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2020-04-16 

 

Instans 
Förskolenämnden 

 
 

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till ett digitalt 
sammanträde torsdagen den 23 april 2020 kl. 17.00. Nämnden kommer att bli 
informerade om hur de ansluter till sammanträdet. 

Observera att Förskolenämndens sammanträde inte är öppet för allmänheten. 
 
 
Andreas Ekström 
Förskolenämndens Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Ida Westin på 033-35 50 46 eller via e-post: 
ida.westin@boras.se. 
 
 
Gruppmöten 
Mitt-S-samverkan har gruppmöte via telefon måndagen den 20 april kl. 17.00. 
Meddela eventuellt förhinder till Andreas Ekström, tel. 0737-342736. 
 
Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte via telefon onsdag den 22 
april kl.17.00. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32 70 95. 
 
Sverigedemokraterna träffas torsdagen den 16 april. Meddela eventuellt förhinder 
till Leif Häggblom, tel. 0702-65 50 98. 
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Ärende  

1.  Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare  

2.  Godkännande av föredragningslista  

3.  Initiativärende Kost, lokalvård och vaktmästeri till 
Förskolenämnden  
Dnr 2019-00084 1.1.3.25 

 

4.  Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 
Dnr 2019-00125 3.5.2.0 

 

5.  Månadsrapport mars 2020 
Dnr 2020-00060 1.1.4.2 

 

6.  Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
Budget 2020 
Dnr 2020-00070 1.1.3.25 
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nämnder 
Dnr 2020-00057 1.2.3.3 

 

10.  Förskolenämndens dokumenthanteringsplan 
Dnr 2019-00240 1.4.1.0 
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Utredning - Vaktmästarorganisation 

Förskolenämndens beslut 
Förskolenämnden godkänner utredning kring vaktmästarorganisationen, samt 
ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för att ta över verksamheten i egen regi.               

Ärendet i sin helhet 
Förskolenämnden har genom initiativärendet ”Kost, lokalvård och vaktmästeri 
till Förskolenämnden” uppdragit åt Förskoleförvaltningen att utreda 
möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden. 
Utredningen kring vaktmästarorganisationen redovisas som en delutredning. 

Bedömningen är att kvalitet och likvärdigheten inte har förbättrats avseende 
vaktmästartjänster sedan Förskolenämnden startats och det råder inom vissa 
områden ett missnöje med vaktmästartjänsterna. 

Den sammantagna bedömningen är att det är möjligt och lämpligt för 
Förskolenämnden att ta över verksamheten i egen regi. Posthanteringen bör i 
nuläget vara kvar hos Vård- och äldreförvaltningen och Servicekontoret. 

I utredningen redovisas förslag på hur en vaktmästarorganisation i 
Förskoleförvaltningen skulle kunna se ut. 

Vaktmästeriorganisationen berör endast i viss grad barnen på förskolornas 
vardag. Det förslag som lyfts i utredningen är främst på övergripande 
förvaltningsnivå och bedöms endast påverka barnen marginellt.           

Beslutsunderlag 
1. Utredning kring vaktmästarorganisationen 
2. Riskbedömning inför förändring i verksamheten 
3. Protokollsutdrag 2019-04-16 § 62 - Initiativärende Kost, lokalvård och 

vaktmästeri till Förskolenämnden                             

Samverkan 
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 april 2020 

Beslutet expedieras till 
1. Grundskolenämnden 
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Andreas Ekström 
Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
Förvaltningschef 
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Utredning kring vaktmästarorganisationen 

Sammanfattning 

Förskolenämnden har genom initiativärendet ”Kost, lokalvård och vaktmästeri 

till Förskolenämnden” uppdragit åt Förskoleförvaltningen att utreda 

möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden. 

Utredningen kring vaktmästarorganisationen redovisas här som en 

delutredning. 

Bedömningen är kvalitet och likvärdigheten inte har förbättrats avseende 

vaktmästartjänster sedan Förskolenämnden startats och det råder inom vissa 

områden ett missnöje med vaktmästartjänsterna. 

Den sammantagna bedömningen är att det är möjligt och lämpligt för 

Förskolenämnden att ta över verksamheten i egen regi. Posthanteringen bör i 

nuläget vara kvar hos Vård- och äldreförvaltningen och Servicekontoret. 

 

I utredningen redovisas förslag på hur en vaktmästarorganisation i 

Förskoleförvaltningen skulle kunna se ut. 
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Utredning kring vaktmästarorganisationen 
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Utredning kring vaktmästarorganisationen 

1 Uppdragsbeskrivning 

Förskolenämnden har genom initiativärendet ”Kost, lokalvård och vaktmästeri 

till Förskolenämnden” uppdragit åt Förskoleförvaltningen att utreda 

möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden.  

Utredningen kring vaktmästarorganisationen redovisas här som en 

delutredning. 

 Syfte och frågor 

Mot ovanstående bakgrund syftar utredningen till att utreda möjligheten att ta 

över vaktmästarorganisationen i egen regi. 

Frågor 

 Är rektorerna nöjda med nuvarande vaktmästarorganisation? 

 Är det möjligt att ta över vaktmästarorganisationen i egen regi? 

 Hur kan en eventuell vaktmästarorganisation i Förskoleförvaltningen 

byggas upp? 

 Metod 

Metoderna för utredningen är dokumentstudier, genomgång av detaljbudget, 

ekonomisk uppföljning och enkät till berörda rektorer. 
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Utredning kring vaktmästarorganisationen 

2 Resultat 

I Förskolenämndens reglemente framgår att nämnden ansvarar, med undantag 

för de uppgifter som åvilar Kommunstyrelsen, för vaktmästeriorganisationen 

inom sitt verksamhetsområde.1 

 Nuvarande organisation 

Förvaltningen köper in vaktmästartjänster från Grundskoleförvaltningen. Vissa 

vaktmästartjänster (avseende posthantering) köps in från Vård och 

äldreförvaltningen och Servicekontoret. Det finns inget formellt beslut taget av 

Förskolenämnden om att inköp ska ske från Grundskoleförvaltningen, men av 

praktiska skäl har denna lösning valts då många förskolor och grundskolor 

sedan stadsdelsorganisationen haft gemensam vaktmästarpersonal. Det uppges 

också ha funnits en önskan från vaktmästarna om att fortsatt få arbeta mot 

både förskola och grundskola.  

 

Idag är det nio rektorer inom Grundskoleförvaltningen som ansvarar för 19 

vaktmästare. Förskoleförvaltningen köper vaktmästartjänst i form av 5-

årsarbetare exklusive restid från Grundskoleförvaltningen. För 2019 debiterade 

Grundskoleförvaltningen 2 514 tkr för vaktmästeri. 

 

Posthanteringen sköts i det geografiska område som tidigare benämndes 

Stadsdelsförvaltning Väster, av Vård- och äldreförvaltningen. I övrigt sköts 

posthanteringen av Serviceförvaltningen. För 2019 debiterade 

Serviceförvaltningen 422 tkr för post och bud, Vård- och äldreförvaltningen 

debiterade 308 tkr för sina posttransporter. 

 Kvalitet och likvärdighet 

Vaktmästartjänsterna beställs via intranätet. Vaktmästarna är uppdelade på olika 

geografiska områden och har grundskolerektorer som chefer. Det följs inte upp 

hur stor del av arbetstiden som vaktmästarna arbetar mot förskola respektive 

grundskola.  2018 genomförde Förskoleförvaltningen en uppföljning av interna 

inköp2. I uppföljningen framkom att det i snitt skickats fem beställningar per 

arbetsdag, vilket motsvarar en beställd vaktmästartjänst per vaktmästare och 

dag. I rapporten framkom att de månader när det var som mest beställningar 

skickades knappt tolv beställningar per arbetsdag från förskolan, vilket 

motsvarar drygt två beställda vaktmästarjobb per vaktmästartjänst och dag. 

Under våren 2019 har en arbetsgrupp träffats med representanter från 

Förskoleförvaltningen och Grundskoleförvaltningen med syfte att se över 

organisationens effektivitet, flexibilitet och arbetsförutsättningar/arbetsmiljö.  

Utifrån dialoger i arbetsgruppen kring vaktmästarorganisationen framkommer 

att det finns en samsyn i arbetsgruppen att det behövs en ny organisation för 

vaktmästarna. Vidare har en rad fördelar och nackdelar belysts utifrån 

förändring av organiseringen.  

                                                      
1 Reglemente för Borås Stad s Förskolenämnd 
2 Rapport uppföljning av interna inköp 
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Utredning kring vaktmästarorganisationen 

 

Som en av fördelarna lyfts att det blir ekonomiskt fördelaktigt att  

kunna fördela fler vaktmästare inom områdena. Vissa vaktmästare kan kopplas 

till specifika områden och förvaltningarna kan gemensamt arrangera 

utbildningar och träffar för vaktmästarna.  

 

Förbättringsområden som belysts är att det blir dyrt att köpa tjänster från 

Grundskoleförvaltningen och att det även är svårt att styra över kompetensen, 

något som också påverkar effektiviteten på den utförda tjänsten.  

Upplevelsen i arbetsgruppen är att det finns en otydlighet kring vart man ska 

vända sig för att få hjälp med vissa större ärenden och möjligheten till att kunna 

planera med god framförhållning. Vidare uppges att nuvarande organisering 

medför en ineffektivitet främst på grund av brist på samordning mellan 

förvaltningarna.  

 

Som ett led i utredning genomfördes inledningsvis en enkätundersökning till 

rektorerna på förskolorna för att få en bild av deras upplevelse av kvaliteten på 

vaktmästartjänsterna och posthanteringen. I enkätundersökningen deltog 32 

rektorer från olika områden inom kommunen. Till verksamhetsområde 1 hör 

Sjöbo, Norrby, Sandared, Fristad och Dalsjöfors arbetslag. Till 

verksamhetsområde 2 hör Brämhult, Göta/Viskafors, Trandared och Centrums 

arbetslag. Fördelningen i svarsfrekvens mellan verksamhetsområden 1 och 2 är 

snarlik där antalet svarande rektorer från verksamhetsområde 1 är 17 stycken 

och antalet svarande rektorer från verksamhetsområde 2 är 15 stycken. 

 

Enkätundersökningen visar att majoriteten av rektorerna, 31 av 32 rektorer har 

nyttjat beställningstjänsten under sin tid som rektor inom 

Förskoleförvaltningen. Flertalet, 78 %, har även använt beställningstjänsten 11 

gånger eller mer under de senaste 12 månaderna. Upplevelsen av 

beställningsförfarandet beskrivs som enkelt och smidigt av flertalet av 

rektorerna, 16 % av rektorerna upplever beställningsförfarande som 

omständligt.  

 

När det kommer till tid för utförd tjänst så svarar cirka 40 % av rektorerna att 

de får sin vaktmästartjänst utförd inom 1 vecka. 28 % angav att det tog tre 

veckor eller längre tid innan de fick sin vaktmästartjänst utförd. Upplevelsen 

varierar något inom de olika områdena i staden där det främst inom område 

Göta/Viskafors finns ett missnöje över att det både är tidskrävande och att det 

saknas återkoppling på utförd tjänst. Det fungerar inte heller helt 

tillfredsställande i Dalsjöforsområdet där man får påminna flertalet gånger. På 

frågan kring om man får återkoppling när tjänsten är utförd svarar 58 % av 

rektorerna att återkoppling saknas, något som ses som ett förbättringsområde.  

 

81 % av rektorerna uppger att kvalitén på utförd vaktmästartjänst är mycket 

bra, eller bra. 19 % av rektorerna uppger att kvalitén är mindre bra eller inte alls 

bra. Störst missnöje uppges i områdena Dalsjöfors, Brämhult och Norrby.  
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Utredning kring vaktmästarorganisationen 

Generellt är rektorerna nöjda med dagens posthantering. Den rektor som är 

missnöjd uppger att det tar för lång tid att få posten. Posten levereras vanligtvis 

två gånger i veckan men det kan variera något mellan olika förskolor.  

2.2.1 Sammantagen analys och slutsats 

Utifrån enkätundersökningen konstateras att upplevelsen av kvaliteten på 

främst vaktmästartjänsten skiljer sig åt inom olika områden i Borås Stad. 

Nöjdheten varierar mellan Förskoleförvaltningens rektorer. 

Vid en eventuell placering av vaktmästeri organisatoriskt under 

Förskoleförvaltningen är det av vikt att det som fungerar väl bibehålls samt att 

de möjligheter till förbättringar som efterfrågats genomförs. Genomgående i 

enkätsvaren finns en önskan om återkoppling både på att begäran om 

vaktmästartjänst är mottagen samt att få återkoppling på när tjänsten är utförd. 

