering av avgifter finns inte i någon av 
verksamheterna. Ansvaret för korrekt debitering ligger hos verksamheterna enligt 
förvaltningschefen. En viss odokumenterad kontroll genomförs genom tertialuppföljningen där en 
rimlighetsbedömning görs av intäkterna.  

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys har raden för kundfakturor lämnats tom. Enligt muntlig information 
beror detta på att nämnden bedömde risken vara liten.  
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Bilaga 5 – Miljö- och konsumentnämnden 
 

Miljö- och konsumentnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
• Taxa för offentlig kontroll enligt lagen om foder och animaliska biprodukter 
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
• Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
• Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
• Taxa för uppdragsverksamhet inom Miljö- och konsumentnämndens verksamhetsområde 
• Taxa för prövning och tillsyn inom inom alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter 

(tidigare tobakslagen samt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare) samt 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Vår granskning hade främst fokus på tillsyn enligt alkohollagen.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade tillsynsavgifter för serveringstillstånd har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår 
av Bilaga 5.1. Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av 
tillsynsavgiften, vilken framgår av Bilaga 5.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

Följande tabell visar antalet fakturor och belopp under 2018 i respektive kategori: 

 Antal fakturor Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

  debet kredit    
Livsmedel  4 665 852  938  57  640  71 624  
Miljöbalken  6 302 068  1 380  218  1 085  189 720  
Alkohollagen  1 468 294  389  81  500  85 407  
Tobak, vissa receptfria 
läkemedel, mm  

464 464  17  4  1122  4 000  

 

Avgifterna hanteras av varje verksamhetsområde själva. Fakturorna ställs ut i ekonomisystemet, en 
del baserat på information från verksamhetssystemen direkt men en del hanteras manuellt.  

Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna inom livsmedel och miljöbalken debiteras via filer från verksamhetssystemet 
(några görs manuellt) till ekonomisystemet Agresso. Årsdebiteringarna görs i början på varje år efter 
att handläggarna uppdaterat underlagen i verksamhetssystemet. Listor tas ut från verksamhets-
systemet för respektive område. När debiteringarna skett så noteras det att fakturering skett i 
respektive ärende i verksamhetssystemet (av ek ass).  

Årsdebiteringar baseras på en inklassning av objekt. Inklassningen kontrolleras sedan i samband med 
inspektioner. För den löpande faktureringen av timavgifter etc rapporteras handläggarnas timmar på 
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tidkort och markeras med debiterbar eller ej debiterbar tid. Handläggarna skriver även antal timmar 
och totalbelopp i beslut som sedan lämnas till ekonomiassistenterna för debitering. 

Serveringstillstånd 

När det gäller årlig tillsynsavgift som debiteras för stadigvarande serveringstillstånd utgår 
debiteringarna från uppgifter i verksamhetssystemet. Genomgång av listorna sker vid flera tillfällen 
innan debitering slutligen sker. I de flesta fall skickas då en fil till ekonomisystemet som hanteras av 
redovisningsservice. Detta sköts helt digitalt. 

Respektive handläggare debiterar för de ärenden man handlägger och de avgifter detta genererar, 
även tex första tillsynsavgift om ett tillstånd beviljas. Detta sker med upprättande av 
fakturaunderlag. I slutet av året görs ofta en kontroll av de senaste ärendena och handläggarna 
påminner varandra om debiteringar för året för att fånga upp någon som kan ha missats. 

Några dokumenterade rutinbeskrivningar för hanteringen av processerna finns inte förutom en 
kortare rutin för restaurangrapporteringen samt manualer för debitering av tillsynsavgifter i 
verksamhetssystemet AlkT. 

Beslut om avgifterna 

Beslut om avgifterna inom nämndens ansvarsområden fattas av nämnden och fastställs av Kommun-
fullmäktige.  

Våra iakttagelser visar att tillsynsavgiften för serveringstillstånd har ändrats flera gånger under de 
senaste åren. Det första beslutet som fattades 2017 och fastställde avgiften för 2018 ändrades under 
2018 då nya avgifter blev gällande från den 1 juli. Den först beslutade tillsynstaxan för 2018 har lett 
till många synpunkter från tillståndshavarna, varför nämnden har valt att se över beräknings-
modellen. Vi har noterat att ändringen av avgiften föregick av en dokumenterad konsekvensanalys 
som tydligt påvisade ändringarnas effekter.  

Samtliga taxor och avgifter framgår på kommunens hemsida.  

Avgifternas storlek 

För taxorna inom miljöbalken och livsmedelsområdet har SKLs mallar för beräkning använts. 

Inom alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel finns inget stöd från SKL vad gäller beräkningar. Där har förvaltningen beräknat 
avgifterna utifrån självkostnadsprincipen. SKL har gett ut en skrift om beräkning av självkostnad för 
serverings- och alkoholtillstånd. I den beskrivs hur avgiften kan beräknas så att den följer 
självkostnadsprincipen och Borås Stads egna beräkningar baseras på denna modell.  

Det pågår en generell översyn av hur avgifterna ska beräknas inom nämnden. Syftet är kunna ge 
information till nämnden om hur stor del av verksamheten som är skattefinansierad idag för att 
förbättra deras beslutsunderlag. Förvaltningen har sedan i år en egen verksamhetscontroller som i 
samarbete med förvaltningsledningen tar fram nödvändiga beräkningar. Som ett led i detta arbete 
har man även haft på prov i år att tidsregistrera handläggarnas arbete för att få en uppfattning om 
verklig tidsåtgång för handläggning av ärenden. I samband med detta arbete strävar man också efter 
att förfina budgeten så att den bryts ner för varje enhet, vilket inte sker idag. 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningarna tar fram debiteringsunderlag själva. Fakturorna skapas av ekonomiavdelningen.  
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Miljöbalken och livsmedel 

Årsdebiteringarna bokförs på särskilda aktivitetskoder i ekonomisystemet. Ekonom periodiserar 
sedan dessa. 

Löpande debitering görs av ek ass utifrån underlag (beslut/fakturaunderlag) från handläggarna. Efter 
debitering så görs notering i verksamhetssystemet att debitering skett (av ek ass). 

Uppföljning av intäktsvolymerna görs varje månad av chef och ekonom i samband med 
månadsprognos. 

Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

När det gäller årlig tillsynsavgift görs det i regel i april via filer från verksamhetssystemet till ekonomi-
systemet Agresso. Ekonom periodiserar sedan dessa. 

Uppföljning av intäktsvolymerna görs varje månad av chef och ekonom i samband med månads-
prognos. 

Intern kontroll 

Miljö- och konsumentnämndens interna kontrollplan innehåller två kontrollmoment som berör 
hantering av taxor och avgifter: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering: Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Risken att Borås 
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter (äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). Stickprov 150 fakturor. Varje år 

• Kontroll av avtal och taxor: Risk att avtal och taxor inte följs. Kontroll att taxor är korrekta, 
avtal följs och att rätt antal timmar debiteras. Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att 
rätt antal timmar debiteras. Kontinuerlig uppföljning under året. Varje år 

 

Enligt riskanalysen baseras beslutet på att ta med dessa kontrollmoment på bedömningen att det 
föreligger en risk att dessa inträffar men också att det kan ge kännbara konsekvenser.  

Under granskningens gång ställde vi frågor gällande den första punktens relevans för miljö- och 
konsumentnämnden (korrekta inkomstuppgifter inom äldreomsorg och funktionshinderverksamhet). 
Enligt tjänstepersonen som arbetar med den interna kontrollen är det troligt att formuleringen är 
kopierad från en annan nämnds riskanalys och interna kontrollplan. Trots detta genomfördes 
stickprovskontroller för 2018. I uppföljningen står följande att läsa: ”En missad fakturering, två som 
är fakturerade för mycket, en som är fakturerad för lite. Ett beslut där det är fel belopp men rätt 
belopp är fakturerat. Förslag till åtgärder: Viktigt att dubbelkontrollera summan som ska faktureras. 
Viktigt att handläggarna kontrollerar så att rätt ihopräknat belopp på beslutet.” 

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter.  

Stickprov gjordes på 12 fakturor som valdes ut så att de skulle vara fördelade både större och mindre 
belopp och några skulle vara manuella fakturor. Informationen om restaurangrapporten hämtades in 
via telefon och beräkningen gjordes efter gällande taxor och avgifter.  

  
 



 
 

 Åtgärd Dokument Risk Kontroll 
År 1: HANDLÄGGNING VID ANSÖKAN OM TILLSTÅND 

1. Ansökan Verksamhetsutövaren skickar in 
en ansökan om serverings-
tillstånd. Ansökan är avgifts-
belagd.  

Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning och 
ev. kunskapsprov 

Handläggaren hanterar ärendet. 
 
Att få tillstånd är villkorat till att 
ha klarat av ett kunskapsprov. 
Om sökande inte har erlagt prov 

Ev. faktura för kunskaps-
prov. 

Felaktig handläggning. 
Utebliven eller felaktig 
debitering för kunskapsprov. 
 

Handläggare 



tidigare ska det göras och för 
detta fakturerar kommunen 
1500 kr/prov. 

3. Faktura gällande 
ansökan skapas  

Vid en inkommen ansökan ställs 
ut en faktura.  

Faktura för ansökan 
Ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Utebliven eller felaktig 
debitering. 

Handläggare 
 

4. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura  Redovisningsenheten 

5. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

6. Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 

7. Beslut om 
tillstånd  
 
8. Beslut om 
tillstånd mottas  

Beslut om tillstånd meddelas till 
sökande (beviljat eller avslag).  
 
Debitering av tillsynsavgift för 
dem som beviljas tillstånd första 
året.  

Beslut  
 
Faktura för tillsynsavgift 
och ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Ansökan beviljas trots att 
fakturan gällande ansökan 
inte betalats. 
Utebliven eller felaktig 
debitering. 
 

Handläggare 

LÖPANDE TILLSYN 
9. Tillsyn Kommunen utövar tillsyn, dvs 

besök hos verksamheten minst 
en gång per år. Även inre tillsyn 
görs genom att kontrollera 
verksamheterna.  
 

Tillsynsprotokoll 
Utredning 

 Handläggare 



Avgiften är inte direkt knuten till 
besöket eller till den inre 
tillsynen. 

10. Restaurang-
rapport 

Verksamheten är skyldig att 
rapportera in till Folkhälso-
myndigheten bl.a. deras 
omsättning av försäljning av 
alkohol. Rapporten ska vara 
inskickad senast den 1 mars för 
föregående år. Handläggaren 
hämtar denna information 
direkt från Folkhälsomyndig-
hetens register rörande de 
verksamheter som finns i 
kommunen. Denna information 
justeras till viss del (ej belopps-
mässigt, men t.ex. debiteras ej 
verksamheter som har upphört 
med sin verksamhet innan den 1 
februari).  

Restaurangrapport Verksamheten rapporterar in 
sin omsättning sent.  
Verksamheten rapporterar in 
felaktiga uppgifter. 
 

Handläggaren 

11. Debiterings-
underlag 

Gällande taxor och beräknings-
modell läggs in i systemet. 
Baserat på inhämtad data från 
Folkhälsomyndigheten skapas 
debiteringsunderlag i systemet. 
I vissa fall kan dock manuell 
justering behöva göras, t.ex. för 
fakturor där verksamheten 
rapporterar in sin omsättning 
sent eller felaktigt.  

Debiteringsunderlag 
 

Felaktig beräkning vid 
manuell hantering. 
Felaktig beräkningsmodell 
väljs i systemet.  
Utebliven debitering. 