Detta ser förvaltningen som en viktig förbättring för att rektorerna ska slippa 

påminna eller göra om sina beställningar i onödan.  

Fördelen med ett övertagande av vaktmästartjänsten och posthanteringen i egen 

regi skulle kunna vara mer insyn och delaktighet i utförandet av tjänsten. Att 

inte behöva konkurrera med Grundskolan om vaktmästare ses också som en av 

vinsterna.  

Sammantaget är bedömningen att ledningen och styrningen av 

vaktmästarorganisationen underlättas om den bedrivs i egen regi och där 

vaktmästarna leds av en central chef. Posthanteringen bör i nuläget exkluderas 

från en eventuell omorganisation, detta då posthanteringen i nuläget bedöms 

fungera väl.  

 Barnkonsekvensanalys 

Vaktmästeriorganisationen berör endast i viss grad barnen på förskolornas 

vardag. Det förslag som lyfts i utredningen är främst på övergripande 

förvaltningsnivå och bedöms endast påverka barnen marginellt. 
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Utredning kring vaktmästarorganisationen 

3 Förslag att driva vaktmästeriet i egen regi 

Förskoleförvaltningen föreslås få i uppdrag att starta upp en egen 

vaktmästarorganisation.  

Vaktmästarorganisationen föreslås initialt bestå av tre till fyra vaktmästare, 

varav en får arbetsledande funktion. Verksamheten leds av en befintlig 

gemensam chef. Därmed tillkommer inga nya kostnader för arbetsledning.  

Vaktmästarna ska i huvudsak arbeta självständigt och de ska kunna arbeta mot 

alla kommunala förskolor i Borås Stad. Vaktmästarna får i uppdrag att sköta de 

arbetsuppgifter som enligt Blå boken3 kan hänföras till verksamheten. Exempel 

på arbetsuppgifter är uppsättning av hyllor och ommöblering.  Ärenden föreslås 

komma in via ett ärendehanteringssystem, där ärendena fördelas mellan 

vaktmästarna och där vaktmästarna återkopplar när arbetet är utfört. Vid behov 

exempelvis vid flytt eller invigning av ny förskola prioriteras dessa insatser.  

Sannolikt kommer fler uppdrag på avsatt tid att kunna genomföras då 

vaktmästare endast ägnar sig år förskolan. Antalet uppdrag som genomförs idag 

är inte tidsatta men indikationer finns på att genom att vaktmästarna har sin 

placering på en grundskola prioriteras den skolans behov.  

Ett effektivare utnyttjande av tjänsterna borde gå att uppnå genom att de bara 

vänder sig mot förskolorna. 

För att skapa effektivitet i arbetet införskaffas 2-4 hantverkarbilar med 

standarmaterial och verktyg anpassat för uppdraget. Standardmaterial bekostas 

centralt. Övrigt material debiteras förskolorna. Organisationen föreslås utgå 

från Förskoleförvaltningen på Olovsholmsgatan 32. 

 Ekonomisk kalkyl 

I nedanstående tabell redovisas den årliga bedömda kostnaden för vaktmästeri i 

egen regi. Bedömningen är att kostnaden för verksamheten blir något lägre än 

för nuvarande vaktmästarorganisation. 

 Årskostnad 

Fyra vaktmästare 1 900 tkr 

Fyra hantverksbilar 260 tkr 

Materiel 100 tkr 

Inköp verktyg 40 tkr 

(uppstartskostnad) 

Totalt 2 300 tkr 

 

                                                      
3 Nya Blå boken 2018 reglerar ansvar och kostnadsfördelningen för Borås Stads lokaler 
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Utredning kring vaktmästarorganisationen 

 

 

 

 

Olof Fredholm 

Chef administration 

 

 

 

Referenser 

Rapport Uppföljning av interna inköp, 2018 

Detaljbudget Vaktmästeri 2019 

Enkät utvärdering Vaktmästartjänst, skickad till rektorer i 

Förskoleförvaltningen i augusti 2019. 

Nya Blå boken 2018, LFF 

Intervju med enhetschef Vaktmästeri och Kyld Mat på Vård och 

äldreförvaltningen 2020-01-09 
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förändring i verksamheten 

1 (5) 
Skriv ut formulär 

 

1. Bakgrund 

Förvaltning: 

Förskoleförvaltningen 
Enhet: 

Förvaltning 

Datum 

2020-04-16 

 
 

Dokumentet används för att beskriva konsekvenserna för arbetsmiljön vid förändringar 
i verksamheten. 

 
2. Arbetsgrupp  
Följande personer är utsedda att genomföra analysen: 

 

För arbetsgivaren 
Helena Munthe Jiseborn 

 
 
 

 

 
 
 

 

Olof Fredholm  
 

 

 
 

 

Huvudskyddsombud/lokalt skyddsombud 

Karin Vapnar 
 
Martina Liljegärd 

 
 
 

 

Josefin Lergesjö  
 

 

 
 

 

Från personalgruppen   
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Från företagshälsovården  
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

3. Beskrivning av förändringen 
a) enskilda tjänster/arbetet vid enskilda arbetsplatser 
Enligt förslaget ska vi ha 3-4 vaktmästeritjänster i stället för 5 åa som vi i dagsläget köper av Grundskoleförvaltningen. 
De 3-4 vaktmästarna kommer enbart serva förskoleförvaltningen och inga andra kringuppdrag vilket skulle kunna leda 
till ett mer effektivt arbetssätt. En av vaktmästarna föreslås ha en samordnande/abetsledande funktion för att fördela 
uppdrag till övriga i gruppen. Förändringen innebär också tillgång till egna bilar. 

b) samarbetet/samordningen mellan tjänster 
Borde bli snabbare hantering och kortare väg mellan uppdragsgivare och utförare när de är anställda direkt på 
förvaltningen. Kan också leda till ett närmare samarbete mellan rektorer och vaktmästare. 
Kan leda till en annan helhet när de har en gemensam utgångspunkt och samma uppdragsgivare. 

c) samarbetet/samordningen med andra delar av verksamheten 
I och med förändringen tas samarbetet och samordningen med GRF bort. 

d) påverkas service gentemot medborgare/brukare på något sätt av föreslagen förändring? I så fall hur? 
Kan leda till en snabbare hantering av ärenden vilket påverkar miljöerna på förskolorna. 

Vilken förändring avses i denna konsekvensbeskrivning? 
På uppdrag av förskolenämnden har förvaltningen utrett möjligheten att ta över vaktmästeri i egen regi istället 
för att köpa tjänsten av Grundskoleförvaltningen. 
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Skriv ut formulär 

Förvaltning: 

Förskoleförvaltningen 

 

Skriv ut formulär 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  Riskinventering och riskbedömning  
Blir effekten av förändringen någon ny arbetsmiljörisk? Finns det risker som ökar? 
Gör även bedömning om risken är allvarlig eller ej. 
OBS! Ytterligare typer av risk kan förekomma. 

 
Risker Bedömning 

1 - 4 
Inte allvarlig - allvarlig 

Kommentar 

Arbetsmängd 3 Minskar med 20% (från 5 åa till 3-4 åa). 

Arbetstempo 3 Minskar med 20% (från 5 åa till 3-4 åa). 

Kränkningar, konflikter, 
trakasserier 

1  

Sociala kontakter 2 Kan leda till fler sociala kontakter iom att de kommer arbeta 
mot hela förvaltningen. 

Nattarbete -  

Arbete med människor/ 
brukare 

1  

Risk för fysiskt våld 1  

Otrygghet i anställningen 1  

Tunga lyft, obekväma 
arbetsställningar 

1 Arbetsuppgifterna är samma som de gör idag. 

fortsättning nästa sida 
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Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten 

3 (5) 
Skriv ut formulär 

Förvaltning: 

Förskoleförvaltningen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risker fortsättning fg sida Bedömning 
1 - 4 

Inte allvarlig - allvarlig 

Kommentar 

Oregelbundna arbetstider 1  

Trivsel med arbetet 1 Trivseln borde öka. Får ett tydligare uppdrag och 
förutsättningar för uppdraget för ett annat sätt. Kan också 
skapa en större känsla för gemenskap. 

Möjlighet att påverka den 
egna arbetssituationen 

1  

Risk för olycksfall 1  

Ensidigt arbete, upprepat 
eller monotont 

1  

Ensamarbete 1  

Komplexa arbetsuppgifter 1  

Tillgång till hjälpmedel 1 Kan bli bättre om de får en väl utrustad arbetsbil. 

Fysiska arbetsmiljöfaktorer 
såsom ventilation, buller, 
belysning m m 

1  

Annat 2 Viktigt att säkerställa parkeringsplatser och utrymmen för 
personalen (ex omklädningsrum). 
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Riskbedömning inför 
förändring i verksamheten 

4 (5) 
Skriv ut formulär 

Förvaltning: 

Förskoleförvaltningen 

 

 
 
 

5. Positiva effekter 
På vilket sätt kan effekten av förändringen medföra en bättre arbetsmiljö? 
Kan skapa en ökad möjlighet att utföra ett bra arbete vilket kan påverka arbetsmiljön på ett positivt sätt. Större känsla av 
tillhörighet och gemenskap i förvaltningen. 

6. Berörda medarbetares synpunkter 
Vilka åsikter finns hos berörda medarbetare om konsekvenserna av förändringen? 
Inga medarbetare närvarande. 

7. Aktuella åtgärder 
a) Vilka åtgärder behövs för att uppfylla arbetsmiljölagens krav och för en god och hälsofrämjande arbetsmiljö? 
Arbetsmängd och arbetstempo: Kan bli en risk, men förändringen kan troligtvis leda till effektivisering genom 
samordnare/arbetsledare och e-tjänst för beställning samt tillgång till egna bilar. 
Viktigt att följa upp arbetsbelastning regelbundet genom exempelvis mätstickan. 

Ansvarig: Olof Fredholm Klart när I samband med övert. Uppföljning Regelbundet 

 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 

 

Ansvarig: Klart när Uppföljning 
 

b) Vilka åtgärder behövs för att ta bort/minska de kvarvarade riskerna? 
Säkerställa parkeringsplatser, bilar och gemensamma utrymmen så som omklädningsrum, dusch och möterum. 

Ansvarig: Olof Fredholm Klart när I samband med övert. Uppföljning Efter beslut i nämnd 

Säkerställa att rätt utrustning kommer att finnas - både i bilar och datorer/telefoner/e-tjänst osv. 

Ansvarig: Olof Fredholm Klart när I samband med övert. Uppföljning Efter beslut i nämnd 

 

Ansvarig: Klart när Uppföljning Efter beslut i nämnd 
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Skriv ut formulär 

5 (5) 
 

c) Kan förändringen genomföras på något annat sätt för att minska de negativa arbetsmiljöeffekterna? I så fall hur? 
Att anställa 5 åa som förvaltningen i dagsläget köper av GRF. Vi bedömer inte att det är aktuellt i dagsläget. 

Ansvarig: Klart när Efter beslut i nämnd Uppföljning Efter beslut i nämnd 
 

Ansvarig: Klart när Efter beslut i nämnd Uppföljning Efter beslut i nämnd 
 

Ansvarig: Klart när Efter beslut i nämnd Uppföljning Efter beslut i nämnd 
 

d) Övrigt? 

Ansvarig: Klart när Efter beslut i nämnd Uppföljning Efter beslut i nämnd 

 

Ansvarig: Klart när Efter beslut i nämnd Uppföljning Efter beslut i nämnd 

 

Ansvarig: Klart när Efter beslut i nämnd Uppföljning Efter beslut i nämnd 

 
8. Uppföljning  
Tidpunkt för uppföljning av arbetsmiljöeffekterna av förändringen i verksamheten. 

Datum för uppföljning 
2020-06-09 

 
Borås  
Ort 

Borås  
Ort 

Borås  
Ort 

2020-04-16 2020-04-16 2020-04-16 
Datum Datum Datum 

 
 
 

   

Olof Fredholm Josefin Lergesjö Karin Vapnar 

Arbetsgivare Skyddsombud Huvudskyddsombud 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-16 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 62 Dnr FN 2019-00084 1.1.3.25 

Initiativärende Kost, lokalvård och vaktmästeri till 
Förskolenämnden  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningen i uppdrag att snarast möjligt 
utreda möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till  
Förskoleförvaltningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Marie Fridén (M), Wiwi Roswall (M) och Gunilla Christoffersson (KD) lägger 
vid dagens nämndsammanträde fram initiativärende: Kost, lokalvård och 
vaktmästeri till Förskolenämnden (bilaga 4 till protokollet). De yrkar att 
Förskolenämnden ger Förskoleförvaltningen i uppdrag att snarast möjligt 
utreda möjligheten att ta över kost, lokalvård och vaktmästeri till  
Förskoleförvaltningen.   

Ordföranden finner att nämnder bifaller initiativärendet.  

Beslutsunderlag 

Initiativärende: Kost, lokalvård och vaktmästeri till Förskolenämnden.  

 

 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-04-23 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 
 

  

 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden översänder ärendet till Kommunstyrelsen för fortsatt 

beredning.    

Sammanfattning  

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 

Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 

förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 

på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 

ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 

Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. Under ärendets 

beredning har Förskolenämnden skickat ärendet på remiss till Grundskole-

nämnden för inhämtande av synpunkter, detta då Grundskolenämnden är 

ansvarig för fritidshemsverksamheten.    

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 

nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 

terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid Stads-

ledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                            

Ärendet i sin helhet 

Förskoleförvaltningen har identifierat ett antal åtgärder som skulle kunna 

minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön på förskolorna, samt öka 

tryggheten och kontinuiteten för barnen i verksamheten. För att genomföra 

åtgärderna krävs beslut av Kommunfullmäktige i form av revidering av Regler 

och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Regler och villkor 

för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg har därför setts över och ett 

förslag på revidering har tagits fram. 

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 

nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 

terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid 

Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                             
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Förändringar som föreslås beskrivs i Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna 

förändringar: Revidering av Regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg. 

Gällande regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

antogs av Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor 

gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna 

grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Det är 

Förskolenämnden som ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på 

revidering till Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. 

Under ärendets beredning har Förskolenämnden skickat ärendet på remiss till 

Grundskolenämnden för inhämtande av synpunkter, detta då Grundskole-

nämnden är ansvarig för fritidshemsverksamheten.    

Grundskolenämnden har i yttrande den 28 januari 2020, § 13, beslutat att 

tillstyrka ärendet. Grundskolenämnden lyfter förslag på redaktionell ändring 

samt föreslår ett tillägg. 

- På sidan 4 i förslaget till nya regler, under rubriken ”Förtur” upprepas 

ett stycke med nästan exakt samma ordalydelse. Styckena inleds med 

”Ansökan turordnas..”. Grundskolenämnden föreslår att det första 

stycket helt stryks. 

- Grundskolenämnden föreslår att under rubriken Uppgiftsskyldighet 

(sidan 5) ska framkomma i ett tillägg att vårdnadshavare ska inlämna 

arbetsschema. 

Förskolenämnden har reviderat förslaget efter Grundskolenämndens 

redaktionella synpunkt avseende upprepning av stycken.  

Grundskolenämndens förslag om tillägg avseende vårdnadshavares 

arbetsschema har beaktats och arbetats in i förslaget. Stycket avseende 

uppgiftsskyldighet har ändrats till: 

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende anställning, studier, 
inkomst, arbetstidsschema (inklusive restid), studieschema (inklusive restid) och ledighet. 
Barnets vistelsetid och avgift fastställs utifrån lämnade uppgifter. Kontroller utifrån lämnade 
uppgifter genomförs. 

Barnkonsekvensanalys 

I översynen av Regler och villkor har barnets bästa beaktats. Genom att 

Förskoleförvaltningen föreslås hantera överflyttningar vid två tillfällen per år 

(undantag finns) skapas stabilare barngrupper. Överflytt när syskon är placerade 

på olika förskolor prioriteras fortsatt. Förändringen bidrar till trygghet, stabilitet 

och därmed barnets bästa. Ur barnperspektiv har det tydliggjorts att det är 

separata köer för förskolebarn och fritidshemselever till dygnet runt-

verksamhet. Förtydligandet skapar trygghet, framförallt för förskolebarnen. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar 
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2. Förslag till revidering: Reger och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg   

3. PM Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg.     

4. Grundskolenämndens yttrande, 2020-01-28 

5. Protokollsutdrag Förskolenämnden, 2019-11-28 § 170                 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 april 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Grundskolenämnden, för kännedom 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

 

Bilaga 1 
Sida 

1(7) 

Datum 

2020-04-23 
Dnr 

FN 2019-00125 3.5.2.0 

  

 

Beskrivning av föreslagna förändringar: Revidering av 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 

pedagogisk omsorg 

Beskrivning av föreslagna förändringar 

Nedan beskrivs de förändringar som föreslås i Regler och villkor för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. I de fall de idag finns en nuvarande lydelse i 

reglerna redovisas dessa i samband med förslag till förändring, övriga förslag är 

nya tillägg. Förändringarna redovisas per rubrik.  

Genomgående i dokumentet föreslås att benämningen Stadsdelsnämnd ersätts 

med Förskolenämnden och stadsdelskontor med Förskoleförvaltningen.  

Del i reglerna avseende ansökningsförfarandet har justerats för att 

överensstämma med aktuellt förfarande och skolorganisation.  

Omfattning 

Under rubriken omfattning föreslås sista meningen i sista stycket tas bort:  

Tidigare lydelse 

Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i 

Borås Stad. Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) 

kapitel 8, 14 och 25. 

Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk. 

Den verksamhetens innehåll styrs av läroplaner och Skolverkets allmänna råd. 

Ny lydelse  

Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. 

Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. 

Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk. 

Definition 

De stycken avseende förälder, vårdnadshavare, förskola och fritidshem i regler 

och villkor för förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås ändras 

under rubriken definitioner: 

Definitionen förälder och vårdnadshavare föreslås ersättas med en text under 

vårdnadshavare, definitionen förälder utgår.  

Tidigare lydelse   

Förälder 

Med förälder avses biologisk förälder, adoptivförälder, fosterförälder och 

styvförälder. 
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Vårdnadshavare 

Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet. 

Ny lydelse 

Vårdnadshavare 

Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet (6 kap. 

Föräldrabalken).  

Definitionen förskola föreslås förändras till nedanstående lydelse.  

Tidigare lydelse 

Förskola 

Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6 månader-5 

år under tid då föräldrarna arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget 

behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Ny lydelse 

Förskola 

Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn under tid då vårdnadshavare eller 

familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 

verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Definitionen fritidshem föreslås förändras till nedanstående lydelse: 

Tidigare lydelse 

Fritidshem 

Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för barn i åldern 6-13 år 

under tid då föräldrarna arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget 

behov av verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 

Ny lydelse 

Fritidshem 

Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för elever i förskoleklass och grundskola 

till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, under tid då vårdnadshavare eller 

familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för elev som har ett eget behov av 

verksamheten. Eleven är inskriven i verksamheten.  

Allmän förskola 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

kompletteras med nedanstående lydelser under rubriken Definitioner: 

Ny rubrik: Allmän förskola  

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innebär rätt 

till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Allmän förskola ingår i ordinarie 

verksamhet för barn som är inskrivna i förskola och begränsas till grundskolans läsårstider.   
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Villkor för plats 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förändras med en text med nedanstående lydelse under rubriken Förskola och 

pedagogisk omsorg. Förslaget innefattar allt i den tidigare lydelsen men är 

formulerat på ett mer inkluderande sätt.   

Tidigare lydelse 

Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller som på 

grund av vårdnadshavares sjukdom eller funktionsnedsättning behöver 

verksamheten. 

Ny lydelse 

Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller har ett utökat 

omsorgsbehov.  

Ansökan och placering  

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

kompletteras med nedanstående lydelse under rubriken Ansökan och placering: 

Regeln om erbjudande av plats inom 4 månader tillämpas inte för omsorg på obekväm 

arbetstid. 

Avsnittet har även förtydligats med rubriker för de stycken som avser 

förskoleplats och pedagogisk omsorg samt för fritidshem.  

Turordning 

Fördela placering på förskolorna dels utifrån önskemål och dels utifrån 

åldersstruktur 

I nuläget fördelas förskoleplatser i huvudsak efter barnens ålder (äldre barn går 

före i kön) och syskonförtur. Tillvägagångssättet skapar obalanser då vissa 

förskolor (exempelvis vid nystart) får en övervikt av yngre eller äldre barn. I 

regel tar det flera år innan en förskola får en bra balans mellan yngre och äldre 

barn. En obalans mellan yngre och äldre barn kan leda till ökad arbetsbelastning 

och sämre arbetsmiljö på förskolan.  

Juridiska aspekter 

Enligt 8 kap 15 § Skollagen ska barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära 

hemmet som möjligt. Skälig hänsyn ska också tas till barnets vårdnadshavares 

önskemål. I författningskommentaren till paragrafens införande1 uttrycks även 

att kommunen får beakta vad som krävs för ett effektivt resursutnyttjande. Vad 

Förskoleförvaltningen känner till har det inte prövats juridiskt huruvida en 

kommun får placera utifrån ålder på en enhet eller ej, samtidigt har kommunen 

historiskt haft särskilda förskolor för äldre barn. Om det finns plats på den 

önskade förskolan torde det inte innebära några merkostnader, varför det är 

rimligt att tillgodose vårdnadshavarens önskemål. I 8 kap 19 § Skollagen 

                                                      
1 prop 2009/10:165 s 715 



Borås Stad 
  Sida 

4(7) 

 

 

framgår att, om det inte finns plats för alla sökande till en förskoleenhet, ska 

urvalet göras på de grunder som den kommun där förskoleenheten är belägen 

godkänner. 

Borås Stad är ansluten till finskt förvaltningsområde, vilket ger Borås 

finskspråkiga invånare rätt till förskola som bedriv till väsentlig del på finska.   

Förslag till förändringar 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förtydligas med en text med nedanstående lydelser under rubriken Turordning, 

Huvudregel: 

• När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder vid 

fördelning av platser.   

• Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-

verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av förvaltningens speciellt framtagna rutiner. 

• Förskola som bedrivs till väsentlig del på finska, erbjuds om vårdnadshavare önskar detta. 

• Plats på fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har ett behov av sådan 

plats. 

Separata köer för fritidshemsbarn och förskolebarn i dygnet runt-

verksamheten 

Dygnet runt-verksamheterna har eller har haft problem med balansen mellan 

fritidshemsbarn och förskolebarn. I Regler och villkor för förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg framgår att äldre barn (fritidshemsbarn) har förtur 

jämfört med yngre barn (förskolebarn). Lösningen för att säkerställa 

barnperspektivet och en hållbar arbetsmiljösituation har blivit att ha separata 

köer till fritidshemsverksamheten och förskoleverksamheten. 

Kommunfullmäktiges regelverk behöver därför förändras i syfte att tydliggöra 

att det är separata köer för barn i förskole- respektive fritidshemsålder. 

Förslag till förändring 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förtydligas med en ny text med nedanstående lydelse under rubriken 

Turordning, Huvudregel:  

Omsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas efter prövning. För barn i förskoleålder 

respektive elever i fritidshemsålder tillämpas separata köer till dygnet runt-verksamheten. 

Förtur 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förändras med en text med nedanstående lydelse under rubriken Turordning, 

Förtur, första stycket.  Förslaget innefattar allt i den tidigare lydelsen men är 

formulerat på ett mer inkluderande sätt i en punkt.   

Tidigare lydelse 

Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt 

följande: 
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• Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling.   

• Barn/elever som på grund av vårdnadshavares sjukdom eller 

funktionsnedsättning behöver verksamheten.  

Ny lydelse 

Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt 

följande:  

• Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling 

eller barn/elever som har ett utökat omsorgsbehov.  

Regler och villkor i förskolan och fritidshem föreslås vidare kompletteras med 

en ny punkt med nedanstående lydelse under rubriken Turordning, Förtur.  

Förtur till plats i förskola kan även ges till följande:  

• Barn på enheter som avvecklas har förtur till önskad placering på annan enhet. 

Byte av förskola för inskrivna barn 

En del förskolor i Borås Stad har hög omsättning på inskrivna barn. Det 

förekommer relativt frekvent att vårdnadshavare byter förskola kort efter eller 

under pågående inskolningsperiod. Snabbföränderliga barngrupper är varken 

bra ur barn- eller personalperspektiv. 

Genom att Förskoleförvaltningen endast hanterar överflyttningar vid två 

tillfällen per år skapas stabilare barngrupper. Undantag finns för familjer som 

flyttar längre sträckor inom kommunen.  