Handläggaren 
 



12. Faktura skapas  Debiteringsunderlaget skickas 
till redovisningsenheten där en 
faktura skapas.  

Faktura   Redovisningsenheten 
 

13. Faktura till 
tillståndshavaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

14. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

15. Faktura-
bevakning och 
betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 

 



 

 1 

Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Bygg- och rivningslovavgifter 
• Förrättnings- och granskningsavgifter 

Taxan för bygglov och rivningsavgifter innehåller även i vissa fall planavgifter – dvs plan- och 
bygglovstaxa.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade bygglovsavgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 6.1. 
Vidare har en processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av tillsynsavgiften, 
vilken framgår av Bilaga 6.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades  

• 244 st planfakturor (innehåller både fakturor för detaljplaneprojekt samt där planavgift är 
faktureras samtidigt med bygglovsavgiften) Högsta belopp 1 924 650 kr, lägsta belopp 200 kr. 
Totalt belopp: 14 969 612 kr.  

• 1161 st bygglovsfakturor (vissa innehåller alltså även planavgift) Högsta belopp 816 270 kr, 
lägsta belopp 464 kr. Totalt belopp: 15 902 430 kr. 

• 232 st lantmäterifakturor. Högsta belopp 133 087 kr, lägsta belopp 100 kr. Totalt belopp 5 
107 675 kr. 

Respektive avdelning (plan- och bygglov och lantmäteri) tar fram sina egna debiteringsunderlag i 
samband med att beslutet i ärendet skrivs. Debiteringsunderlaget skickas till ekonom eller 
ekonomiadministratör för fakturering till kund.  

För beräkning av bygglovsfakturor finns det en framtagen mall som efter att handläggaren matar in 
uppgifter räknar fram fakturabelopp, baserat på byggnadens yta samt vidtagna åtgärder. Vi har 
noterat att denna manuella hantering innehåller en riskmoment, då mallen behöver ”tömmas” på 
uppgifter av handläggaren, vilket kan missas. Vi har i samband med sakavstämningen av rapporten 
fått information om att man planerar att gå över till att göra beräkningen i handläggningssystemet. 

Under granskningen har vi efterfrågar befintliga rutinbeskrivningar för hantering av taxor. Enligt 
svaret som vi fick så finns det ”en hel del rutiner och processer inlagda, dock måste genomgång ske 
och kvalitetssäkring, så att allt material är helt uppdaterat”.  

Beslut om avgifterna 

Nuvarande taxor och avgifter är beslutade av Stadsbyggnadsnämnden och fastställda av 
Kommunfullmäktige i juni 2013.  

Avgifternas storlek 

Plan- och bygglovstaxan beräknas enligt SKL:s modell och räknas upp varje år med prisbasbelopp. 
Lantmäteriet har en särskild taxeförordning. 
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Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Förvaltningen genomför stickprovskontroller av ärenden där man kontrollerar handläggningen, samt 
uträkningen av själva taxan. Kontrollen utförs av utvecklingsledaren. Kontrollen omfattar 3-5 ärenden 
per månad. Det görs ekonomiska avstämningar månads- och tertialvis, då större avvikelser kan 
upptäckas. Det finns ingen systematisk kontroll av att alla beslut faktureras. 

Intern kontroll 

I nämndens riskanalys har följande risker tagits upp som berör taxor och avgifter: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering. Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut: Risken att Borås 
Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Tas inte med i den interna kontroll-
planen.   

• Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnad-
snämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) inte blir rätt 
fakturerade. Tas med i den interna kontrollplanen med följande motivering: Tidigare 
uppföljningar har visat god rutin i arbetet. Risken hålls under uppsikt inför kommande år. 

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 

• Kundfakturor-avgiftsdebitering Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut. Att samtliga 
tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) inte blir rätt fakturerade. Att samtliga tjänster som 
Samhällsbyggnadsnämnden ska ta betalt för (bygglov, kartor, utstakning, detaljplaner mm) är 
rätt fakturerade.  
Kontroll: Stickprovsvisa kontroller 1-2% Varje år 

Enligt uppföljningen av den interna kontrollen för 2018 har stickproven genomförts. Följande analys 
finns: ”100 st kundfakturor och underlag har granskats under året med följande resultat: 99 st 
fakturor och underlag kontrollerades utan anmärkning 1 st underlag har felaktigt (felskrivet) belopp. 
Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har fakturerats. Kontrollen föranleder ingen åtgärd.” 

Stickprov 

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut så att kontroll gjordes på 3 utav de 5 högsta belopp 
och på 17 fakturor som var på ett genomsnittsbelopp. 

Den genomförda stickprovskontrollen visade två felaktigheter: 

• Fakturabeloppet i debiteringsunderlaget avviker från fakturan gällande kartavgift. 
• Beslutsunderlaget innehåller räknefel av avgiften. Debiteringsunderlaget överensstämmer 

inte med fakturan.   

I de fallen de blev avvikelser fick vi som förklaring att mallen för debiteringsunderlaget hade fyllts i 
felaktigt alternativt inte hade tömts på uppgifter tidigare.  

 
 

 

 



 
 

 Åtgärd Dokument Risk Kontroll 
1. Ansökan Sökande skickar in en ansökan 

om bygglov. 
Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning Handläggaren hanterar ärendet. 
 

Till exempel: 
Marksektionsritning  
Situationsplan 
Markplaneringsritning  
Fasadritning 
Planritning  

Felaktig handläggning. 
 

Handläggare 



Sektionsritning 
Anmälan kontrollansvarig  

3. Debiterings-
underlag 

Under handläggningen 
upprättar handläggaren ett 
debiteringsunderlag. Underlaget 
sammanställer de avgifter som 
berör utförda åtgärder. 

Debiteringsunderlag Felaktigt ifyllda uppgifter. 
Mallen innehåller uppgifter 
från tidigare ärende. 
Utebliven debitering för 
utförda åtgärder. 

Handläggare 

4. Beslutsunderlag Handläggaren bereder ett 
ärende. Underlaget innehåller 
en beräkning av avgiften som 
baseras på debiterings-
underlaget.   

Beslutsunderlag  Avgiftsberäkningen i besluts-
underlaget blir fel pga 
felaktigt debiterings-
underlag. 

Nämndsekreterare, 
nämnden, 
handläggaren 

5. Beslut Beslut i ärendet kan fattas av 
handläggare på delegation eller 
av nämnden.   

Beslut   

6. Sökande får 
beslutet 

Det fattade beslutet expedieras 
till sökande. Beslutet innehåller 
uppgift om fastställd avgift.  

Beslut  Utebliven expediering. Handläggare 

7. Faktura skapas När beslutet har fattats skickas 
det samt debiteringsunderlaget 
till ekonomiavdelningen, som 
skapar en faktura baserad på de 
mottagna uppgifterna. 

Faktura, innehållande 
hänvisning till beslutet 

Utebliven fakturering. 
Vid avvikelse mellan 
debiteringsunderlag och 
beslut faktureras lägsta 
beloppet, vilket kan drabba 
kommunen. 

Handläggaren 
Redovisningsenheten 

8. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

9. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 



10. Faktura-
bevakning och 
betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven betalning påbörjas 
processen för fakturabevakning 
(påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 
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Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden  
 

Sociala omsorgsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Vård- och omsorgsavgifter 
• Bostadshyror 

Nämnden har en gemensam avgiftshantering med Vård- och äldrenämnden och hanteringen av 
avgifterna ligger organiserat under Vård- och äldreförvaltningen (VÄF). 

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

• 3 128 fakturor gällande måltidabonnemang/matdistribution. Totalt 5 059 838 kr 
• 4 122 fakturor gällande omsorgsavgifter. Totalt 1 028 352 kr 
• 4 733 fakturor gällande övriga avgifter och ersättningar (t.ex. resekostnader). Totalt 400 654 kr 
• 1 836 fakturor gällande luncher på daglig verksamhet. Totalt 1 310 945 kr. 

Förvaltningen själv skickar cirka 10 fakturor i månaden för matkostnader (för matabonnemang) samt 
hyror.  

I dagsläget sker en del internfakturering mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden eftersom några brukare hör till båda nämndernas ansvarsområde.  

I skrivande stund pågår ett projekt med syfte att utarbeta gemensamma processer för Vård- och 
äldrenämndens och Sociala omsorgsnämndens verksamheter för att finna samordningsvinster och 
för att effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  

Avgifterna som debiteras från Sociala omsorgsförvaltningen baseras på information från verksam-
hetssystemet VIVA där vårdinsatserna registreras. I systemet registreras också beslutet som är 
grunden till insatserna samt beställningen. De utförda insatserna registreras av den som genomför 
dessa.  

Det finns några dokumenterade rutiner för hantering av debiteringsprocesserna enligt 
tjänstepersonen på Vård- och äldreförvaltningen, men dessa behöver ses över och kvalitetssäkras.   

Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram av Vård- och 
äldreförvaltningen och skickas till Sociala omsorgsnämnden som tar beslut om dem i samband med 
beslut om budget inför nästa år.  

Taxor gällande mat inom äldreomsorg och LSS tas av kommunstyrelsen. Sociala omsorgsnämnden får 
ta del av beslutsunderlaget.  

Avgifternas storlek 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgar angående avgifter följande (8 kap 1 §): ”Stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär medför inte kostnadsansvar för den enskilde vårdtagaren. Kommunen får 
dock, utom beträffande barn, ta ut ersättning för uppehället av den som på grund av missbruk av 
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alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel får vård eller behandling i ett hem för vård eller 
boende eller i ett familjehem. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta ersättning som får tas 
ut för varje dag. För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen ta ut skälig ersättning.”  

För serviceinsatser i ordinärt boende betalas enligt timtaxa. För vissa insatser (omvårdnad, 
trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) betalas en månadsavgift. För 
hemtjänst betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 2020 är 230 kr. 

Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser. 

Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration varpå det beräknas en maxtaxa. Maxtaxan är högst 2 134 
kr/mån (år 2020). Vid beräkning av individens maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett 
förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och bostadskostnad. I de fallen det inte lämnas in en 
inkomstdeklaration används det högsta beloppet (2 134 kr för är 2020). 

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Enligt den information som vi har erhållit ligger ansvaret på varje enhetschef att varje månad 
kontrollera att enheten har fått de intäkter som de ska ha. Ekonom gör varje månad en rimlighets-
bedömning över de intäkter som kommit in aktuell månad jämfört med tidigare månader.   

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller ett kontrollmoment som berör hanteringen av 
kundfakturor, dock avser dessa fakturor annat än taxor och avgifter enligt information från 
förvaltningen.  
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Bilaga 8 – Tekniska nämnden 
 

Tekniska nämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Färdtjänst 
• Riksfärdtjänst 
• Skolskjuts  
• Jaktarrende  
• Fiskekort/-arrenden  
• Allmän parkering  
• Tillfälliga parkeringstillstånd  
• Nyttokort  
• Boendeparkering  
• Skrotning av fordon  
• Markupplåtelse  
• Dispens (tunga, långa eller breda transporter) 

 

Praktisk hantering av avgifter 

Av nedan sammanställning framgår antal fakturor och belopp per respektive kategori: 

År 2018 Antal 
fakturor 

Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

Totalt 
belopp 

Färdtjänst 23 876 23,00 5 755,00 6 942 891,00 
Riksfärdtjänst 32 74,00 1 360,00  11 718,00  
Skolskjuts 146 94,33 282,99  14 904,14 
Jaktarrende 61 115,00 55 868,00 477 111,00 
Fiskekort/-arrenden, båthyra 49  20,00 21 990,40 178 078,37 
Allmän parkering 4 4,00 20,00 4 894 649,60 
Tillfälliga parkeringstillstånd 147 40,00 40,00 119 080,00 
Nyttokort 33 3 500,00 3 500,00 164 500,00 
Boendeparkering 201 200,00 200,00 63 200,00 
Skrotning av fordon 24 1 300,00 7 020,00 49 166,00 
Markupplåtelse 240 339,00 192 464,00 1 965 637,00 
Dispens  23 350,00 350,00 9 800,00 

  

Parkeringsintäkter överförs från Borås Parkering AB fyra gånger per år. 

Elever i grundskola och förskoleklass med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts om 
sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev 
eller andra omständigheter (Skollagen 2010:800, 9 kap 15 §, 10 kap. 32, 33, 40 §§ och11 
kap.31,32,39 §§). De avgifter som faktureras avser tappade busskort.  