Juridiska perspektiv 

Enligt Skollagen 8 kap 15 § ska barn erbjudas plats vid en förskoleenhet så nära 

hemmet som möjligt. Skälig hänsyn ska också tas till barnets vårdnadshavares 

önskemål. I författningskommentaren till paragrafens införande uttrycks även 

att kommunen får beakta vad som krävs för ett effektivt resursutnyttjande. Det 

borde inte ses som effektivt resursutnyttjande att inom en kort period behöva 

skola in samma barn flera gånger på olika förskolor.  

Förslag till förändringar 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förtydligas med ett nytt stycke med nedanstående lydelse under rubriken 

Turordning: 

Ny rubrik: Byte av förskola för inskrivna barn 

Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast vid placering i 

augusti eller januari.  

Har barnet längre än 5 km till förskolan från hemmet och den önskade förskolan ligger 

närmare prioriteras byte även vid andra placeringsperioder.  

Går syskon på olika enheter prioriteras byte till syskons enhet även vid andra 

placeringsperioder. 
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Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden besluta om omplacering. 

Vistelsetid  

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förändras till nedanstående lydelse under rubriken Vistelsetid:  

Tidigare lydelse 

Barnens vistelsetid inom förskolan bör schemaläggas med barnperspektivet i 

fokus. Den lagstiftning som gäller vuxnas arbetstid och arbetsmiljö används 

som riktmärke. 

Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov. Förskola 

erbjuds inte under tid då en vårdnadshavare är ledig, utom när schematiden 

understiger 15 timmar per vecka. 

Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning 

närvaro på arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete 

eller arbetsrättslig ledighet samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, 

inräknas i den totala vistelsetiden. 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har sjuk eller 

funktionshindrad vårdnadshavare vistas i förskolan i den omfattning behovet 

motiverar.  

Med hänsyn till barnets behov av kontinuitet, social stimulans och pedagogisk 

verksamhet erbjuds alla barn som är inskrivna i förskola omsorgstid om minst 

15 timmar per vecka. 

Respektive Stadsdelsnämnd kan, om särskilda skäl föreligger, besluta om 

vistelsetider utöver ovanstående.  

Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock 

tidigast från det att schemat lämnats in. 

 
Ny lydelse 

Barns vistelsetid i förskolan schemaläggs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier. 

Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov.  

Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning närvaro på 

arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig 

ledighet samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden. 

Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett utökat omsorgsbehov, kan efter 

ansökan få beviljad utökad tid.  

Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock tidigast från det att 

schemat lämnats in. 

Uppgiftsskyldighet 

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förtydligas med ett nytt stycke med nedanstående lydelse under rubriken 

Vistelsetid som avser vårdnadshavarens uppgiftsskyldighet.  
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Ny rubrik: Uppgiftsskyldighet 

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende anställning, studier, 

inkomst, arbetstidsschema (inklusive restid), studieschema (inklusive restid) och ledighet. 

Barnets vistelsetid och avgift fastställs utifrån lämnade uppgifter. Kontroller utifrån lämnade 

uppgifter genomförs. 

Uppsägning av plats 

Utebliven betalning  

Regler och villkor i förskolan, fritidshem och pedagogisk omsorg föreslås 

förändras till nedanstående lydelse under rubriken Uppsägning av plats: 

Tidigare lydelse 

Vid utebliven betalning av avgiften kan Stadsdelsnämnden säga upp platsen: 

Detta gäller inte placeringar som gjorts p.g.a. barnets behov av särskilt stöd. 

Ny lydelse 

Vid utebliven betalning kan Förskolenämnden säga upp platsen.  

Tillämpning  

Regler och villkor i förskolan och fritidshem föreslås förtydligas med en ny 

rubrik som avser tillämpning och med texten i nedanstående lydelse:   

Tillämpning 

Förskolenämnden får utfärda tillämpningsanvisningar gällande regler och villkor för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg, samt omsorg på obekväm arbetstid. 



 
 BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING 
 

 
 
 

Förslag till revidering: Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 
 
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2011-12-15 
 
Reviderad av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX 
 
 
Gäller från och med: 2020-XX-XX 

 
 

Omfattning 
Dessa regler och villkor gäller för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. 
Reglerna grundar sig på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kapitel 8, 14 och 25. 
 
Öppen förskola och öppen fritidsverksamhet omfattas inte av detta regelverk.  

 

Definition 
Definition av begrepp: 

 
Vårdnadshavare 

Med vårdnadshavare avses den/de som har vårdnaden om barnet (6 kap. Föräldrabalken). 

 
Förskola 

Med förskola avses pedagogisk gruppverksamhet för barn under tid då vårdnadshavare eller 
familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 
 
Allmän förskola 

Allmän förskola erbjuds från och med höstterminen det år barnet fyller tre år och innebär rätt 
till avgiftsfri förskola under 525 timmar per år. Allmän förskola ingår i ordinarie verksamhet för 
barn som är inskrivna i förskola och begränsas till grundskolans läsårstider.   

 
Pedagogisk omsorg 

Med pedagogisk omsorg avses verksamhet som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, 
under tid då vårdnadshavare arbetar eller studerar samt för barn som har ett eget behov av 
verksamheten. Barnen är inskrivna i verksamheten. 
 
Fritidshem 

Med fritidshem avses pedagogisk gruppverksamhet för elever i förskoleklass och grundskola till 
och med vårterminen det år eleven fyller 13 år, under tid då vårdnadshavare eller 
familjehemsföräldrar arbetar eller studerar samt för elev som har ett eget behov av 
verksamheten. Eleven är inskriven i verksamheten. 
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Villkor för plats 
 

Förskola och pedagogisk omsorg 

Plats i förskola eller pedagogisk omsorg erbjuds barn bosatta i Sverige till dess barnet övergår till 
grundskolan.    
 
Plats erbjuds i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier (studiemedelsberättigade eller SFI), eller för barnets eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 
 
Barn vars vårdnadshavare är arbetslösa eller föräldralediga (enligt Föräldraledighetslagen) för 
annat barn erbjuds förskola 15 timmar i veckan. 
 
Plats erbjuds även barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller har ett utökat 
omsorgsbehov.  
 
Fritidshem 

Plats i fritidshem erbjuds elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 
 
Plats erbjuds i den omfattning som behövs med hänsyn till vårdnadshavares förvärvsarbete eller 
studier (studiemedelsberättigade eller SFI), eller för elevens eget behov på grund av familjens 
situation i övrigt. 
 
Plats erbjuds till och med vårterminen det år då eleven fyller 13 år. Från och med höstterminen 
det år då eleven fyller 10 år kan öppen fritidsverksamhet erbjudas i stället för fritidshem. 
 
Plats erbjuds även elever som behöver särskilt stöd i sin utveckling, eller på grund av 
vårdnadshavares sjukdom eller funktionsnedsättning behöver verksamheten. 

 
Barn/elever i eller från annan kommun 

 
Förskola 
Om det finns särskilda skäl, får hemkommunen komma överens med en annan kommun om att 
denna i sin förskola ska ta emot barn vars utbildning hemkommunen ansvarar för. 
 
Ett barn har rätt att bli mottaget i förskola med offentlig huvudman i en annan kommun än 
hemkommunen, om barnet med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få 
gå i den kommunens förskola. 
 
Efter önskemål av barnets vårdnadshavare får en kommun även i annat fall i sin förskola ta 
emot ett barn från en annan kommun. 
 

Fritidshem 
En elev från annan kommun kan tas emot i fritidshem om elevens skolgång i den mottagande 
kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola grundar sig på särskilda skäl. 
Kommunen kan även i andra fall ta emot elev från en annan kommun i sitt fritidshem. 
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Ansökan och placering 
 
Förskola och pedagogisk omsorg 
Ansökan görs till Förskoleförvaltningen via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se. 
 
Ansökan om plats för barn från en annan kommun lämnas till Förskoleförvaltningen. Ansökan 
görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se.  
 
Ansökan om plats i förskola eller pedagogisk omsorg kan göras till tre placeringsalternativ inom 
hela kommunen. Vid placering prioriteras önskemål om närhet till barnets hem. Förvaltningen 
kan erbjuda annan placering än de som angivits i ansökan om det inte finns tillräckligt antal 
platser på önskade alternativ. Det kan även vara placering i annan stadsdel. 

 
Efter det att vårdnadshavare ansökt om plats och lämnat erforderliga upplysningar, skall plats 
erbjudas omedelbart eller senast inom 4 månader efter det att ansökan inlämnats. Besked om 
plats ges, om möjligt, senast en månad före placeringsdatum.  
 
Regeln om erbjudande av plats inom 4 månader tillämpas inte för omsorg på obekväm arbetstid. 
 

Beslut om placering fattas när placeringserbjudandet besvarats. Om vårdnadshavare tackar nej 
eller utan giltigt skäl inte svarar på platserbjudandet inom sju dagar avskrivs ansökan och 
vårdnadshavare får själva aktualisera nytt behov. 
 
Ändrade förhållanden som påverkar villkoren för förskoleplatsen, avgift och/eller omsorgstid, 
anmäls till Förskoleförvaltningen, anmälan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se.  
 
Fritidshem 
Plats till fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats. 
 
Beslut om placering fattas när placeringserbjudandet besvarats. Om vårdnadshavare tackar nej 
eller utan giltigt skäl inte svarar på platserbjudandet inom sju dagar avskrivs ansökan och 
vårdnadshavare får själva aktualisera nytt behov. 
 
Ändrade förhållanden som påverkar villkoren för fritidshemsplats ska anmäls till 
Förskoleförvaltningen, anmälan görs via Borås Stads e-tjänst på www.boras.se. 
 

Turordning 
 

Huvudregel 

Om plats i förskola eller pedagogisk omsorg inte kan anvisas omedelbart, turordnas 
ansökningarna efter barnens födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta syskonets 
födelsedatum, under förutsättning av att syskonet är inskrivet alternativt söker plats inom 
verksamheten.  
 
När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas till ålder vid fördelning 
av platser.  
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Fördelning av platser till speciellt utformad förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-
verksamhet eller hörselförskola sker enligt av förvaltningens speciellt framtagna rutiner). 
 
Förskola som bedrivs till väsentlig del på finska, erbjuds om vårdnadshavare önskar detta.  
 
Plats på fritidshem ska erbjudas så snart det framkommer att eleven har ett behov av sådan 
plats.  
 
Omsorg på obekväm arbetstid kan erbjudas efter prövning. För barn i förskoleålder respektive 
elever i fritidshemsålder tillämpas separata köer till dygnet runt verksamheten. 
 
Turordningen gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan 
aldrig mista sin plats på grund av turordningsreglerna. 

 
Förtur 

Förtur till plats i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg kan ges enligt följande: 

 Barn/elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin 

utveckling, eller barn/elever som har ett utökat omsorgsbehov.  

 

Förtur till plats i förskola kan även ges enligt följande. 

 Syskon har förtur till ledig plats på förskola där äldre syskon finns placerat. 

 Barn som lämnar sin plats vid föräldraledighet har förtur till den förskola där de tidigare varit 
placerade. 

 Barn som placeras i annat boendeområde eller flyttar inom kommunen har efter sex månader 
förtur till omplacering till önskad förskola. 

 Barn i den sverigefinska minoriteten har förtur till förskola med verksamhet helt eller delvis på 
finska om vårdnadshavare har ansökt om sådan verksamhet. 

 Barn på enheter som avvecklas har förtur till önskad placering på annan enhet. 

 
Ansökan turordnas efter barnets födelsedatum. Syskon turordnas efter äldsta förskoleplacerat 
syskons födelsedatum. När verksamheten bedrivs i tydligt uttalade åldersgrupper kan hänsyn tas 
till ålder vid fördelning av platser. Fördelning av platser till speciellt utformad 
förskoleverksamhet (exempelvis dygnet runt-verksamhet eller hörselförskola) sker enligt av 
förvaltningens speciellt framtagna rutiner. 
 
Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden även i övrigt besluta om att ge förtur till 
placering. 
 
Förtur gäller endast till placering på lediga platser. Barn som redan är placerade kan aldrig mista 
sin plats på grund av förtursreglerna. 
 
 
Byte av förskola för inskrivna barn 
Barn som önskar byta mellan två kommunala enheter prioriteras endast vid placering i augusti 
eller januari. 
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Har barnet längre än 5 km till förskolan från hemmet och den önskade förskolan ligger närmare 
prioriteras byte även vid andra placeringsperioder.  
 
Går syskon på olika enheter prioriteras byte till syskons enhet även vid andra placeringsperioder. 
 
Om det finns särskilda skäl kan Förskolenämnden besluta om omplacering. 
 

Vistelsetid 
Barns vistelsetid i förskolan schemaläggs utifrån vårdnadshavares arbete eller studier.  
Vistelsetiden bestäms utifrån vårdnadshavarnas sammanvägda behov.  
 
Barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar har vistelsetid i den omfattning närvaro på 
arbetsplats eller skola kräver. Restid och tid för sömn vid nattarbete eller arbetsrättslig ledighet 
samt studietid i hemmet under vardagar, dagtid, inräknas i den totala vistelsetiden. 
 
Barn som behöver särskilt stöd i sin utveckling eller har ett utökat omsorgsbehov, kan efter 
ansökan få beviljad utökad tid.  
 
Ändring av vistelsetid gäller från den tidpunkt som anges i schemat, dock tidigast från det att 
schemat lämnats in. 
 
Uppgiftsskyldighet 

Vårdnadshavare ansvarar för att lämna korrekta uppgifter avseende anställning, studier, inkomst, 
arbetstidsschema (inklusive restid), studieschema (inklusive restid) och ledighet. Barnets 
vistelsetid och avgift fastställs utifrån lämnade uppgifter. Kontroller utifrån lämnade uppgifter 
genomförs. 
 
15- timmarsplacering  

Det finns möjlighet att välja mellan tre alternativ vid 15- timmarsplacering i förskola. 

 3 timmar på för- eller eftermiddagen 5 dagar i veckan Lunch ingår inte. 

 5 timmar 3 dagar i veckan. Lunch ingår. 

 6 timmar 2 dagar ena veckan och 6 timmar 3 dagar andra veckan. Detta alternativ innebär 

ett 14 dagars schema. Lunch ingår. 

 
Vårdnadshavares önskemål om schematider ska, om möjligt tillgodoses. Rektor ansvarar för att 
verksamheten fungerar på ett tillfredsställande sätt och beslutar, efter samråd med 
vårdnadshavare och personal, vilket schema som kan erbjudas. 

 

Uppsägning av plats 
Uppsägning av plats skall ske senast en månad (30 dagar) innan barnets placering skall upphöra. 
Avgift tas ut under uppsägningstiden. 

Vid utebliven betalning kan Förskolenämnden säga upp platsen. 

 

Tillämpning  
Förskolenämnden får utfärda tillämpningsanvisningar gällande regler och villkor för förskola, 
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fritidshem och pedagogisk omsorg, samt omsorg på obekväm arbetstid.  



 

 

 PM 2019-10-29 

Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg. 

Bedömning 

Föreslagna förändringar i Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 

har kommunicerats för översyn utifrån juridiska aspekter.  

De förändringar som föreslås avseende fördelning av platser och byte av förskola för 

inskrivna barn kan förvisso betraktas som oprövade juridiskt, men de bedöms inte komma i 

konflikt med skollagens bestämmelser på området.  

Något juridiskt hinder för att anta Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk 

omsorg finns således inte. 

 

Åke Marmander 

Stadsjurist 
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Handläggare 
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Instans 

Grundskolenämnden 
Dnr GRN 2019-00178 3.5.4.0 
 

  

 

Yttrande över remiss: Regler och villkor för förskola, 

fritidshem och pedagogisk omsorg 

Grundskolenämndens beslut 

Grundskolenämnden beslutar tillstyrka remissen och översänder beslutet till 

Förskolenämnden.   

Grundskolenämnden föreslår att under rubriken Uppgiftsskyldighet (sidan 5) 

ska framkomma i ett tillägg att vårdnadshavare ska inlämna arbetsschema.        

Sammanfattning 

Förskolenämnden har beslutat att skicka förslag till revidering av regler och 

villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på remiss till 

Grundskolenämnden. 

Förslaget till nytt regelverk framstår som genomtänkt och adekvat. 

Grundskolenämnden beslutar tillstyrka remissen med föreslagen redaktionell 

ändring och tillägg. Grundskolenämnden föreslår att under rubriken 

Uppgiftsskyldighet (sidan 5) ska framkomma i ett tillägg att vårdnadshavare ska 

inlämna arbetsschema.             

Ärendet i sin helhet 

Ärendet framgår i sin helhet av Förskoleförvaltningens skrivelse samt de bilagor 

som tillhör ärendet. 

På sidan 4 i förslaget till nya regler, under rubriken ”Förtur” upprepas ett stycke 

med nästan exakt samma ordalydelse. Styckena inleds med ”Ansökan 

turordnas..”. Grundskolenämnden föreslår att det första stycket helt stryks. 

I övrigt framstår det föreslagna regelverket som genomtänkt och adekvat. 

Beslutsunderlag 

1. Förskoleförvaltningens skrivelse 

2. Förskoleförvaltningens beskrivning av föreslagna ändringar 

3. Förskoleförvaltningens förlag till regler och villkor för förskola, fritidshem 

och pedagogisk omsorg 

4. Kommunjuristens yttrande, PM Kommentar till förslaget 
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Samverkan 

FSG. 

Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden. 

 

Reservation 

Västerpartiet reserverar sig till förmån för sitt yrkande att avstyrka 

tilläggsförslaget. 

 

Per Carlsson (S) 

Ordförande 

Pär Arvidsson Fäldt 

Förvaltningschef 
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Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 170 Dnr FN 2019-00125 3.5.2.0 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att skicka förslag till revidering av Reger och villkor 
för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg på remiss till 
Grundskolenämnden för yttrande. Synpunkterna ska inkomma senast den 31 
januari 2020.          

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget yrkande 
(se bilaga 2 till protokollet).  

Sammanfattning av ärendet 

Regler och villkor för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg antogs av 
Kommunfullmäktige den 15 december 2011. Dessa regler och villkor gäller för 
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borås Stad. Reglerna grundar sig 
på bestämmelserna i Skollagen (2010:800) kap. 8, 14 och 25. Förskolenämnden 
ansvarar för att bereda ärendet och översända förslag på revidering till 
Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige. När ärendet bereds 
ska samverkan ske med Grundskolenämnden, detta då Grundskolenämnden är 
ansvarig för fritidshemsverksamheten.     

I översynen har reglerna setts över för att harmonisera med Borås Stads 
nuvarande organisation av skolväsendet, lagstiftning, samt gällande språklig 
terminologi. Förslaget har beretts i samverkan med stadsjurist vid 
Stadsledningskansliet för att säkerställa innehållet utifrån juridiska aspekter.                             

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1. Beskrivning av föreslagna förändringar 

2. Förslag till revidering: Reger och villkor för förskola, fritidshem och 
pedagogisk omsorg   

3. PM Kommentar till reviderat förslag på Regler och villkor för förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.                    

Yrkanden 

Leif Häggblom (SD) har lämnat in ett alternativt förslag till beslut där han yrkar 
på ett tillägg att vårdnadshavare ska inlämna arbetsschema (se bilaga 1 till 
protokollet). 
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Ordföranden Andreas Ekström (S), Erik Johnson (MP), Eva Andersson (S), 
Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C) och Linda Pålemo yrkar bifall till att 
Förskolenämnden beslutar i enlighet med upprättat förslag till beslut. 

Ordförande Andreas Ekström (S) ställer Ordförandens förslag till beslut mot 
Leif Häggbloms (SD) alternativa förslag till beslut och finner att nämnden 
beslutat i enlighet med Ordförandens förslag. 

Omröstning begärs.    

Propositionsordningar 

Förskolenämnden godkänner följande propositionsordning. 

JA innebär bifall till upprättat förslag till beslut. 

NEJ innebär bifall till Leif Häggbloms (SD) alternativa förslag till beslut.  

Omröstningsresultat 

JA röstas av Andreas Ekström (S), Marie Fridén (M), Erik Johnson (MP), Eva 
Andersson (S), Leif Johansson (S), Solveig Landegren (C), Linda Pålemo (L), 
Wiwi Roswall (M), Gunilla Christoffersson (KD) och Anne Rapinoja. 

NEJ röstas av Leif Häggblom (SD). 

Förskolenämnden beslutar med 10 röster mot 1 i enlighet med upprättat förslag 
till beslut.  
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Datum 

2020-04-23 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00060 1.1.4.2 

Månadsrapport mars 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna månadsrapport mars 2020.      

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +2 040 tkr i förhållande till 

periodens budget. Tre tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet 

positivt med 1 925 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt årsbudget. 

Utifrån det ekonomiska läget under 2019 beslutade Förskolenämnden om en 

åtgärdsplan för en ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. 

Åtgärdsplanen är långsiktig och förväntas ge full effekt under 2021.    

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport februari 2020, Förskolenämnden

2. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och Förskolenämnden 
mars 2020

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 april 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 
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1  Inledning 

Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är att fortsätta arbetet med att skapa en 
likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Under 2020 kommer de huvudutmaningar som nämnd 
och förvaltning identifierat att stå i fokus. Förvaltningen har tagit fram en övergripande 
verksamhetsplan som identifierar de gemensamma utvecklingsområdena: 

· Kvalitet i utbildningen - en god och likvärdig kvalitet i alla förskolor 

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

· Förvaltningens processer – goda förutsättningar för verksamheterna och underlag för beslut 

Under mars månad identifierades influensan Covid-19 som en världsomspännande pandemi. Borås stad 
såväl som förvaltningarna gick upp i stabsläge. Säkerhetsarbetet har dominerat förvaltningens arbete 
och i hög grad påverkat förskolornas verksamhet och behov. Personal har fått hantera nya riktlinjer och 
information, nya bedömningar, vårdnadshavares oro och frustration vid sidan av egna frågor och oro. 
Trycket har varit hårt på rektor att hantera alla nya aspekter och krav på verksamheterna, samt utvidgad 
rapportering av säkerhetsläget. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +2 040 tkr i förhållande till periodens budget. Tre tolftedelar 
av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 1 925 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt 
årsbudget. 

En betydande ekonomisk risk finns i en trolig minskning av intäkter. I nuläget har de grupperna med 
lägst avgift blivit avgiftsbefriade, vilket påverkat intäkterna i begränsad omfattning. Men risk finns för 
en ökning av mängden vårdnadshavare med sänkta inkomster och därmed lägre avgifter. 

Under mars månad dominerades förvaltningens arbete av uppgifter relaterade till den pågående 
pandemin, Covid-19. 

För att begränsa smittspridning och minska antalet kontakter för personal och barn fattades en rad 
beslut. Barn till föräldralediga och arbetssökande utan arbetsmarknadsinsats fick stanna hemma, och 
befriades från avgift. 

Öppna förskolorna stängdes för att minska smittspridning bland besökare och för att frigöra personal 
för arbete i kärnverksamheterna. Under april månad återupptogs verksamhet  delvis utomhus och med 
Tittut som bas. Detta utifrån att behovet av extrapersonal i verksamheterna var fortsatt lågt. 

Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendation tolkade förskolorna barns sjukdom på ett mer strikt 
sätt och även barn med milda förkylningssymtom räknades som sjuka och skulle vara hemma. Detta 
gjorde att mängden närvarande barn minskade kraftigt, under sista halvan av mars månad var 30-40% 
av barnen närvarande. Även personalens sjukskrivningar och Vab ökade, från tidigare 9% till ca 20-
30%. Det är oklart om det ökade antalet frånvarande var en effekt av ökad sjuklighet eller en ökad 
uppmärksamhet för milda förkylningssymtom. 

Förvaltningen påbörjade arbetet med att förbereda för en eventuell stängning genom att skapa 
jouröppna verksamheter för barn till vårdnadshavare i samhällsviktiga funktioner. 

Förvaltningsadministrativa- och stödprocesser utvecklade under mars månad nya digitala arbetssätt för 
att kunna utföra sitt arbete på distans. Förvaltningen gjorde en snabb omställning och kunde tidigt 
utlokalisera arbete till medarbetares hem och upplever inte minskad effektivitet i den processen. 
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2  Omvärldsanalys 

Omvärlden, i Borås, nationellt och internationellt, dominerades av den växande pandemin. 
Förvaltningen har under mars månad initierat nya samarbeten med CKS och Stadsledningskansliet för 
att möta nya frågor och behov. Läget har skapat mycket oro hos vårdnadshavare och personal vilket 
har resulterat i att förvaltningen har fått göra stora satsningar på att ta fram och sprida 
informationsmaterial till både vårdnadshavare och rektorer. 