Resa med färdtjänst debiteras med samma pris som en enkelresa inom kollektivtrafiken. Resor inom 
färdtjänst och Riksfärdtjänst planeras i försystem där även underlag till faktura skapas beroende på 
den resa som gjorts. För färdtjänst och Riksfärdtjänst sker fakturering 1 gång per månad via 
försystemet Pluto. Kunden beställer färdtjänstresa via Beställningscentralen som lägger en 
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beställning i försystemet Planet. Efter genomförd resa uppdateras uppgifterna med automatik till 
”genomförd resa” och samtliga resor sparas i försystemet Pluto. För färdtjänst finns avgifter inlagda 
inklusive högkostnadsgräns (motsvarande kollektivtrafikens taxa för månadskort). Riksfärdtjänstresor 
läggs in manuellt i Pluto och här är taxan beroende på avstånd och är gemensam för hela Sverige. 
Månadsvis samkörs reseuppgifter för färdtjänst och riksfärdtjänst med kunduppgifter varefter 
fakturaunderlag skapas i Pluto. Filen med fakturaunderlag förs in till Agresso där kundfakturan skapas 
automatiskt. 

För tappade skolkort är avgiften 100 kr för att eleven ska få sitt tredje busskort (1 och 2 är 
avgiftsfritt). För tappade busskort skapas fakturaunderlag i samband med att busskort skickas ut. 
Fakturering sker sedan 1 gång per månad. 

Vissa av avgifterna beräknas utifrån vilka områden som berörs, t ex jaktarrende och markupplåtelse 
och där blir beräkningen unik för varje transaktion utifrån de regler som finns till grund. Gällande 
jaktarrende görs beräkningen av ansvarig handläggare på Skogsavdelningen enligt gällande av 
nämnden beslutad taxa, samt beslutade ytor enligt nämnd. Handläggare utför beräkningen i en 
beräkningsmall. Mallen kontrolleras sedan av ansvarig chef innan underlaget skickas till 
Ekonomiavdelningen för vidare hantering.  

Gällande markupplåtelse görs beräkningen av trafikhandläggare på Trafikenheten, Gatuavdelningen. 
Beräkningen utgår ifrån den tidsperiod och den yta som sökanden angivit i sin ansökan till Polisen. 
Ansökan diarieförs på förvaltningen och hanteras sedan vidare i ärendehanteringssystemet Ciceron. 
Handläggare utför beräkningen i beräkningsmall, underlaget skickas sedan till Ekonomiavdelningen 
för vidare hantering. Ofta sker tilläggsfakturering när ytorna som ansökan avsåg inte stämmer vid 
kontrollmätning ute på plats.   

Boendeparkering har avgiften 200 kr för två år. Avgiften betalas i förskott innan ärendet behandlas.  

Taxorna i övrigt bygger oftast på fasta avgifter. För taxor och avgifter som inte hanteras direkt av 
förvaltningen (som nämns ovan) lämnas underlag till Ekonomifunktionen som skapar kundfakturor 
utifrån framtaget underlag.  

Några rutinbeskrivningar för hantering av ovan beskrivna debiteringsprocesserna har vi inte erhållit.  

Beslut om avgifterna 

Avgifterna och taxorna som finns inom tekniska nämndens ansvarsområden beslutas av nämnden 
och i fall där det är tillämpligt fastställs av Kommunfullmäktige (gäller till exempel avgift för 
riksfärdtjänst, parkering, boendeparkering, upplåtelse av mark, dispens). Grundskolenämnden 
beslutar om avgift för tappade busskort. 

Avgifternas storlek 

Vid beräkning av avgifternas storlek finns det i de flesta fallen lagstadgade riktlinjer (för till exempel 
färdtjänst, skolskjuts).  

I de fallen där kommunen har större handlingsutrymme har det påpekats att kostnaderna överstiger 
intäkterna. Vad gäller likställighetsprincipen så gäller samma taxa för alla.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Uppföljning och kontroll av att avgifterna är debiterade och korrekta sker av respektive budget-
ansvarig i samband med ordinarie verksamhetsavstämning. Respektive chef har sitt ansvar gällande 
budgetuppföljning och budgetföljsamhet för att kontrollera sina intäkter. 
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Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. 

I nämndens riskanalys står följande kommentar kring kundfakturor: ”Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut. Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp och/eller till fel person. Risk 
för att kunder debiteras för sent. Risk att fakturor inte skickas till kunderna. Tas inte med i den interna 
kontrollplanen med motiveringen: Tidigare uppföljningar visar på en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år.” 

Det görs stickprovskontroller kontinuerligt av Ekonomiavdelningen, på 1-2 % utav antal manuella 
kundfakturor. Detta görs även om momentet inte ingår i den interna kontrollplanen för att få en god 
kontroll av materialet. Kontrollmomenten på kundfakturor görs 1-2 ggr per år.  

Kontroller för 2019 gjordes i mars (inga avvikelser noterades) samt juli (inga avvikelser noterades). 
Kontrollunderlaget sparas fysiskt i pärm fram till att nästa kontroll görs. 

I den händelse avvikelse noteras i kontrollen, åtgärdas/rättas fakturan direkt samt lämnas 
information/utbildning till berörd personal på förvaltningen.  
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Bilaga 9 – Vård- och äldrenämnden 
 

Vård- och äldrenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Äldreomsorgsavgifter 
• Måltidsabonnemang 

Nämnden har en gemensam avgiftshantering med Sociala omsorgsnämnden, men hanteringen sker i 
den egna förvaltningen.  

Inom ramen för granskningen har en stickprovskontroll genomförts med syfte att kontrollera om 
debiterade avgifter har beräknats korrekt. Stickprovens resultat framgår av Bilaga 9.1. Vidare har en 
processkarta tagits fram som beskriver steg för steg hanteringen av avgifter, vilken framgår av Bilaga 
9.2.  

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

Äldreomsorgsavgifter institutionsvård 8 875 712,36 kr 

Äldreomsorgsavgifter öppen vård 18 761 180,13 kr 

Måltidsabonnemang/matdistribution 44 415 234,16 kr  

Några brukare hör till både Sociala omsorgsnämndens och Vård- och äldrenämndens ansvarsområde. 
Dessa avgifter hänförs till respektive förvaltning.  

De debiterade avgifterna baseras på information från verksamhetssystemet VIVA där vårdinsatserna 
registreras. I systemet registreras också beslutet som är grunden till insatserna samt beställningen. 
De utförda insatserna registreras av utföraren, till exempel som tidsregistrering från hemtjänst-
personal. Många av avgifterna avser månadsabonnemang (till exempel på trygghetslarm, 
hemsjukvård, omvårdnad). Likaså är det abonnemang på matleverans, vilket gör att förvaltningen 
snarare får hantera avvikelser (om en brukare inte är hemma). Också på korttidsboende hanterar 
man brukarnas närvaro manuellt.  

För insatserna omvårdnad, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård betalas 
en månadsavgift. För hemtjänst betalas enligt timtaxa. Brukaren lämnar in en inkomstdeklaration 
varpå det beräknas en maxtaxa. I de fallen det inte lämnas in en inkomstdeklaration används det 
högsta beloppet (2 089 kr för är 2019 och 2 044 kr för år 2018). 

I systemet Canea finns det en processbeskrivning för hantering av avgifter. Beskrivningen är mycket 
schematisk och förenklad med steg som ”fyll i underlag för brukaravgift”, ”Samla in/ta fram 
underlag”, ”registrera uppgifter för fakturering”. Några andra rutinbeskrivningar finns inte i nuläget. 
Enligt intervjuerna pågår dock ett projekt med syfte att ta fram aktuell rutinbeskrivningar 
tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen samt för att finna samordningsvinster och för att 
effektivisera processerna för administration och avgiftshantering.  
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Beslut om avgifterna 

Taxor för vård och omsorg av äldre och personer med funktionsnedsättning tas fram av Vård- och 
äldreförvaltningen och beslutas av Vård- och äldrenämnden samt fastställs av Kommunfullmäktige. 
De nu gällande taxorna för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 
fastställdes av Kommunfullmäktige den 20 december 2018 och gäller sedan den 1 januari 2019.  

Avgifternas storlek 

Socialtjänstlagen (2001:453) stadgar angående avgifter följande (8 kap 6 §): ”Avgifterna enligt 5 § får 
inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel av sitt 
avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala levnadskostnader (förbehållsbelopp). 
När avgifterna fastställs skall kommunen dessutom försäkra sig om att omsorgstagarens make eller 
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. Om avgifterna baseras på den 
enskildes betalningsförmåga skall avgiftsunderlaget beräknas enligt 4 §. Lag (2001:847)” Det är 
således lagstadgat hur hög avgiften får bli.  

För vissa insatser (omvårdnad, trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård) 
betalas en månadsavgift. För serviceinsatser betalas en timtaxa för faktiskt nedlagd tid. Timtaxan för 
2018 var 210 kr. 

Maxtaxan år 2018 var högst 2 044 kr/månad och år 2019 2 089 kr. Vid beräkning av individens 
maxtaxa tas det hänsyn till att brukaren ska ha ett förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och 
bostadskostnad enligt ovan lagreglering.  

Under intervjuerna framkom det att vid beräkningen av taxorna resonerar man främst genom att 
titta på avgifterna historiskt och gör jämförelser med andra kommuner. Man bedömer att 
omvårdnadsavgiften är låg i Borås, vilket också har varit ett uttryckt politiskt önskemål. Beräkningar 
som är gjorda av tjänstepersoner som beslutsunderlag och konsekvensanalys åt nämnden visar också 
att höjningen av taxorna ger liten nettoeffekt på grund av avgiftskonstruktionen med en maxtaxa.  

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

Debiteringsunderlaget baseras på information som handläggaren och utföraren ska registrera. Därför 
finns det en möjlig felkälla vid inregistreringen av information. Systemet beräknar automatiskt 
debiteringsbeloppet baserat på den information som finns i systemet.  

Det görs en inkomstkontroll genom självdeklaration årligen samt om när en ny brukare registreras. 
Däremot görs det ingen kontroll via SKV och för att justera avgifter i efterhand (likt Förskoleförvalt-
ningens rutin). Anledningen sägs vara att kostnaden bedöms vara för hög jämfört med en potentiell 
möjlighet till intjäning.   

Intern kontroll 

Nämndens interna kontrollplan innehåller inga kontrollmoment som berör hanteringen av taxor och 
avgifter. I nämndens riskanalys för 2019 står följande gällande kundfakturor:  

Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukarna. Finns risk för att brukare får fel på 
avgiftsbeslut och fel på fakturor om inte processen mellan verkställighet och beställarenheterna 
fungerar. Bedömning blev att kundfakturor inte skulle tas upp i den interna kontrollplanen, utan att 
någon motivering framgår.  
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Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter. De avvikelser som vi upptäckte hade 
sin förklaring i att inkomstblankett inte hade inkommit (med resultat att den högsta maxtaxan hade 
registrerats) samt att brukaren hade psykiatrisk vård och därmed fick ingen faktura.  

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut slumpmässigt.  



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Signal om behov Det inkommer signal om 

vårdbehov avseende en 
brukare.  

Ansökan ?  Handläggare 

2. Beslutsunderlag Ett beslutsunderlag tas fram, 
inklusive underlag till beslut om 
avgift. Som underlag görs en 
inkomstkontroll. 

Beslutsunderlag (eller 
beslut? Fattas beslut på 
delegation eller av 
nämnd?)   

Avgiftsunderlaget är felaktigt 
 
 

Handläggare 

3. Beslut Handläggaren fattar ett beslut 
om vilka insatser som beviljas 

  Handläggare 



enligt gällande delegations-
ordning.  