De funktioner som har direktkontakt med vårdnadshavare ett i hög grad ökat tryck på att kunna möta 
nya behov och att ge svar i verksamheterna och på telefon. 

Många vårdnadshavare upplever också förändringar i sin livssituation genom ett ökat antal 
uppsägningar och permitteringar. Detta skapar en stor administrativ börda för de funktioner i 
förvaltningen som handlägger avgifter och rätt till placering. 

Sverige prognostiseras få en kraftigt ökad arbetslöshet under året vilket kommer att innebära en risk för 
förskolornas intäkter. 

Förvaltningen har för läsåret 19/20 beviljats statsbidrag för minskade barngrupper med drygt 54 mnkr. 

3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Plats på förskola på önskat 
placeringsdatum, andel barn (%) 

 97 98 

Andel föräldrar som känner sig trygga 
när de lämnar sitt barn på 
förskolan, %. 

 100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%) 

Under rubriken "Nya placeringar och väntetid" presenteras utfall per månad för denna indikator. Till 
Kommunstyrelsen följs indikatorn upp i samband med årsredovisningen. 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %. 

Indikatorn följs upp i samband med tertialrapport 2 samt i årsredovisningen. Frågan om andel föräldrar 
som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan ställs till vårdnadshavare i 
Förskoleförvaltningens klimatenkät. Årets enkät pågår under februari - mars månad.  
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3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status Kommentar 

Möjligheten att erbjuda 30 timmar i veckan 
för barn till föräldrar som är föräldralediga 
eller arbetslösa ska utredas. 

 
Genomfört 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 13 juni 2019 
godkänt utredningen. Utredningen har 
bilagts i Förskolenämndens rapport Tertial 2 
2019. 

Förskolenämnden ska redovisa hur 
Skolverkets riktlinjer, för barngruppers 
storlek, ska nås. 

 
Genomfört 

Uppdraget är genomfört och 
Förskolenämnden har den 12 december 
2019 godkänt utredningen. Utredningen 
biläggs Årsredovisning 2019 för 
Förskolenämnden. 

Förskolenämnden uppdras att tillsammans 
med Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

 Ej 
genomfört 

Ett arbete startade under 2019 och 
Förskoleförvaltningen anordnade 
tillsammans med Arbetslivsförvaltningen två 
träffar, men dessa genomfördes inte p.g.a 
för få anmälda. Ett omtag kommer tas under 
2020. 

3.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel närproducerade livsmedel, %. 25 25 30 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Utfallet som redovisas gäller för perioden 1 maj - 31 december 2019. Siffror per mars 2020 finns inte 
att tillgå.  

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel ekologiska livsmedel, %. 50 50 65 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Det utfall som redovisas är utfall för år 2019. Siffror per  mars 2020 finns inte att tillgå. 
 
Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och de köper in ekologiska 
livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat från den 1 maj 2019, då 
det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas till 
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finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå 
vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, 
exempelvis mejeriprodukter. 

3.4 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,3 8 7 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten. 

82,8 75 50 

Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 43 50 

 

Verksamhetens indikatorer Utfall Målvärde 2020 Målvärde 2025 

Antalet inkomna anmälningar till 
Skolinspektionen där myndigheten 
utdelat ett föreläggande. 

 0 0 

Antalet inkomna anmälningar till Skolinspektionen där myndigheten utdelat ett 

föreläggande. 

Denna indikator följs upp till Kommunstyrelsen i samband med årsredovisningen. Utfallet för januari 
- mars 2020 är 0. 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Förskoleförvaltningen fortsatte att minska i sjukfrånvaron (-0,13%) jämfört med tidigare mätperiod. Att 
sjukfrånvaron minskar är en trend som gått att se de senaste fyraperioderna, och nivån som 
förvaltningen nu ligger på (9,3%) är lägsta sedan helår 2018, det är dock en nivå som fortsatt är för hög. 
Det är glädjande att se att det arbete som rektorer och stödfunktioner lagt ner börjat visa resultat. 
Förvaltningen når inte uppsatt mål, utan måste fortsätta arbeta aktivt med arbetsmiljö- och 
rehabiliteringsfrågorna. 
Under den pågående pandemin har sjukskrivningarna ökat och har varierat kraftigt under månaden. 
Bemanningssituationen har på vissa förskolor varit ansträngd och på andra så väl tilltagen att 
medarbetarna upplev en lättnad i jämförelse med en normal bemanning. 
Men en ökad rörlighet med dagliga förflyttningar och förändringar i arbetsschema utifrån personals 
frånvaro ger en ökad belastning för både rektorer och medarbetare. Oförutsägbarhet och minskad 
kontroll över den egna arbetssituationen ger ökad stress och innebär en risk för fortsatt ökade sjuktal. 
Situationen är såpass extrem att det är svårt att under pågående pandemi analysera sjukskrivningstalen 
ytterligare.  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Den arbetade tiden för timavlönade under perioden 190301-200229 motsvarade 82,8 årsarbetare, en 
siffra som minskar med 1,8 ÅA sedan föregående mätperiod, och en total minskning på 3,9 ÅA sedan 
helår 2019. Statistik från bemanningsenheten visar fortsatt på en mycket hög täckningsgrad då 
tillgången till vikarier i nuläget är på en nivå som motsvarar förvaltningens behov. 
 
Förvaltningen har minskat användandet av timvikarier betydligt, dels för att behovet saknats och dels 
för att ge företräde till mer ansträngda förvaltningar i Borås stad. 
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Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Följs upp i samband med årsredovisningen. 

4  Nämndens verksamhet  

4.1 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-        
avvikelse 

Sålda platser 1 840 2 300 -460 9 200 8 700 -500 

Statsbidrag 20 225 20 454 -229 82 375 82 375 0 

Förskoleavgifter 14 371 14 949 -578 61 700 61 200 -500 

Övrigt 1 840 1 433 407 5 739 5 976 237 

Summa intäkter 38 276 39 136 -860 159 014 158 251 -763 

       

Personal -157 619 -159 655 2 036 -662 971 -663 821 -850 

Kost -16 821 -16 049 -772 -62 939 -66 939 -4 000 

Lokalvård -6 491 -6 775 284 -27 098 -27 098 0 

Lokaler -23 608 -24 223 615 -98 658 -98 658 0 

Köpta platser -15 339 -15 299 -40 -61 331 -61 411 -80 

Material -1 722 -1 157 -565 -4 583 -5 383 -800 

Övrigt -7 252 -8 594 1 342 -26 884 -28 091 -1 207 

Summa kostnader -228 852 -231 752 2 900 -944 464 -951 401 -6 937 

       

Buffert    -7 700   

Nettokostnad -190 576 -192 616 2 040 -793 150 -793 150 0 

Nämndbidrag 192 616 192 616  793 150 793 150  

Resultat efter 
nämndbidrag 

2 040 0  0 0  

Tre tolftedelar av nämndens buffert ingår i posten Övrigt under Budget perioden och påverkar resultatet positivt med 1 925 tkr. I Årsbudget har 

Extra medel till välfärden tillförts Förskolenämnden med 4 000 tkr. 

4.2 Ekonomiska förutsättningar 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +2 040 tkr i förhållande till periodens budget. Tre tolftedelar 
av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 1 925 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt 
årsbudget. 

Förskolenämndens ram inför 2020 räknades upp med knappt 0,5 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2019. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under 
perioden januari-mars varit 40 barn färre än under motsvarande period förra året. Volymtimmarna har 
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under januari-mars 2020 varit 2,5 % lägre än för motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är 9 barn fler under januari-mars 2020 än under motsvarande period 
förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 9 platser jämfört med motsvarande period förra 
året. Kostnaderna för köpta platser är ca 300  tkr högre under januari-mars 2020 än för motsvarande 
period förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 29 färre barn under januari-mars 2020 än under motsvarande period 2019. 

Utifrån det ekonomiska läget under 2019 beslutade Förskolenämnden om en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. Åtgärdsplanen är långsiktig och förväntas ge full 
effekt under 2021. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa innebär en avsevärt högre 
lokalkostnad. 
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4.3 Verksamhet 2020 

Tkr 
Utfall 

perioden 
Budget 

perioden 
Period- 

avvikelse 
Årsbudget Prognos 

Års-     
avvikelse 

Central 
administration 

      

Intäkt 7 0 7 0 7 7 

Kostnad -2 597 -2 522 -75 -10 274 -10 281 0 

Nettokostnad -2 590 -2 522 -68 -10 274 -10 274 0 

Politisk verksamhet       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -500 -549 49 -2 195 -2 195 0 

Nettokostnad -500 -549 49 -2 195 -2 195 0 

Förskoleverksamhet       

Intäkt 37 870 38 864 -994 157 931 157 161 -770 

Kostnad -222 456 -223 735 1 279 -919 225 -926 155 -6 930 

Nettokostnad -184 586 -184 871 285 -761 294 -768 994 -7 700 

Öppen förskola       

Intäkt 23 22 1 84 84 0 

Kostnad -1 144 -1 036 -108 -4 977 -4 977 0 

Nettokostnad -1 121 -1 014 -107 -4 893 -4 893 0 

Familjecentraler       

Intäkt 376 250 126 999 999 0 

Kostnad -2 155 -1 985 -170 -7 793 -7 793 0 

Nettokostnad -1 779 -1 735 -44 -6 794 -6 794 0 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -1 925 1 925 -7 700 0 7 700 

Nettokostnad 0 -1 925 1 925 -7 700 0 7 700 

Totalt       

Intäkt 38 276 39 136 -860 159 014 158 251 -763 

Kostnad -228 852 -231 752 2 900 -952 164 -951 401 763 

Nettokostnad -190 576 -192 616 2 040 -793 150 -793 150 0 

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +2 040 tkr i förhållande till periodens budget. Tre tolftedelar 
av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 1 925 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget enligt 
årsbudget. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -68 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +49 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på +286 tkr. Helårsprognos -7 700 tkr. En stor 
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del av prognosavvikelsen, 4 000 tkr, avser ökade kostnader i samband med införandet av 
distributionscentral. Valideringsinsatserna bedöms överstiga budgeterad nivå. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 19/20 med ca 54 mnkr. 

I årsskiftet 2019/2020 genomfördes en stor omorganisation i förskolornas ledningsorganisation. 
Samtliga 37 tjänster som biträdande rektor togs bort och samtidigt påbörjade 10 nya rektorer sin 
anställning. Förändringen möjliggjorde att storleken på rektorsområdena kunde ses över och många 
rektorer fick därmed mindre områden och färre medarbetare. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns en oro över de 
högre lokalkostnader de medför. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden -107 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden -44 tkr. Den nya familjecentralen i centrum har 
öppnat i början av året. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 700 tkr och ligger periodiserad jämnt under året. Det innebär 
att en tolftedel av nämndens buffert ligger med som en del av periodens budget varje månad. 

5  Verksamhetsmått 

5.1 Förskola 

5.1.1 Förskola 

Verksamhetsmått Utfall Feb 2020 Utfall Mar 2020 Budget 2019 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, % 

10,7  7,5 

Arbetad tid för timavlönade omräknat 
till årsarbeten 

72  75 

Antal inskrivna barn från kommunen 6 370 6 464 6 180 

varav barn i fristående verksamhet 483 483 480 

Antal barn per årsarbetare i egen regi 5,3 5,3 5,6 

Andel förskollärare, % 44 45 50 

Andel barnskötare, % 29 30 30 

Gruppstorlek 13 13 17 
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6 Nya placeringar och väntetid 

Totalt antal nya placeringar per månad och väntetid 

  Jan Feb 
Mar
s 

April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

Antal nya 
placeringar 

248 102 122          

Antal barn 
som önskat 
plats aktuell 
månad och 
börjat/ 
erbjudits plats 
aktuell månad 

238 86 85          

Plats samma 
dag som 
önskats 

203 73 77          

Väntan 1-10 
arbetsdagar 

14 4 3          

Väntan 11 
arbetsdagar 
eller mer 

21 9 3          

Placerade barn under ett års ålder 

  Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec 

11-12 mån 5 6 4          

10-11 mån 3 2 3          

9-10 mån 0 0 1          

8-9 mån 0 1 2          

7-8 mån 1 0 1          

6-7 mån 0 0 1          

Totalt 9 9 12          
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1  Inledning 

Varje månad i samband med nämndens månadsrapport redovisas status för de uppdrag som getts av 
Kommunfullmäktige och Förskolenämnden. Uppdragsredovisning per januari, april, augusti och 
december redovisas som anmälningsärenden till nämnden, övriga månader biläggs redovisningen till 
nämndens månadsrapport. 

2 Uppdrag från Kommunfullmäktige och 

Förskolenämnden 

2.1 Kommunfullmäktige 

Datum Uppdrag Status 

2019-11-29 Förskolenämnden uppdras att 
tillsammans med Arbetslivsnämnden se 
till att samhällsintroduktion erbjuds på alla 
familjecentraler. 

Ej påbörjad 

2.2 Förskolenämnden 

Datum Uppdrag Status 

2019-04-16 Utreda möjligheten att ta över kost, 
lokalvård och vaktmästeri till 
Förskoleförvaltningen. (Initiativärende) 

Utredning pågår. 

2020-01-30 Förskolenämnden ska under våren 2020 
utreda om behov av ny förskola kommer 
att finnas på Hestra, Serenadgatan före år 
2024. 

Under beredning 

2020-02-24 Initiativärende: Verksamhetsmått 
placering på förskola 

Under beredning. 

2020-02-24 Initiativärende: Redovisning av satsning 
på utemiljön. 

Under beredning. 

Slutförda uppdrag 

2020-03-26 Initiativärende - Redovisning av 
situationen kring Lilla Safiren 

Slutfört 2020-03-26 
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Datum 

2020-04-23 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00070 1.1.3.25 
 

  

 

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i Budget 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner redovisningen av Kommunfullmäktiges uppdrag 

som inte ingår i budget för Förskolenämnden och beslutar att översända denna 

till Kommunstyrelsen för kännedom.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt rutinen för redovisning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår 

i budget redovisar Förskolenämnden status för nämndens uppdrag två gånger 

per år.  

Vid tidpunkten för 2020 års första uppföljning har Förskolenämnden inga 

uppdrag från Kommunfullmäktige som inte ingår i budget utöver de uppdrag 

som getts i personalekonomisk redovisning.                             

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, nämndens 

rapport                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 april 2020.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2020, nämndens rapport 

Förskolenämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Delvis genomfört Studier från SKR visar att en god arbetsmiljö och bra 
arbetsförhållanden gör att fler planerar att arbeta längre. 
Förskoleförvaltningen jobbar systematiskt med 
arbetsmiljöarbetet för att skapa bra arbetsförhållande och 
välfungerande verksamheter. Utifrån heltidsbestämmelsen som 
finns i Borås Stad ges också möjlighet till stor valfrihet i hur 
mycket man vill jobba, vilket också är en faktor som gör att man 
vill stanna kvar i arbetslivet. 

Genom att vara anställd i bemanningsenheten ökar möjligheten 
att själva välja var och när man vill jobba, vilket skapar bra 
förutsättningar för de som tagit ut ålderspension att fortsätta vara 
verksamma inom våra verksamheter. Dessa personer, både de 
som tagit ut ålderspension, men även de som är kvar i sin 
ordinarie anställning efter 66 år fyllda, är en enormt viktig resurs 
på förvaltningen, vilket också visas i och med KAL-gruppens 
beslut om lönetillägg för personer över 66 år inom 
svårrekryterade grupper. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 



Förskolenämnden, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, nämndens rapport 3(6) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört För att motivera de som jobbar deltid att öka sin 
sysselsättningsgrad måste förvaltningen fortsätta arbetet med 
det systematiska arbetsmiljöarbetet för att skapa goda 
arbetsvillkor i verksamheterna. 

I den senast genomförda medarbetarenkäten som gjordes under 
2017 angav 68,5% värde 4-5 på frågan "På min arbetsplats är 
det möjligt att förena arbete med familjeliv". Detta är troligtvis ett 
resultat som avspeglar möjligheten att i stor utsträckning själva 
välja sin sysselsättningsgrad. Genom att fortsätta arbeta för att 
skapa hållbara arbetsplatser med bra arbetsmiljöarbete och 
kompetenshöjande insatser är målet att öka %-andelen som 
anger 4-5 på frågan ovan men också att ge förutsättningar för de 
medarbetare som valt att gå ner i tid av olika anledningar att vilja 
arbeta mer. Nästa medarbetarenkät genomförs under hösten 
2019, och det blir intressant att följa resultatet på frågan som 
hänvisas till ovan. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 



Förskolenämnden, Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, april 2020, nämndens rapport 4(6) 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis genomfört Förskoleförvaltningen jobbar kontinuerligt med att följa upp och 
analysera sjukfrånvaron på individ- och enhetsnivå. HR-
specialister och ekonomer träffar förvaltningens chefer varje 
månad för att gemensamt föra dialog kring fortsatt arbete. Detta 
arbetssätt med kvalitetsdialogerna utvärderas och utvecklas 
löpande för att hitta bästa sätt för att stödja cheferna i det 
dagliga arbetet med rehabiliterings- och arbetsmiljöfrågor. I 
tillägg till detta så arbetar förvaltningen löpande med det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, där bland annat kontinuerliga 
utbildningsinsatser genomförs för förskolecheferna som sedan 
för kunskapen och arbetssätten vidare i verksamheterna. 

Målet är att jobba på ett sådant sätt att fokus flyttas från att 
rehabilitera redan sjukskrivna till att skapa möjligheter att jobba 
förebyggande och främjande och på så sätt också minska 
sjukfrånvaron. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis genomfört IST förskola underlättar för samordnarna genom att föräldrarna 
lägger in schematiderna samt inkomst- och kontaktuppgifter i 
IST. Detta har tidigare gjorts av samordnarna. Även ansökan om 
förskoleplats görs numer digitalt via IST förskola.Pingpong är ett 
annat digitalt verktyg som över tid bör underlätta inom 
verksamheten. Information kan enkelt förmedlas till 
vårdnadshavare genom pingpong. Pingpong kan även användas 
för att dokumentera och synliggöra barnens lärande, kan knytas 
till läroplanens mål och dokumentation över undervisning kan 
sedan förmedlas vidare till vårdnadshavare. Förvaltningen 
arbetar även med Heroma HälsoSAM vilket gör att 
rehabiliteringsärenden går att följa på ett överskådligt sätt för de 
professioner som är inblandade i ärendet. Vidare arbetar 
förvaltningen med Heroma VarSAM vilket underlättar 
rapporteringen och uppföljningen av arbetsskador och tillbud i, 
bland annat, samverkansgrupperna. Förvaltningen arbetar 
löpande med att säkerställa att verksamheterna har 
välfungernade digitala verktyg i sitt arbete. 

Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status april 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Genomfört Förvaltningen fortsätter sitt arbete med ett antal 
valideringsinsatser för att kompetenshöja redan anställda 
personer, både i vår förvaltning men även för personer som av 
olika anledningar behöver omplaceras till vår verksamhet från 
andra förvaltningar. 

Förvaltningen har stor hjälp av bemanningsenheten som är en 
väg in i Borås Stad. De följer upp och uppmärksammar 
medarbetarna på vilka utbildningskrav som finns för våra 
yrkesgrupper för att matcha verksamhetens behov så att de 
anställda i bemanningsenheten får kunskap om vilken 
kompetens som efterfrågas. Det är också av stor vikt att 
samtliga medarbetare på förskolorna tar hand om vikarier från 
bemanningsenheten på ett bra sätt för att öka attraktiviteten för 
yrkena i vår verksamhet. 
 
Under 2020 fortsätter det övergripande arbetet i Borås Stad med 
att jobba med kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i 
budget. I detta arbete, som samordnas och leds av 
personalchefen, är grupper sammansatta av medarbetare från 
HR på samtliga av Borås Stads förvaltningar för att skapa ett 
helhetsperspektiv i frågorna. Såväl HR-specialister som HR-chef 
från Förskoleförvaltningen är aktiva deltagare i flera av 
grupperna. 

 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-04-23 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00063 1.2.3.1 
 

  

 

Biblioteksprogram 2020-2023 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker biblioteksprogrammet för 2020-2023 med nedan 

angivna förslag till ändringar och tillägg, samt översänder yttrandet till 

Kulturnämnden.        

Sammanfattning 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Biblioteksprogram 2020-

2023. Biblioteksprogram 2020-2023 tillstyrks med nedan angivna förslag till 

tillägg och ändringar: 

 Den inledande meningen som beskriver att biblioteken ska låta 

människor mötas genom att vara kreativa och kulturella mötesplatser 

föreslås omformuleras till: ”Biblioteken i Borås ska vara kreativa och 

kulturella mötesplatser för alla människor oavsett bakgrund.” 

 Begreppet Meröppna bibliotek kan förtydligas. 

 Ett vidgat läsbegrepp ska vara i centrum i ett läs- och skrivfrämjande 

bibliotek och en definition behövs för att klargöra begreppet. 

 Formuleringen att biblioteket är portalen till Borås som bildningsstad 

föreslås ändras till: ”biblioteket är en portal till Borås som 

bildningsstad.”  

 Bibliotekets stöd till förskolorna kan förtydligas i avsnittet Det lärande 

biblioteket.           

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Biblioteksprogram 2020-

2023. Alla kommuner ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en egen 

biblioteksplan. Föreliggande biblioteksprogram motsvarar detta lagkrav. 

Programmet har vid framtagandet haft utgångspunkten att ha en 

överensstämmelse med VGR:s biblioteksplan och Boråsregionens kulturplan.  

Programmet inleds med att Biblioteken ska låta människor mötas genom att 

vara kreativa och kulturella mötesplatser. Integreringsperspektivet bör 

förtydligas i relation till de mötesplatser biblioteken kan vara för människor 

oavsett ålder, kön, etnisk bakgrund och andra förutsättningar. 

Förskolenämnden föreslår därför att den inledande meningen som beskriver att 

biblioteken ska låta människor mötas genom att vara kreativa och kulturella 
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mötesplatser omformuleras till: ”Biblioteken i Borås ska vara kreativa och 

kulturella mötesplatser för alla människor oavsett bakgrund.” 

Programmet lyfter i sin inledning att det finns ett särskilt fokus på barn och 

unga och att barnkonventionen är en grund för arbetet. Förskolenämnden anser 

att detta är viktiga perspektiv och menar att det är bra att båda perspektiven 

finns med i inledningen.  

Under rubriken Det öppna biblioteket  lyfts biblioteket som mötesplats för olika 

syften. Hållningen till öppettider och vad en mötesplats är beskrivs. Här kan det 

finnas skäl att förtydliga vad Meröppna bibliotek innebär.  

Rubriken Det läs- och skrivfrämjande biblioteket innehåller en generell beskrivning 

av utbudet. Avsnittet tar upp att biblioteket ska arbeta med ett vidgat 

läsbegrepp i centrum. Ett vidgat läsbegrepp utifrån förskolans utbildning 

handlar till exempel om att barn får ta del av och ges möjlighet att kunna tolka 

och förstå bilder, filmer och inspelad läsning. Här ser Förskolenämnden att det 

skulle kunna innebära beröringspunkter med förskolans verksamhet och menar 

därför att begreppet vidgat läsbegrepp behöver definieras. 

Under rubriken Det digitala biblioteket beskrivs det digitala utbudet på biblioteket. 

Förskolenämnden har inga synpunkter på avsnittet. 

Under rubriken Det lärande biblioteket beskrivs biblioteket vara portalen till Borås 

som bildningsstad. I Borås Stad finns strategin Bildningsstaden Borås som 

gäller för utbildningsklustret och utifrån strategin kan även förskolan ses som 

en portal till Borås som bildningsstad. Förskolenämnden anser därför att 

formuleringen ändras så att det framgår att biblioteket är en portal av flera till 

Borås som bildningsstad.  

Förskolan som skolform nämns inte i avsnittet Det lärande biblioteket och utifrån 

gällande kulturplan för förskolan finns en samverkan mellan förskola och 

bibliotek. Förskolenämnden menar att bibliotekets stöd till förskolorna därför 

kan förtydligas i sista stycket.  

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads biblioteksprogram Bibliotek för alla                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 april 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 
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Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Datum 

2020-02-24 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00015 3.6.2.0 
 

  

 

Biblioteksprogram 2020-2023 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner förslaget till nytt Biblioteksprogram för 2020-2023 

och sänder det på remiss till berörda instanser.         

Sammanfattning 

Enligt bibliotekslagen (2013:801) ska alla kommuner ha en biblioteksplan, i 

boråstermer biblioteksprogram. Biblioteken har haft ett program för 2016-2019 

och nu har ett nytt arbetats fram för 2020-2023. Intervallet samspelar väl med 

det kommande kulturprogrammet för Borås, Boråsregionens kulturplan samt 

Västra Götalandsregionens biblioteksplan, som alla gäller för 2020-2023.                