4. Beställning Baserat på beslutet görs en 
beställning av nödvändiga 
åtgärder.  

Beställning  Handläggare 

5. Vårdinsatser 
utförs 
och  
6. Vårdinsats 
mottages 

Beställda (vård)insatser utförs. 
Utföraren registrerar nedlagd 
tid i systemet.  

Datainmatning i systemet 
VIVA 

Felregistrering av tid eller 
insats 

Utföraren och 
handläggaren 

7. Debiterings-
underlag skapas 

Data som har blivit registrerad 
generar ett 
faktureringsunderlag i systemet 
XXX en gång i månaden. 

Faktureringsunderlag Fel pga felregistrering enligt 
ovan punkt 5.  

 

8. Faktura skapas Baserad på information från 
systemet skapas det en 
fakturaorder och en faktura av 
ekonomiavdelningen. 

Faktura   

9. Faktura till 
brukaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

10. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning Ekonomiavdelning 

11. 
Fakturabevakning 
och betalning 

Betalning för fakturan mottas. 
Vid utebliven bevakning 
processen för fakturabevakning 
påbörjas (påminnelse och sedan 
inkassoåtgärder) 

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Ekonomiavdelning 
Handläggaren på 
ekonomiavdelningen 
ansvarar också för 
att säkerställa att 
betalning har 
inkommit. 

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

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 

2020-04-21 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00066 1.2.3.25 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Samverkansavtal Utväg Södra 

Älvsborg 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen gällande det nya 

samarbetsavtalet för Utväg Södra Älvsborg samt översänder yttrandet till 

Kommunstyrelsen med tillägg avseende kompensation för den ökade 

kostnaden som det nya avtalet medför.       

Sammanfattning  

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med 

koncernkontoret Västra Götalandsregionen tagit fram ett förslag till nytt avtal 

för Utväg Södra Älvsborg. Det nya avtalet ger tydligare verksamhetsbeskrivning 

och reglering av styrningen av Utväg. Avtalstiden fastställs till 2 år från 1 januari 

2020 med löpande förlängningar om 2 år. Kommunernas andel av 

finansieringen fastställs till 50 %.  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ser positivt på det nya avtalet och 

tillstyrker förslaget. Nämnden kan inte påverka den ökade kostnaden och 

önskar därav att hänsyn tas till detta i bokslut för 2020 samt att den ökade 

kostnaden tillförs nämnden kommande år.        

Ärendet i sin helhet 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med 
koncernkontoret Västra Götalandsregionen tagit fram ett förslag till nytt avtal 
för Utväg Södra Älvsborg. Avtalet reglerar samarbetet mellan Hälso- och 
sjukvårdsnämnderna och samarbetskommunerna.  

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade 
ärendet den 28 februari 2020 och rekommenderade medverkande kommuner 
att teckna avtal enligt förslaget. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över 
avtalet. 
 
Det har funnits behov av att se över avtalet och tydligare beskriva 
verksamhetens innehåll och se över hur verksamheten styrs.  
Ledningsgruppen ska utifrån förslaget bestå av fyra representanter från Västra 
Götalandsregionen och fyra representanter från samarbetskommunerna (Polis, 
åklagarkammare, och kriminalvården kan adjungeras in till ledningsgruppen).  
 
Ett behov av ett flerårigt avtal har även funnits. Det nya avtalsförslaget anger 
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  Sida 
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att avtalet gäller 2 år med förlängning 2 år såvida inte någon av parterna säger 
upp avtalet. 
 
Nämnden ser positivt på det nya tydligare avtalet och den tydligare fortsatta 
styrningen av Utvägs verksamhet. Individ- och familjeomsorgsnämnden 
tillstyrker förslaget till nytt avtal. 
 
I och med detta avtal som gäller retroaktivt från 1 januari 2020 så ökas även 
kommunernas andel av kostnaden från 46% 2019 till 50 % för 2020 och 
framöver. Detta innebär en ökad kostnad för Borås stad och för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Borås stad har enligt fördelningen att betala för  
36,4 % av samarbetskommunernas andel.  
 
Nämnden har budgeterat för en kostnad om 900 tkr för 2020 vilket utgick ifrån 
ordinär ramuppräkning. Efter den nya fördelningen blir kostnaden för Borås 
stad 938 255 kr för 2020. Nämnden kan inte påverka den ökade kostnaden och 
detta finns inte medräknat i budget för 2020 och önskar därav att hänsyn tas till 
detta i bokslut för 2020 samt att den ökade kostnaden tillförs nämnden 
kommande år. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Samverkansavtal Utväg Södra Älvsborg                                

Samverkan 

Ärendet har 2020-04-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. ks.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 

mailto:ks.diarium@boras.se


 
 
 

 
 
    2020-03-11  
 
 
 
    Till medlemskommunerna i  
    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
    Alingsås kommun 
    Lerums kommun 
    Västra hälso- och sjukvårdsnämnden 
    Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

 
 
Rekommendation om att anta avtalsförslag Utväg Södra Älvsborg  
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har tillsammans med koncernkontoret Västra 
Götalandsregionen utarbetat ett avtalsförslag gällande Utväg Södra Älvsborg.  
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 28 februari 
2020 och rekommenderar medverkande kommuner att teckna avtal enligt förslag.  
 
Kommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2020-05-15 på info@borasregionen.se 
tillsammans med besked om vem i kommunen som har delegation på avtalstecknande. 
 
Efter beslut i samtliga kommuner påbörjas processen med undertecknande av avtal. 
 
 
 
Linda Bergholtz 
Administrativ chef  
 
 
Bilagor 
1 Protokollsutdrag  
2 Samverkansavtal 

mailto:info@borasregionen.se






 

Avtal om Utväg Södra Älvsborg 
Parter 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, västra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna Alingsås, 

Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda 

fortsättningsvis kallade nämnderna respektive samarbetskommunerna. 

Bakgrund 

Detta avtal reglerar samarbetet mellan nämnderna och samarbetskommunerna och gäller Utvägs 

verksamhet. 

Regionhälsan är genom överenskommelse mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden, västra hälso- 

och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Regionhälsan huvudman för Utvägs verksamhet.  

§ 1 Huvudmannens ansvar  

Som huvudman har Regionhälsan det fulla arbetsgivaransvaret med där tillhörande åtaganden. 

Regionhälsan har ansvaret för att personalen har tillräcklig och rätt kompetens för att utföra Utvägs 

uppdrag. 

§ 2 Utvägs uppdrag 

Arbetsformerna för Utvägs verksamhet regleras i uppdragsbeskrivningen i Bilaga 1. 

§ 3 Ledning och styrning 

Utvägs ledningsstruktur beskrivs i Bilaga 2. 

§ 4 Budget 

Utvägs budget upprättas varje år av huvudmannen.  Avtalspartnernas representanter i 

ledningsgruppen fastställer budgeten.  

§ 5 Ersättning 

Verksamheten finansieras till 50 % av nämnderna och till 50 % av samarbetskommunerna. 

Ersättningen uppräknas med två procent (2 %) varje verksamhetsår. Kostnaden fördelas mellan 

samarbetskommunerna utifrån invånarantal den 1 juli föregående år och revideras årligen utifrån 

befolkningstillväxten.  

Inom ramen för ersättningen till Utväg har huvudmannen rätt att ta ut en schabloniserad ersättning 

för administration mm. Administrationen utgör 7,5 % av den totala lönekostnaden (löner inklusive 

personalomkostnader).  

I den gemensamma kostnaden ingår: 

1. Personalkostnader, som innefattar löner, tillägg enligt gällande kollektivavtal och kostnader 

för handledning och liknande uppgifter. 

2. Lokaler och utrustning. 

3. Oförutsedda utgifter. 

Över- respektive underskott för verksamhetsåret ska överföras till budgeten för Utvägs verksamhet 

nästkommande år.  



 

I händelse av en arbetsrättslig tvist, eller likvärdigt, fördelas kostnaden solidariskt mellan samtliga 

parter i enlighet med den finansieringsmodell som slås fast i avtalet. 

Fördelningsmodell av ersättning mellan parterna beskrivs i bilaga 3. 

§ 6 Ersättning 

Samarbetskommunerna ska senast den 1 april innevarande verksamhetsår till Regionhälsan betala 

100 procent av sin del av de totala budgeterade kostnaderna. Om samarbetsavtalet upphör ska en 

slutlig avräkning av kostnaderna vara fullgjord senast den 31 mars året efter att avtalet har upphört. 

§ 7 Tillägg och ändringar 

Tillägg och ändringar ska ske skriftligen för att gälla. 

§ 8 Omförhandling 

Alla parter har rätt att begära omförhandling av avtalet. En sådan begäran ska skriftligen delges 

övriga parter. För att en ändring av avtalet ska ske krävs enighet från samtliga parter.  

§ 9 Avtalstid 

Avtalet gäller under två (2) år från och med den 1 januari 2020. Uppsägning av avtalet ska ske senast 

tolv månader före avtalets utgång och delges samtliga parter skriftligt. I annat fall förlängs avtalet 

med ytterligare två år i taget. 

§ 10 Tvist 

En eventuell tvist om avtalet ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Samtliga 

parter ska sträva efter att lösa tvisten i samförstånd. Om detta inte uppnås ska tvisten avgöras 

genom skiljeförfarande enligt lagen om skiljeförfarande. Som skiljeman fungerar en av parterna 

utsedd skiljeman. Vid en eventuell tvist svarar parterna var och en för sina uppkomna kostnader 

oavsett tvistens utgång. 

§ 11 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt om det godkänns av samtliga parter. Avtalet har upprättats i 12 likalydande 

exemplar, varav parterna har erhållit ett exemplar var.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Undertecknande parter  
 

 

____________________________  ____________________________ 

Borås Stad    Herrljunga kommun 

 

____________________________  ____________________________ 

Vårgårda kommun   Mark kommun 

 

____________________________  ____________________________ 

Svenljunga kommun   Tranemo kommun 

 

____________________________  ____________________________ 

Ulricehamn kommun   Bollebygd kommun 

 

____________________________  ____________________________ 

Lerum kommun    Alingsås kommun 

 

 

 

____________________________  ____________________________ 

Nicklas Attefjord   Cecilia Andersson 
Ordförande     Ordförande 
Västra hälso- och sjukvårdsnämnden  Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 
 
     

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1, Verksamhet 

Utväg Södra Älvsborgs uppdrag 
 

Utväg är en samfinansierad verksamhet mellan 10 kommuner och Västra Götalandsregionen och 

verkar i Borås, Alingsås, Bollebygd, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och 

Vårgårda kommuner. 

Målgrupp:  

- personer som utsätts för våld i nära relationer 

- barn som bevittnat/upplevt våld i nära relationer 

-  personer som utövar våldet i nära relationer och de som uppfattar sig vara i riskzonen för 

våldsamt beteende i nära relationer. 

Familjer med barn ska prioriteras.  

Följande åtagande ingår i Utvägs uppdrag:  

- Råd och stöd, individuella samtal och gruppverksamhet till våldsutsatta, våldsutövare och barn 

som bevittnat våld 

 

- Handledning och stöd till handläggare i kommunerna och hälso- och sjukvården 

 

- Uppmärksamma kommunerna på behov av att genomföra skyddsbedömningar, i ärenden som 

aktualiseras hos Utväg 

 

- Samverkan med berörda ideella organisationer och myndigheter 

 

- Uppföljning, utvärdering och dokumentation av verksamheten. Återrapportering till varje 

avtalspart 

 

- Inom kommunerna och hälso- och sjukvården ska det finnas angivna kontaktpersoner mot Utväg. 

Utväg ansvarar för att samordna dessa i ett nätverk. 

 

-  Information om Utvägs verksamhet och uppdrag till invånare och medaktörer 

 

- Årlig dialog ska ske med ansvarig chef från varje uppdragskommun angående Utvägs uppdrag och 

plan för samarbete  

 

- Utbildning i våld i nära relationer 

 

Tillgänglighet: 

Utväg ska erbjuda tid inom sju dagar för bedömning eller behandling. 

 

 

 



 

Bilaga 2, Ledning och styrning 

Utväg Södra Älvsborgs ledningsstruktur 
 

Ledningsstrukturen 

- Utväg ska styras av en ledningsgrupp.  

 

- Ledningsgruppen består av fyra representanter från Västra Götalandsregionen och fyra 

representanter från samarbetskommunerna (avtalsparter).  Polis, åklagarkammare, och 

kriminalvården kan adjungeras in till ledningsgruppen.  

 

 

- En av representanterna från Västra Götaland är ordförande och en av representanterna från 

samarbetskommunerna är vice ordförande. Posterna som ordförande och vice ordförande skiftar 

mellan avtalsparterna med två års mellanrum. 

 

- Representant för Utväg är ansvarig för kallelse/dagordning till ledningsgrupp och är föredragande 

i ledningsgruppen. 

 

- Ledningsgruppen sammanträder minst fyra gånger per år. 

 

Ledningsgruppens uppgift är bland annat att: 

• Fastställa verksamhetens budget. 

• Fastställa årlig verksamhetsplan. 

• Fastställa årlig verksamhetsberättelse. 

• Fastställa övergripande prioriteringsordning. 

• Godkänna samarbetsavtal med andra parter. 

• I övrigt löpande följa verksamheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3,  

Fördelningsmodell av ersättning mellan 

parterna  

 

 

Tabellen nedan visar fördelning av 2020 års kostnader. 

Kommun 
Antal invånare 1 juli 
2019 %  

2020 års kostnad per 
kommun 

Mark 34 900 11,3% 290 884 kr 

Svenljunga 10 740 3,5% 89 516 kr 

Tranemo 11 942 3,9% 99 534 kr 

Ulricehamn 24 545 7,9% 204 577 kr 

Borås 112 571 36,4% 938 255 kr 

Bollebygd 9 430 3,1% 78 597 kr 

Herrljunga 9 493 3,1% 79 122 kr 

Vårgårda 11 744 3,8% 97 884 kr 

Alingsås 41 209 13,3% 343 468 kr 

Lerum 42 401 13,7% 353 403 kr 

Totalt 
kommuner 308 975 100,0% 2 575 240 kr 

HSNS   1 878 369 kr 

HSNV     696 871 kr 

Totalt VGR     2 575 240 kr 

      

Summa total     5 150 480 kr 

 

För att underlätta kommande års ersättningsfördelning har Boråsregionen tagit fram en excellfil med 

färdiga beräkningsformler. För framtagande av nästkommande års kostnader ska endast ”antal 

invånare per kommun” fyllas i.   



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-21 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00205 3.2.2.0 
 

  

 

Yttrande över Remiss: Borås Stads plan för 

krisberedskap  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka förslaget till Borås 

stads plan för krisberedskap samt att översända svaret till kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  

Borås stad har tagit fram en plan för krisberedskap som nämnderna ges 

möjlighet att yttra sig över. Planen syftar dels till att skapa en strategisk 

inriktning för arbetet med krisberedskap, dels att utveckla Borås Stads styrning 

av arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar stadens 

nämnder, bolag och kommunalförbund.     

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att det är bra att det tagits fram en 

övergripande plan som tydliggör mål och inriktning. I planen framgår den 

övergripande styrningen men även nämndernas ansvar och roll i arbetet med 

krisberedskap. Det  är även bra att det finns ett utrymme för anpassning av 

arbetsmetodiken utifrån verksamhetsspecifika krav.       

Ärendet i sin helhet 

Borås stad har tagit fram en plan för krisberedskap som nämnderna ges 

möjlighet att yttra sig över. Planen syftar dels till att skapa en strategisk 

inriktning för arbetet med krisberedskap, dels att utveckla Borås Stads styrning 

av arbetet med krisberedskap så att det i större utsträckning involverar stadens 

nämnder, bolag och kommunalförbund. 

 

I planen anges att samtliga nämnder och bolag  ska ha väl genomarbetade och 

aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser som gäller 

lokalt för den egna verksamheten. Arbetsmetodiken i de lokala 

krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som finns i den 

centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika kraven i de olika 

verksamheterna. Planen lyfter även fram att en säkerhetsskyddsanalys och 

säkerhetsskyddsplan ska göras. Borås Stads Regler för säkerhetsskydd anger att   

förvaltningschefen har ansvaret  i samarbete med säkerhetsskyddschefen att 

utforma förvaltningens säkerhetsskydd. 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden anser att det är bra att det tagits fram en 

övergripande plan som tydliggör mål och inriktning. I planen framgår den 

övergripande styrningen men även nämndernas ansvar och roll i arbetet med 

krisberedskap. Det är även bra att det finns ett utrymme för anpassning av 

arbetsmetodiken utifrån verksamhetsspecifika krav. 

Beslutsunderlag 

1.  Borås Stads plan för krisberedskap – plan                                 

Samverkan 

Ärendet har 2020-04-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Datum: XX
Revideras av: Kommunstyrelsen 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2019-01068
Gäller till och med: 2022

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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Plan för Borås Stads 
krisberedskap
Beskrivning av planens syfte och funktion
Planen syftar dels till att skapa en strategisk inriktning för arbetet med krisberedskap, men även till 
att, där det behövs, utveckla Borås Stads styrning av arbetet med krisberedskap så att det i större 
utsträckning involverar stadens nämnder, bolag och kommunalförbund. 

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

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

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

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 

• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar, samt 

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

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden 

Mål

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

Borås Stad har nedanstående tre övergripande mål för stadens krishantering;

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

• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden, 

• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde. 

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

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

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

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

Roller och ansvar vid krisledning

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

 – Ange inriktning för kommunens krishantering, 

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

 – Besluta om omfördelning av kommunens resurser, 

 – Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen,

 – Företräda kommunen,

 – Vid behov begära bistånd utifrån

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

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

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

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

 – Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande,

 – Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas, 

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

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

 – Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen,

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

 – Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar, 

 – Bearbeta och bereda ärenden, 

 – Planera för åtgärder på längre sikt, 

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

 – Följa upp beslut och dokumentera eget arbete, 

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

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

 – Ansvarar för kriskommunikationen,

 – Skapa uthållighet i organisationen.

Borås Stads beredskapsnivåer

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

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap;

Vid grundberedskap bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner.

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

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

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge; 

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

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

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben- förstärkt krisledningsstab – träder i funktion 
fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. Även krisledningsgruppen 
på förvaltningsnivå träder i funktion. 



Förklaring av Borås Stads beredskapsnivåer i figurform; 

FIGUR 1: Larmvägar och ledningsnivåer i Borås Stad

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

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

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

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

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

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

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



Planering avseende krisberedskap

Nämnd- och bolagsspecifik planering

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

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

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

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

Med säkerhetsskydd avses10:

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

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

Säkerhetsskyddsanalys

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beredskapsgrader;

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

Kommunens uppgifter;

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

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

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

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

Ekonomi och bistånd
Ekonomi

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

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

Bistånd

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

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

2020-04-21 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2020-00043 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över Remiss Motion: Kommunal 

avhopparverksamhet mot organiserad brottslighet 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ och familjeomsorgsnämnden beslutar att avstyrka motionen med 

förslaget om att Borås Stad ska inrätta en avhopparverksamhet samt  

beslutar att översända yttrandet med de kompletterande förslag som nämnden 

ger till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden ser ett behov av en avhopparverksamhet 
utifrån klientperspektivet och för att tydliggöra ansvarsfrågan då det idag finns 
förväntningar på socialtjänstens nämnder om att t.ex. genomföra 
skyddsplaceringar som inte ingår i uppdraget till dessa nämnder. 

Nämnden kan se att det finnas fördelar med en särskild enhet med 
samordningsansvar inriktad på avhoppare från kriminella nätverk. En sådan 
enhet medför att man skulle få kompetens finns på ett ställe och att samverkan 
skulle underlättas.  
 
Nämnden vill framföra att det finns ett behov av att ytterligare utreda 
förutsättningarna för att inrätta en avhopparverksamhet i Borås samt hur detta i 
så fall skulle organiseras. Socialtjänsten i Borås är organiserad i fyra nämnder 
som skulle kunna vara berörda och även Centrum för Kunskap och säkerhet 
involveras i frågor kopplade till avhopp från kriminella grupper och nätverk.  

Nämnden ser det som lämpligt att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) får 
i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder dels utreda förutsättningarna 
för en avhopparverksamhet och dels arbeta fram en modell för en sådan 
verksamhet. I utredningen behöver även ekonomiska konsekvenser av en 
avhopparverksamhet vägas in. Individ och Familjeomsorgsnämnden ser sig 
som en av de nämnder som har ett ansvar att vara med i detta arbete. 

Ärendet i sin helhet 

Individ och familjeomsorgsnämnden har fått tillfälle att yttra sig om motionen 
med förslag att Borås Stad i socialtjänstens regi startar en kommunal 
avhopparverksamhet med syfte att underlätta för personer att lämna kriminella 
miljöer. 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har i en rapport från 2016 identifierat ett antal 
faktorer som skiljer avhoppare från andra som vill lämna ett kriminellt liv.  
Det handlar bland annat om att man behöver stöd för att hitta en ny identitet 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

utanför den kriminella miljön och om behov av skydd eftersom många utsätts 
för hot och/eller våld i samband med avhoppet 

För att bryta kriminella nätverks inflytande och förhindra nyrekrytering är det 
viktigt att underlätta avhopp. En särskild enhet med samordningsansvar  
inriktad på avhoppare från kriminella nätverk skulle innebära att kompetens 
finns samlad och att samverkan underlättas. Individ- och familjeomsorgs-
nämnden har redan kontakt med målgruppen och har erfarenhet av samverkan 
med polisen i ärenden där personer även haft en missbruksproblematik. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har även ett särskilt uppdrag att arbeta 
med målgruppen unga brottsoffer. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kan se behov av en avhopparverksamhet 
utifrån klientperspektivet och för att tydliggöra ansvarsfrågor då det idag finns 
förväntningar på socialtjänsten ifrån polisen som inte ingår i Individ- och 
familjeomsorgsnämndens nuvarande uppdrag. Förväntningarna rör ofta 
skyddsplaceringar på annan ort än hemkommunen vilket idag inte ingår i 
Individ- och familjeomsorgens nuvarande uppdrag för målgruppen. 

För att ge skydd och möjliggöra för avhoppare ifrån kriminella nätverk att hitta 
en ny identitet utanför den kriminella miljön, krävs ofta ett byte av 
hemkommun. Det innebär ofta initialt ett skyddat boende och en 
avhopparverksamhet skulle kunna leda till ökade kostnader för nämnden och 
för Borås stad. 
 
Nämnden vill i sitt yttrande framföra att det finns ett behov av att ytterligare 
utreda förutsättningarna för att inrätta en avhopparverksamhet i Borås samt hur 
detta i så fall skulle organiseras. Socialtjänsten i Borås är organiserad i fyra 
nämnder som skulle kunna vara berörda och även Centrum för Kunskap och 
säkerhet involveras i frågor kopplade till avhopp från kriminella grupper och 
nätverk.  

Nämnden ser det som lämpligt att Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) får 
i uppdrag att i samverkan med berörda nämnder dels utreda förutsättningarna 
för en avhopparverksamhet och dels arbeta fram en modell för en sådan 
verksamhet. Individ och Familjeomsorgsnämnden ser sig som en av de 
nämnder som har ett ansvar att vara med i detta arbete. 
 
I utredningen behöver även ekonomiska konsekvenser av en avhoppar- 
verksamhet vägas in. I samband med skyddsplaceringar kan det även bli fråga 
om samverkan med andra kommuner för att möjliggöra ett stadigvarande byte 
av bosättning. Förutsättningar för denna form av interkommunalsamverkan 
behöver även utredas. 

Barnperspektivet 

Då risken för nyrekrytering till kriminella nätverk kan antas vara större i 
socialtjänstens målgrupp, och då föräldraskap ibland kan vara ett incitament för 
att vilja lämna ett kriminellt liv, skulle en framtida avhopparverksamhet vara 
positiv ur barnperspektiv.  

Beslutsunderlag 

Motion till kommunfullmäktige: Kommunal avhopparverksamhet mot 

organiserad brottslighet 
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Samverkan 

Ärendet har 2020-04-16 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

 

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se
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 Datum  
  2020-02-13  

 Diarienr (åberopas) Saknr  

Polismyndigheten 

Nationella operativa avdelningen 

 

A013.293/2020 902  

  

Samtliga lokalpolisområden 

Sveriges kommuner 

 

Särskilt tilldelade medel avseende avhopparverksamhet 2020 

Enligt regeringsbeslut har Polismyndigheten erhållit ett anslag om tio miljoner 

för 2020. Detta för att ekonomiskt kunna stödja de kommuner och organisationer 

vars verksamhet är att hjälpa så kallade avhoppare tillbaka till ett liv utan 

kriminalitet. 

 

Utdrag ur regleringsbrevet för budgetåret 2020 - Polismyndigheten 

”Högst 10 000 000 kronor får användas för bidrag till organisationer som 

hjälper personer att lämna kriminella gäng (avhopparverksamhet)”. 

 

Vid nationella operativa avdelningen finns en nationell samordningsfunktion 

för avhopparverksamhet vid brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten, 

vilken har fått i uppdrag av Polismyndigheten att fördela det tilldelade verk-

samhetsstödet.
1
   

Fördelningen för 2020 har beslutats enligt följande: 

• 2 000 000 kronor i verksamhetsbidrag till Stiftelsen Fryshusets verksam-

het Passus. Resultat av pågående utvärdering av verksamheten, vilken ut-

förs av Linnéuniversitetet, kan medföra att resterande ansökningsbelopp 

för året kan beviljas (500 000 kr).    

• Minst 7 500 000 kronor för ansökningar via en kommun kopplade till 

enskilda individer som vill lämna en kriminell gruppering, nätverk eller 

organiserad brottslighet enligt polismyndighetens definition för avhop-

pare. 

 

Nedan prioritering gäller: 

1. De mest aktiva aktörerna inom respektive region som påverkar 

våldsanvändning i kriminella miljöer där skjutvapen och sprängladd-

ningar förekommer. 

2. Aktörer från särskilt utsatta områden, riskområden eller utsatta områ-

den.  

3. Aktörer, från annat område, som anses påverka den lokala lägesbilden 

negativt. 

 

Krav på ansökan 

Kommuner som ansöker om det statliga stödet ska använda det till stöd i en-

skilda avhopparärenden. Medlen får fördelas till etablerade organisationer om 

kommunen väljer att ta hjälp av en sådan. Ansökan ska bland annat innehålla 
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förslag på individuell handlingsplan för kommande sex månader. Handlings-

planen kan omfatta vård- och stödtjänster som utförs av andra organisationer 

vilka uppfyller Ekonomistyrningsverkets kriterier för att få söka statligt stöd. 
2
  

Bidrag kan sökas för maximalt sex månader per avhoppare och tolvmånaders-

period.  

 

För att en ansökan ska behandlas krävs det att individen uppfyller Polismyn-

dighetens definition av avhoppare samt uppfyller myndighetens kriterier och 

villkor. Det krävs även att den sökande kommunen har kontakt med den reg-

ionala avhopparsamordnaren vid polisen samt lokalpolisområdet. Kontakten 

med den regionala samordnaren kan ske via lokalpolisområdet.  

 

Polismyndighetens definition av en avhoppare 

En person som väljer att lämna en kriminell gruppering, nätverk eller organi-

serad brottslighet och som därför riskerar att bestraffas för sitt utträde och 

därmed har en latent eller konkret hotbild kopplad till sig. 

 

Kriterier och villkor 

18 år och motiverad 

Ha ett skyddsbehov 

Lämna samtycke till informationsutbyte 

Underteckna en överenskommelse om villkor 

 

Beredning 

Efter att ansökan inkommit till Polismyndigheten bereds och föredras ärendet 

och förslag till beslut lämnas avseende bifall alternativ avslag. Därefter fattas 

ett beslut. Besked skickas därefter till sökande.    

 

Återrapportering 

Kommuner och organisationer som tilldelats statligt verksamhetsstöd ska åter-

rapportera till Polismyndigheten senast 1 februari 2021. Återrapporteringen 

ska bestå av en ekonomisk redovisning och resultatredovisning med en utvär-

dering avseende genomförande och resultat. 

 

Ansökan 

Ansökan ska göras på särskild blankett som finns att hämta på polisens hem-

sida, www.polisen.se. 

Ansökan skickas till e-post registrator.kansli@polisen.se fortlöpande då behov 

av bidrag till avhopparverksamhet finns. Sista ansökningsdag för 2020 är fre-

dagen den 13 november 2020. 

 

Övrigt 

Frågor avseende ansökan för statligt verksamhetsstöd rörande avhopparverk-

samhet kan ställas till e-post brottsoffer-personsakerhet.noa@polisen.se. 

 

                                                 
2
   Polismyndighetens villkor för verksamhetsstöd vilka grundar sig på Ekonomistyrningsver-

kets Vägledning ESV 2015:43 

http://www.polisen.se/
mailto:registrator.kansli@polisen.se
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För att läsa mer om avhopparverksamhet hänvisas till www.avhoppare.se. 

Denna webbplats är till för dig som arbetar med avhopparverksamhet inom 

kommun eller statlig verksamhet samt inom civilsamhället.  

 

 

http://www.avhoppare.se/


Motion till kommunfullmäktige: 

Kommunal avhopparverksamhet mot organiserad 
brottslighet 
 
Gängkriminalitet och olika former av organiserad brottslighet utgör ett allvarligt 
samhällsproblem. Dess orsaker går att härleda till ett hårdnande klassamhälle, ökad 
ojämlikhet och den brist på framtidstro som många idag tyvärr känner. Samtidigt är det viktigt 
att också tydliggöra att brottslighetens konsekvenser drabbar människor i socialt utsatta 
områden hårdast. Samhällsdebatten om hur detta problem ska mötas har i hög utsträckning 
fokuserats på straffskalor och polisiära insatser. Detta är självklart viktiga frågor att diskutera 
– men för att bryta gängens inflytande är att förhindra nyrekrytering och underlätta avhopp 
det viktigaste som kommunen kan göra. 
 
På fullmäktigemötet den 21 februari ställde jag en enkel fråga till kommunstyrelsens 
ordförande om Borås Stads arbete för att underlätta avhopp från kriminella miljöer. I svaret 
hänvisades bland annat till att Centrum för Säkerhet och Kunskap (CKS) skulle få ett nytt 
uppdrag kopplat till detta. Snart ett halvår senare har ett sådant uppdrag inte lämnats. Min 
uppfattning är att den här frågan är så viktig så att det inte går att vänta längre. Därav lämnar 
jag in den här motionen. 
 
BRÅ har i en rapport från 2016 identifierat ett antal faktorer som skiljer gruppen avhoppare 
från andra som vill lämna ett kriminellt liv. Det handlar bland annat om att man behöver stöd 
för att hitta en ny identitet utanför den kriminella miljön och om behov av skydd eftersom 
många utsätts för hot och/eller våld i samband med avhoppet. En särskild verksamhet inriktad 
på avhoppare från kriminella miljöer skulle innebära att kompetens samlas på ett ställe, 
mindre risk att någon faller mellan stolarna, underlättar samordning och kontakter med andra 
myndigheter och möjliggör att rikta resurser särskilt till den här gruppen. 
 
Det är min uppfattning att Borås Stad behöver ett organiserat arbete för att underlätta avhopp 
från kriminella miljöer. I detta arbete behöver det klargöras vilken del av socialtjänsten i 
Borås som har till uppdrag att arbeta med målgruppen brottsoffer. Avhopparverksamheten 
behöver vara lättillgänglig och känd i breda lager av stadens befolkning. 
 
Med anledning av ovanstående föreslår jag: 
 

- Att Borås Stad i socialtjänstens regi startar en kommunal avhopparverksamhet med 
syfte att underlätta för personer att lämna kriminella miljöer. 

 
 
Borås, 2019-06-17 
Stefan Lindborg (V) 
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Remiss: Motion: Kommunal avhopparverksamhet mot 

organiserad brottslighet. 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-04-30. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2019-00608 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755
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Anmälningsärenden 2020-04-21 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna.        

Anmälningsärenden 

1. Ändring i det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga 

nämnder  

Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 38 

Dnr 2019-00165                

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
i Borås Stad 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-03-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
 
Gäller från och med: 2020-03-19 
 
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, gäller  
bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad. 
 
 

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen 
 
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen. 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk, 
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar 
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom 
sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.  

 
 
Uppgifter 

 
2 § Uppdrag och verksamhet 
 
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa 
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i 
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att 
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i 
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina 
respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds 
ansvarsområde.  
3 § Organisation inom verksamhetsområdet 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan 
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och 
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 
 
4 § Personalansvar 
 
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med 
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och 
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verk- 
samhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt 
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala 
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden. 

 
5 § Personuppgifter, allmänna handlingar  
 
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar 
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för 
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar. 
 
 
6 § Delegering från Kommunfullmäktige  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges 
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller 
annars av större vikt för kommunen: 

 
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 

eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen 
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen. 
 

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

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

 
7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort 
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag. 
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 
delegerats till dem har fullgjorts. 
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som 
samordnar de olika nämndernas redovisningar. 
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag. 
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8 § Information, samråd och samordning 
 
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den 
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och 
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller 
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa 
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem 
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt 
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära 
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser 
kommunens samlade intresse.   

 
9 § E-petition 
 
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till 
kommunen. 

 
Arbetsformer 

 
10 § Tidpunkt för sammanträden 
 
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden 
bestämmer. 

Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det  

 

extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden 
för extra sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena. 

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

 

11 § Kallelse 
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Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig, 
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 

Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse 
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordfö- 
randen bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan 
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

 

12 § Offentliga sammanträden  
 
Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden ska, enligt huvudregeln i 6 kap 25 § 
Kommunallagen, hållas inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den 
mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om nämnden så 
beslutar. 

 

13 § Sammanträden på distans  
 
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter när- 
varande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i 
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Loka- 
len ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller 
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall. 

Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden. 

 
14 § Närvarorätt 
 
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta 
i överläggningarna. 

Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för 
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i 
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

 

15 § Sammansättning 
  
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat. 
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice 
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ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten. 
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena. 

 

16 § Ordföranden  
 
Det åligger ordföranden att 
 
1. leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden, 
2. kalla till sammanträde 
3. kalla ersättare, 
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda, 
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden, 
6. bevaka att nämndens beslut verkställs. 

 
Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen 
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor, 
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och 

fullmäktige samt 
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 
 
17 § Vice ordförandena  
 
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs. 
 
18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden  
 
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett 
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, 
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst 
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem. 
Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas 
uppgifter. 

 
19 § Förhinder 
  
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat. 
 
20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring  
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Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett  
sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat 
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänst- 
göringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde 
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder 
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte 
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i 
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i 
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet. 

 
21 § Justering av protokoll  
 
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att 
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
 
Övrigt 
 
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
  
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna an- 
svarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 
 
23 § Författningssamling  
 
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den 
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. 
 
 
24 § Delgivningsmottagare 
  
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kom- 
munstyrelsen/nämnden beslutar. 

 
25 § Undertecknande av handlingar 
 
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på 
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer. 

 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20. 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2020-03-19 
 
Dokumentet ska fastställas på nytt eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter 
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats. 
Dokumentet ska antas på respektive bolagsstämma för att äga giltighet. 
 

1. Bolagen i den kommunala organisationen 

Borås Stads bolag utgör delar av den kommunala organisationen. 
Borås Stads syfte med ägandet av bolagen, själva ägaridén, är att bolagen, tillsammans med 
stadens övriga verksamheter, ska skapa nytta för staden och dess invånare samt för att förverkliga 
kommunala ändamål. Det kommunala ändamålet med respektive bolag framgår av respektive 
bolags bolagsordning och utvecklas i varje bolags specifika ägardirektiv.  
 
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden 
konkretiserar hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Bolagen ska 
genom sitt arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen. 
Ägarstyrning handlar ytterst om att medverka till att Kommunfullmäktiges mål och riktlinjer 
genomförs. 
 
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att 
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess 
invånare ska därför sätta sin prägel på bolagens verksamhet.  
 
Bolagsformen väljs därför att verksamheten antingen bedrivs på en konkurrensutsatt marknad, 
kommersiell marknad och/eller att bolagsformen anses utgöra en lämplig organisationsform av 
andra skäl. Bolagens ekonomi är tydligt avgränsad från stadens. Målet är att bolagen ska bedriva 
sin verksamhet utan ägartillskott.   
 
Bolagsverksamheten ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för mesta 
möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser i 
kommunen. Kommunen och bolagen ska i samråd söka lösningar som tillgodoser kommunens 
samlade intresse. 
 
2. Allmänt om det gemensamma ägardirektivet 

Förevarande ägardirektiv innehåller ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och en beskrivning 
av hur stadens ägarstyrning ska genomföras. Ägaridé, ägarroll och styrprocess tydliggörs. 
Därutöver anger ägardirektivet gemensamma riktlinjer, direktiv och principer för stadens bolag 
inom ett flertal områden.  
 
Dokumentet utgör ett gemensamt ägardirektiv för samtliga av Borås Stads hel- och delägda bolag 
och gäller samtliga aktiebolag som direkt eller indirekt är ägda av Borås Stad. Ägardirektivet gäller 
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således moderbolaget Borås Stadshus AB samt dess dotter- och dotterdotterbolag samt för övriga 
av kommunen ägda bolag.  
Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska 
avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. Kommunen 
ska avtala med övriga aktieägare i ett aktieägaravtal om hur ägandet ska utövas i bolaget. 
 
Härutöver finns specifika ägardirektiv innehållande unika direktiv för respektive bolag. 
 
3. Formell styrning av bolagen 

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt.   
 
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom 
 

a) Bolagsordning. 
b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt. 
c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv. 
d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. 

 
Den formella styrningen av bolagen sker vid bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande 
organ. Direktiv som beslutas på stämman är bindande för bolaget och dess ledning. 
 
4. Ägarroll 

Kommunfullmäktige är den som i formell mening utövar ägarstyrningen över sina bolag. 
Kommunfullmäktige beslutar hur, genom vilket organ, ägarrollen ska utövas. I Borås Stad utövas 
ägandet av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och av Borås Stadshus AB på följande sätt. 
 
4.1 Kommunfullmäktige 

I Kommunallagen (KL) anges att Kommunfullmäktige kan överlämna vården av en kommunal 
angelägenhet till ett aktiebolag. Enligt KL har i sådant fall fullmäktige att besluta vad gäller 
flertalet obligatoriska uppgifter för att på så sätt ha kontroll över bolaget. Det är 
Kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet helt eller delvis ska bedrivas i 
bolagsform, fastställa vilket ändamål och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets 
verksamhet samt utse ledamöter och lekmannarevisorer i bolaget. Bolagets verksamhet måste 
falla inom ramarna för den kommunala kompetensen.  
 
 
Kommunfullmäktige beslutar om; 
 

 Bolagsordning. 
 Ägardirektiv. 
 Avkastningskrav och ekonomiska mål för bolagen. 
 Styrelseledamöter, ersättare samt lekmannarevisorer i bolagen. 
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 Kommunfullmäktige bör vid beslut om entledigande av styrelseledamot eller 
styrelsesuppleant samtidigt besluta om nyval. 

 arvode till de förtroendevalda. 
 att uppdra åt revisorskollegiet att upphandla revisorstjänster åt stadens bolag. 
 ställningstagande i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. 
 ombudsinstruktioner. 
 nödvändiga åtgärder vad gäller bolag som agerat i strid mot fastställt kommunalt ändamål 

eller utanför de kommunala befogenheterna. 
 

4.2 Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter. I detta 
uppdrag ingår även uppföljning av Kommunfullmäktiges ägardirektiv. Bolagen ska ge 
Kommunstyrelsen det underlag som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna fullgöra denna 
uppföljning.  
 
Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som 
inte ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att 
uppdra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och 
majoritetsägda bolag.  
 
Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens 
anvisningar för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess).  
 
Kommunstyrelsen ska enligt Kommunallagen utöva uppsikt över bolagen. Uppsiktsplikten 
innebär att ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för 
kommunen. Bolagen står således i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det är 
Kommunstyrelsen som bestämmer formerna för hur tillsynen ska gå till. Denna uppsikt kan inte 
delegeras.  
 
I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande; 
 

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

 Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i KL är 
uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har intresse i. 
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Därutöver ska Kommunstyrelsen 
 

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

 
 Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 

ställningstagande. 
 
 Kommunstyrelsen får utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i 

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

 
 Årligen godkänna bolagens finansiering. 

 

4.3 Borås Stadshus AB 

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB. 
Uppdraget finns angivet i bolagets bolagsordning. I denna framgår att syftet med bolagets 
verksamhet är att leda, samordna och effektivisera den verksamhet som bedrivs genom dess 
dotterbolag. Av ägardirektivet framgår att kommunen ska äga bolaget för att samordna 
ägaransvaret för bolagen som ingår i Borås Stadshus AB bland annat i syfte att uppnå ett optimalt 
resursutnyttjande. 
 
Därutöver utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även för 
övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda bolag.  
 
Borås Stadshus AB ska främja en aktiv ägarstyrning av stadens bolag i enlighet med 
Kommunfullmäktiges direktiv. Bolaget ska tillsammans med stadens övriga verksamheter skapa 
nytta för staden och dess invånare samt medverka i utvecklingen av staden enligt 
Kommunfullmäktiges anvisningar. 
 
Borås Stadshus AB svarar för ägarstyrningen av bolagen i koncernen med utgångspunkt i 
bolagens ägardirektiv, Kommunfullmäktiges budget, av Kommunfullmäktige beslutade särskilda 
direktiv och uppdrag, beslut fattade av Kommunstyrelsen efter delegation av 
Kommunfullmäktige samt föreliggande gemensamma ägardirektiv. 
 
Borås Stadshus AB ansvarar för att minst en gång per år hålla ägardialog (planerings- och 
uppföljningssamtal) med representanter för styrelse och företagsledning i bolagen ingående i 
koncernen samt med övriga av Borås Stads hel- och majoritetsägda bolag. 
 
Borås Stadshus AB ska årligen godkänna dotterbolagens budgetar.  
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Arbetstagarrepresentanter i styrelsen 
 
Lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda gäller även bolag 
som ägs av kommuner om kraven för lagens tillämpning är uppfyllda. En förutsättning  
för tillämpning av lagen är att bolaget tecknar en överenskommelse med de lokala fack- 
liga organisationerna innebärande att de fackliga organisationerna avstår från formella  
styrelseposter och istället ges möjlighet att närvara med yttranderätt och förslagsrätt vid 
sammanträden.  
 
5. Kommunens insyn i bolagens verksamhet 

Bolagens styrelser står under uppsikt av Kommunstyrelsen. 
 
Kommunstyrelsen äger när den så önskar själv eller genom därtill utsedda personer granska 
bolagens räkenskaper och handlingar samt i övrigt inspektera bolagen och dess verksamhet. 
 
Bolagen erinras om att Kommunstyrelsen enligt 6 kap KL har att fatta årliga beslut huruvida 
verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. 
 
Bolagen ska hålla kommunen väl informerad om sin verksamhet och till Kommunstyrelsen och 
dess organ lämna de yttranden och upplysningar som behövs för att Kommunstyrelsen ska kunna 
fullgöra sina skyldigheter. 
 
Det åligger bolagen att till Kommunstyrelsen översända 

a) protokoll från bolagsstämma 
b) protokoll från styrelsesammanträde 
c) årsredovisning samt delårsrapporter 
d) revisionsberättelse 
e) granskningsrapport 
f) budget, verksamhetsplan och finansieringsplan 

 
Innehåller protokollet, som ska översändas till kommunen, uppgift av sådant slag att bolaget ej är 
skyldigt att tillhandahålla allmänheten handling vari uppgiften återfinnes, äger bolaget utesluta 
uppgiften. Av översänt material ska framgå att sådan åtgärd vidtagits. 
 
Företrädare för bolagen och dess styrelser samt kommunen ska minst en gång per år löpande 
genomföra planerings- och uppföljningssamtal som en del av Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. 
 
6. Information till Kommunfullmäktiges ledamöter 

Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare äger rätt att närvara på bolagens bolagsstämma och 
har rätt att ta del av material utsänt inför bolagsstämman samt ställa frågor till styrelsen och 
verkställande direktören, nedan VD, om bolagets skötsel, dess ekonomi och verksamhet. 
 
7. Styrelsearbetet 

Ersättning till förtroendevalda styrelseledamöter utgår enligt av Kommunfullmäktige antagna 
regler. Kommunens regler gäller också för ersättares inträde i styrelsen och ersättares närvaro- 
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och yttranderätt vid styrelsesammanträde även om hen ej ersätter ledamot. Ersättare ska alltid 
kallas till styrelsesammanträde. 
 
Närvarande ersättare som ej ersätter ledamot ska iakttaga motsvarande tystnadsplikt som gäller 
för ledamot. 
 
Styrelsen ska för sitt arbete ha en aktuell och för verksamheten anpassad arbetsordning. Denna 
ska fastställas årligen.  
 
Styrelsens sammanträden ska hållas inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på 
webben, i den mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om 
styrelsen så beslutar. 
 
Det åligger bolaget att informera ägaren om att styrelseledamot eller styrelsesuppleant önskar 
avgå.  
 
Det åligger bolaget att anmäla förändringar rörande styrelse, revisorer, firmatecknare och 
bolagsordning till Bolagsverket.  
 
8. Instruktion för VD 

Beslut om anställande och entledigande av VD fattas av bolagets styrelse i samråd med 
Kommunstyrelsen. 
 
Styrelsen ska meddela riktlinjer och anvisningar för VD:s handhavande av den löpande 
förvaltningen samt ange arbetsfördelningen mellan styrelsen och VD. Detta ska ske i skriftlig 
instruktion. Styrelsen ska tillse att instruktionen omprövas mot bakgrund av ändrade förhållanden 
och vunna erfarenheter.  
 
I instruktionen ska särskild vikt fästas vid beskrivning av de inom bolaget förekommande 
ärenden som med hänsyn till arten och omfattningen av bolagets verksamhet är att hänföra till 
löpande förvaltning och således ska omfattas av VD:s kompetens. 
 
Genom instruktionen ska utöver vad som i övrigt bedöms erforderligt VD åläggas att för 
styrelsen anmäla beslut denne fattat i frågor av större betydelse. De sålunda anmälda besluten ska 
upptas i styrelseprotokollet. 
 
Instruktionen för VD ska meddelas Kommunstyrelsen. 
 
9. Budget, verksamhets- samt finansieringsplan 

Bolagen ska årligen upprätta en budget för det kommande kalenderåret. Denna ska inlämnas till 
Kommunstyrelsen vid den tidpunkt Kommunstyrelsen bestämmer. Budgeten ska förutom en 
plan för ekonomin under budgetåret också innehålla en plan för verksamheten under året samt 
ett ekonomiskt handlingsprogram för den kommande treårsperioden. Förslag till finansiering av 
verksamheten ska lämnas in i samband med budgeten. 
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Bolagens drift- och investeringsbudget, verksamhetsplan samt finansieringsplan ligger till grund 
för Kommunfullmäktiges ställningstagande till finansiella mål, avkastningskrav m.m. för det 
kommande året. 
 
I den information som ska lämnas till kommunen ska bolagen göra en uppföljning av tidigare års 
utfall i förhållande till godkänd budget samt Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges mål 
och beslut samt vid avvikelse redovisa åtgärder för att nå målen.  
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver till moderbolaget inlämna 
en budget vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
10. Årsredovisning och delårsrapporter 

Bolagens styrelse ska till Kommunstyrelsen inlämna årsredovisning, underlag till s.k. 
sammanställd redovisning (koncernredovisning för kommunen) och delårsrapporter vid de 
tidpunkter Kommunstyrelsen bestämmer. Rapportering ska ske på det sätt som 
Stadsledningskansliet meddelar. 
 
De bolag som har Borås Stadshus AB som moderbolag ska därutöver, till moderbolaget, inlämna 
årsredovisning och delårsrapporter vid de tidpunkter moderbolaget bestämmer. 
 
I förvaltningsberättelsen ska, utöver vad ABL i detta avseende stadgar, redovisas hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med 
verksamheten och ramarna med densamma. Uttalandet ska vara så utformat att det kan läggas till 
grund för Kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap KL samt till lekmannarevisorernas 
granskning. 
 
Förvaltningsberättelsen ska även innehålla en miljöredovisning som är relaterad till egna, och 
Kommunfullmäktiges för bolagets verksamhet relevanta, mål. Uppgifterna i miljöredovisningarna 
ska kunna användas som underlag för gröna nyckeltal i kommunens årsredovisning. 
 
Vid års- och delårsrapportering ska redovisning lämnas kring vilka frågor styrelsen arbetat med 
under perioden. 
 
11. Revision 

Med utgångspunkt från den ansvarsfördelning som enligt ABL ska gälla för revisorer och 
lekmannarevisorer, krävs att samverkan sker under granskningsprocessens alla moment så att 
onödigt dubbelarbete undviks. Enligt reglementet för Borås kommunala revision ska 
lekmannarevisor vid granskning biträdas av revisionskontoret. 
 
Bolagens lekmannarevisorer ska utöver vad ABL stadgar mot bakgrund av det kommunala syftet 
med bolagens verksamhet pröva om denna utövats på ett ändamålsenligt och från ekonomiskt 
synpunkt tillfredsställande sätt. Granskningsrapporten ska innehålla uttalande om hur denna 
prövning utfallit och om bolagens utveckling mot bakgrund av uppställda mål. 
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12. Kommunikationspolicy 

Den av kommunen fastställda kommunikationspolicyn gäller även för bolagen. I text på 
webbplats under ”Om oss” eller liknanden, i webbplatsens sidfot och i trycksaker, t ex 
årsredovisning, som presenterar bolaget ska man ange att bolaget är ett kommunalt bolag som 
ägs helt eller till del av Borås Stad. Om bolaget i andra sammanhang vill kommunicera sin 
hemvist ska det göras genom att uppge att bolaget är ett kommunalt bolag som ägs helt eller till 
del av Borås Stad. 
 

13. Personalpolitik 

Varje bolag ska föra en personalpolitik som sammanfaller med kommunens. Detta innebär att 
kommunens personalpolitiska program och personalpolitiska riktlinjer ska vara styrande inom 
hela kommunkoncernen.  
 
Bolagen ska teckna kollektivavtal och ansluta sig till den arbetsgivarorganisation som 
Kommunstyrelsen anvisar. 
 
Inför nyanställningar ska bolagen hos Stadsledningskansliet informera sig om lönenivåer för 
tjänster med jämförbara arbetsuppgifter.   
 
Rekrytering och upphörande av anställning av VD fastställs av respektive bolags styrelse efter 
samråd med Kommunstyrelsens förhandlingsdelegation. Samrådet ska innefatta såväl förslag på 
kandidat som lönenivå och övriga anställningsvillkor och förmåner tillsammans med villkor för 
anställningens upphörande.  
 
Vidare ska samråd ske med förhandlingsdelegationen inför den årliga löneöversynen. Syftet med 
dessa samråd är att undvika oönskad löneglidning och omotiverade löneskillnader för jämförbara 
arbetsuppgifter inom kommunkoncernen. Samrådet ska också innefatta en jämförelse av 
lönenivåer och redovisning av svårrekryterade yrken. Efter genomförd löneöversyn ska bolagen 
återrapportera resultatet till förhandlingsdelegationen.  
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14. Övriga av Kommunfullmäktige antagna policys, program och regler 

Följande av Kommunfullmäktige, vid varje tid gällande, antagna policys, program och regler 
gäller för kommunens bolag; 

 Arbetsmiljöpolicy 
 Arkivregler  
 Avfallsplan 
 Bostadsbyggnadsprogram 
 Drogpolitiskt program 
 Energi- och klimatstrategi * 
 Grönområdesplan 
 Kvalitetspolicy 
 Miljömål 
 Miljöpolicy 
 Plan för extraordinära händelser 
 Plan för laddinfrastruktur 
 Policy för koncerninköp 
 Policy hur Borås Stad motverkar oegentligheter 
 Program för ett integrerat samhälle 
 Program för ett tillgängligt samhälle 
 Program för jämställdhetsintegrering 
 Program mot hemlöshet (bostadsbolagen) 
 Regler för finansverksamheten 
 Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden 
 Regler för idéburet offentligt partnerskap, IOP-avtal 
 Regler för intern kontroll 
 Regler för koncerninköp 
 Regler för säkerhetsskydd 
 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
 Riktlinjer för dricksvatten och avloppsförsörjning 
 Riktlinjer för finansverksamheten 
 Riktlinjer för marknadsföringssamarbete 
 Riktlinjer för medborgardialog 
 Riktlinjer för resor 
 Riktlinjer för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 
 Styr- och ledningssystem, Borås Stads  
 Träbyggnadsstrategi (bostadsbolagen) 
 Ungdomspolitiskt program 
 Vision- och strategi för Borås Stad 
 VA-plan (Borås Energi och Miljö AB) 
 Vårt förhållningssätt – en policy 
 Översiktsplanen  

Fotnot * Här inkluderas arbetet med koldioxidbudget för Borås Stad 
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§ 38 Dnr KS 2020-00302 1.2.2.2 

Ändring i det gemensamma reglementet för Kommun-
styrelsen och samtliga nämnder samt i det gemen-
samma ägardirektivet för de kommunala bolagen 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och nämnderna ändras på 
sådant sätt att § 12 får följande lydelse: Kommunstyrelsens och nämndernas 
sammanträden ska, enligt huvudregeln i 6 kap 25 § Kommunallagen, hållas 
inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den mån inte 
ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om nämnden 
så beslutar. Ändringen i reglementet gäller omedelbart. 

Det gemensamma ägardirektivet för de kommunala aktiebolagen, punkt 7 fjärde 
stycket, ändras och får följande lydelse: Styrelsens sammanträden ska hållas 
inför stängda dörrar. Sammanträden får dock sändas på webben, i den mån inte 
ärendet innefattar  myndighetsutövning eller omfattas av sekretess, om styrelsen 
så beslutar. Ändringen i ägardirektivet gäller omedelbart.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunallagen 5 kap 33 § 

Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga 
närvarande ledamöter är ense om beslutet. 

I det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder, § 
12, anges att dessa ska ha öppna sammanträden, med undantag av 
sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska 
behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

I det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen, punkt 7, anges att 
styrelsens sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som 
rör myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms av 
Folkhälsomyndigheten som mycket hög. Myndigheten har därför uppmanat 
människor med symtom att undvika sociala kontakter för att inte smitta andra. 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning och uppmaning, finns 
det skäl att begränsa risken för smittspridning så långt möjligt även när det 
gäller det kommunala beslutsfattandet. 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Skälet för öppna sammanträden är att allmänheten ska få insyn i besluts-
fattandet, vilket givetvis är bra ur ett demokratiskt perspektiv. Även om 
medborgarnas intresse av insyn i nämnd- och styrelsearbetet är ett tungt 
vägande skäl för öppenhet, kan detta intresse inte motivera den ökningen av 
den av Folkhälsomyndighetens redan bedömda mycket höga risken för 
spridning av Coronaviruset, som närvaron av ytterligare personer på 
sammanträdena skulle medföra. Det finns därför skäl att, under rådande 
omständigheter med en pandemi, besluta om att samtliga sammanträden hålls 
inför stängda dörrar för att så långt som möjligt garantera att de kommunala 
beslutsorganen, Kommunstyrelsen och nämnderna respektive bolagsstyrelserna, 
kan förbli beslutsmässiga. I den mån det är möjligt, ur såväl tekniskt som 
personalmässigt hänseende, kan sammanträdena sändas på webben, efter beslut 
av respektive nämnd och styrelse.  

     

 

 

 



11. Ändring i det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder samt i det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen 
 

Kommunallagen 5 kap 33 §    
Ett brådskande ärende får avgöras trots att ärendet inte har beretts, om samtliga närvarande 
ledamöter är ense om beslutet. 

I det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och samtliga nämnder, § 12, anges att dessa 
ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas inom stängda 
dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess. 

I det gemensamma ägardirektivet för de kommunala bolagen, punkt 7, anges att styrelsens 
sammanträden ska vara öppna för allmänheten utom i ärenden som rör myndighetsutövning eller 
omfattas av sekretess. 

Risken för smittspridning av coronaviruset i Sverige bedöms av Folkhälsomyndigheten som 
mycket hög. Myndigheten har därför uppmanat människor med symtom att undvika sociala 
kontakter för att inte smitta andra. 

Med anledning av Folkhälsomyndighetens bedömning och uppmaning, finns det skäl att begränsa 
risken för smittspridning så långt möjligt även när det gäller det kommunala beslutsfattandet. 
Skälet för öppna sammanträden är att allmänheten ska få insyn i beslutsfattandet, vilket givetvis 
är bra ur ett demokratiskt perspektiv. Även om medborgarnas intresse av insyn i nämnd- och 
styrelsearbetet är ett tungt vägande skäl för öppenhet, kan detta intresse inte motivera den 
ökningen av den av Folkhälsomyndighetens redan bedömda mycket höga risken för spridning av 
Coronaviruset, som närvaron av ytterligare personer på sammanträdena skulle medföra. Det finns 
därför skäl att, under rådande omständigheter med en pandemi, besluta om att samtliga 
sammanträden hålls inför stängda dörrar för att så långt som möjligt garantera att de kommunala 
beslutsorganen, kommunstyrelsen och nämnderna respektive bolagsstyrelserna, kan förbli 
beslutsmässiga. I den mån det är möjligt, ur såväl tekniskt som personalmässigt hänseende, kan 
sammanträdena sändas på webben, efter beslut av respektive nämnd och styrelse. 

 

Kommunfullmäktige föreslås därför besluta: 

Det gemensamma reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ändras på sådant sätt att § 
12 får följande lydelse: Kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden ska, enligt 
huvudregeln i 6 kap 25 § Kommunallagen, hållas inför stängda dörrar. Sammanträden får dock 
sändas på webben, i den mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas av 
sekretess, om nämnden så beslutar. Ändringen i reglementet gäller omedelbart. 

Det gemensamma ägardirektivet för de kommunala aktiebolagen, punkt 7 fjärde stycket, ändras 
och får följande lydelse: Styrelsens sammanträden ska hållas inför stängda dörrar. Sammanträden 
får dock sändas på webben, i den mån inte ärendet innefattar myndighetsutövning eller omfattas 
av sekretess, om styrelsen så beslutar. Ändringen i ägardirektivet gäller omedelbart. 

 

Per-Olof Höög  
Kommunfullmäktiges ordförande 
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Delegationsbeslut 2020-04-21 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.       

Delegationsbeslut 

1. Socialutskott 2020-03-12 protokoll  

 

2. Socialutskott 2020-03-26 protokoll  

 

3. Socialutskott 2020-04-09 protokoll  

           

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Hans Abrahamson  

T f förvaltningschef 