Ärendet i sin helhet 

Biblioteken i Borås har under året arbetat fram ett nytt Biblioteksprogram för 

2020-2023 som ska ersätta det program som slutade gälla vid årsslutet 2019. 

Under våren lanserades förslaget till en ny nationell biblioteksstrategi och 

senare under året fastställdes både Västra Götalandsregionens biblioteksplan 

och Boråsregionens kulturplan. Parallellt med de processerna har det arbetats 

med det här biblioteksprogrammet. 

Alla kommuner i Sverige ska enligt bibliotekslagen (2013:801) ha en egen 

biblioteksplan, något som i Borås benämns biblioteksprogram. I arbetet med 

programmet har bibliotekspersonalen involverats och stor vikt har lagts vid att 

få programmet att harmoniera väl med både VGR:s biblioteksplan och 

Boråsregionens kulturplan. Detta märks inte minst genom att programmets fyra 

rubriker ”Det öppna biblioteket”, ”Det läs- och skrivfrämjande biblioteket”, 

”Det digitala biblioteket” och ”Det lärande biblioteket” är desamma som i 

VGR:s biblioteksplan. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv – Nytt biblioteksprogram 2020-2023 

2. Biblioteksprogram 2020-2023                                

Samverkan 

LSG 2020-02-17 

FSG 2020-02-18 
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1. Kulturförvaltningen, Eva-Lotta Franzén, eva-lotta.franzen@boras.se 

2. Kulturförvaltningen, Olof Berge-Kleber, olof.berge-kleber@boras.se 

3. Arbetslivsnämnden, ALN.diarium@boras.se  

4. Fritid- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se  

5. Förskolenämnden, FN.diarium@boras.se  

6. Grundskolenämnden, GRN.diarium.boras.se   

7. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden UN.diarium@boras.se  

8. Miljö- och konsumentnämnden, mknamnd@boras.se   

9. Samhällsbyggnadsnämnden, SBF.diarium@boras.se  
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Fastställd av: Kulturnämnden
Datum: xx
Gäller för: Kulturnämnden
Gäller till och med: 2023

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

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

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

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

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

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

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

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

Biblioteken i Borås ska vara tillgänglighetsanpassade.

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

Biblioteken i Borås ska stärka barns och ungas språkutveckling. 

Biblioteken i Borås ska inspirera till läsning och reflektion.

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

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

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

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

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

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

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

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

Borås Stad  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättat svar på Revisionsrapport – Granskning 

av taxor och avgifter i Borås Stad och översänder svaret till Stadsrevisionen.     

Sammanfattning  

Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 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. I granskningen konstateras en avvikelse avseende Förskolenämnden.  

Stadsrevisionen bedömer att berörda nämnder bör genomföra åtgärder i 

enlighet med angivna rekommendationer. Förskolenämnden kommer vidta 

åtgärder för de avvikelser där nämnden är berörd. För de avvikelser som 

framkommit är Förskolenämnden i merparten undantagen då nämndens arbete 

bedöms vara ändamålsenligt.              

Ärendet i sin helhet 

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 är 

förenliga med självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 

Stadsrevisionen bedömer mot bakgrund av de avvikelser som framkommer i 

granskningen att Förskolenämndens interna kontroll gällande debitering av 

taxor och avgifter inte är helt tillräcklig. Förskolenämnden behöver förstärka 

sitt arbete med den interna kontrollen genom att inkludera en bedömning om 

hantering av kundfakturor i sin riskanalys. Åtgärder kommer att vidtas i arbetet 

med riskanalys 2021.  

Granskningen visar att nivån för många av de avgifter och taxor som 

kommunen har ansvar för styrs av lagstiftning. Inom förskola är det praxis i 

svenska kommuner att tillämpa maxtaxa. Förskolenämnden tillämpar maxtaxa 

och tar inte ut några andra avgifter. De granskade nämnderna rekommenderas 
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att se över sina rutiner för beräkning av avgifter och taxor för att säkerställa att 

självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs samt dokumentera 

hur beräkningarna är gjorda. Förskolenämnden tillämpar maxtaxa och då inga 

andra avgifter tas ut av vårdnadshavarna är bedömningen att självkostnads-

principen och likställighetsprincipen efterlevs. 

Granskningen visar att Förskolenämndens har ett ändamålsenligt arbete med 

dokumentation av riktlinjer och anvisningar kring hantering av avgifter, samt 

arbetet med rutiner för och dokumentation av kontroller av avgiftshantering. 

Detta gäller även för Förskolenämndens kontroller och uppföljning som 

säkerställer att avgifter blir korrekt redovisade. Vid samfakturering med 

Grundskolenämnden finns rutiner för hur kontering i ekonomisystemet görs.  

Förskolenämnden bedömer att det finns rutiner som säkerställer att alla avgifter 

faktureras i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut.  

Beslutsunderlag  

1. Revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 april 2020.  

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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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 
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(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 
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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. 



 

 2 

 

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. 
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Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden godkänner upprättat svar och beslutar att avvakta centrala 

anvisningar innan eventuella åtgärder genomförs. Beslutet översänds till 

Stadsrevisionen.        

Sammanfattning 

Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 genomfört en granskning av Borås 

Stads ärendeberedningsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 

nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 

krav. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och 

Stadsrevisionen bedömer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika 

förutsättningar när beslut ska fattas. Stadsrevisionen bedömer att 

Förskolenämndens ärendehanteringsprocess inte är helt ändamålsenlig.     

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen i Borås Stad har under 2019 genomfört en granskning av Borås 

Stads ärendeberedningsprocess. Syftet med granskningen är att bedöma om 

nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 

krav. 

Förskolenämnden har tagit del av rapporten Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder där Stadrevisionen bedömer att Förskolenämndens 

ärendehanteringsprocess inte är helt ändamålsenlig.  

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och 

Stadsrevisionen bedömer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika 

förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och 

riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska och bör 

gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör 

olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom 

området.  

Stadsrevisionen bedömer att Förskolenämnden behöver förbättra transparensen 

i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 

och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Förskolenämnden behöver vidare 
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säkerställa att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en 

professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av de aktuella 

områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i samband med expediering 

behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.  

Förskolenämnden kommer vidta åtgärd gällande expediering av upprättade 

handlingar i de fall där ändringar sker på nämndsammanträdet. Vid dessa fall 

kommer en ny beslutsskrivelse tas fram där ändringarna framgår samt speglar 

protkollet. 

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens 

krav och intentioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens 

ärendeberedningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med 

fördel genomföras i form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås 

Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 

av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 

förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för 

ärendens beredning i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan 

beslutas av Kommunfullmäktige. 

I revisionsrapporten beskrivs att en gemensam ärendeberedningsprocess för 

alla Borås Stads nämnder hade varit fördelaktigt.  

Förskolenämnden har fått kritik på flertalet punkter i revisionsrapporten likt 

övriga Borås Stads nämnder förutom två. Eftersom situationen ser lika ut i de 

flesta nämnder anser Förskolenämnden att centrala anvisningar bör tas fram för 

hur nämnderna kan hantera frågan. Revisionsrapporten anger att 

Förskolenämnden själva har ansvar för att upprätta de arbetsformer som 

behövs när det gäller ärendens beredning men väljer att avvakta eventuella 

åtgärder tills frågan har utretts centralt.  

Med hänsyn till ovan resonemang beslutar Förskolenämnden att avvakta 

centrala anvisningar för nämndernas ärendeberedningsprocess innan eventuella 

åtgärder genomförs. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 april 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Bakgrund
Hantering och beredning av ärenden och beslutsunderlag utgör en viktig del i den demokratiska 
processen och i det politiska arbetet i en kommun. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha 
tillräckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar som grund för sina beslut och 
ha insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser alternativen medför.

Stadsrevisionen genomförde 2018 en granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning inför 
beslut i Borås Stad. Stadsrevisionens samlade bedömning var att Kommunstyrelsens ärendebe-
redning avvek från lagstiftarens intentioner på flera punkter och att bristerna var så betydande 
att den inte kunde anses som ändamålsenlig. Innevarande granskning är en fortsättning av 
föregående års granskning av Kommunstyrelsens ärendeberedning. 

1.2 Syfte och frågeställning
Granskningens syfte är undersöka om Borås Stads nämnder har en ändamålsenlig ärendebered-
ning som uppfyller lagstiftningens krav. 

Revisionsfrågor:

• Uppfyller Borås Stads nämnder lagstiftningens krav på beredning av ärenden?

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

• Finns en tydlig och dokumenterad roll- och ansvarsfördelning mellan politiker och 
tjänstepersoner avseende ärendeberedning i nämnderna?

• Finns ett fungerande arbetssätt avseende beredningsarbetet i Borås Stads nämnder?

• Säkerställer nämnderna i Borås Stad att ärendeberedningsprocessen är transparent och 
dokumenterad? 

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar ärendeberedningsprocessen i följande nämnder: 

Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kultur-
nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhälls-
byggnadsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden. 

Granskningen omfattar också Kommunstyrelsens hantering av vissa ärenden och dess sam-
ordnande funktion. Granskningen omfattar inte ärendeberedning eller ärendehantering när det 
gäller myndighetsutövning mot enskild.
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1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallagen, förvaltningslagen och övrig tillämplig lagstiftning och 
föreskrifter. Lokala styrdokument inom området samt berörda nämnders reglemente utgör också 
revisionskriterier. Allmänna råd och riktlinjer från statliga verk/styrelser är i förekommande fall 
revisionskriterier då dessa kan ses som normerande. 

Stadsrevisionen genomförde vid granskningen av Kommunstyrelsens ärendeberedning 2018 
en omfattande genomgång av områdets lagliga förutsättningar med stöd av sakkunnig från 
Göteborgs universitet. Resultaten av genomgången är till största delen även relevanta för inneva-
rande års granskning. Genomgången av dessa revisionskriterier har i mindre avseenden reviderats 
och uppdaterats. 

1.5 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Samuel Kaufman och granskningsmedarbetare är Anna Duong.

1.6 Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier och intervjuer vid berörda nämnder. 
Granskningen har vid behov kompletterats med enkla följdfrågor per e-post. 

Samtliga intervjuade i granskningen har tillställts rapportutkast för faktagranskning. Kapitel 
2.1-2.2 har även faktagranskats av Jan Turvall, lektor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, 
Statsvetenskapliga institutionen.

1.7 Föregående års granskning
Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning var att bristerna inom området var så betydande 
att Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. 

Ärendeberedningen i Kommunstyrelsen var inte tydliggjord. Avsaknaden av styrdokument och en 
tydlig ordning för ärendeberedningen bedömdes försvåra allmänhetens insyn. Bristande rutiner 
vid protokollföring medförde risker för försenad verkställighet av beslut, förlängd klagandetid 
och försämrad protokollskvalitet. Tjänstemännens saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
bedömdes sättas ur spel genom politisk styrning, odefinierad rollfördelning mellan förtroendevalda 
och tjänstemän och avsaknad av tillgängliga tjänstemannaunderlag.  

Förhållandena var i Stadsrevisionens mening allvarliga då konstaterade brister omfattade grund-
läggande demokratiska värden om allmänhetens insyn och ärendeberedningens opartiskhet.  

Kommunstyrelsen behövde enligt Stadsrevisionens bedömning upprätta en tydlig och trans-
parent ärendeberedningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och 
tjänstemän. Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, 
opartiska, baserade på professionell sakkunskap och omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som lever upp till lagstiftningens intentioner.

Kommunstyrelsens upprättade 17 juni 2019 ett svar till Stadsrevisionen. I svarets beslut fram-
kommer att Kommunstyrelsen anser att Stadsrevisionen kritik angående Kommunstyrelsens 
ärendeberedning i huvudsak saknar fog.1 

1 Dnr: KS2019-00197
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2 GRANSKNINGSRESULTAT
2.1 Utgångspunkter och definitioner

Hanteringen av kommunala ärenden omgärdas av en rad olika termer och uttryck. Nedan redo-
görs för vad som i granskningen menas med vissa centrala begrepp.  

Ärende
Begreppet ärende finns inte definierat i kommunallagen eller förvaltningslagen. Ärende kan dock 
definieras som verksamhet som utmynnar i någon form av beslut.2 Det innebär att begreppet 
avser kommunens beslutande verksamhet till skillnad från annan förvaltningsverksamhet eller 
faktiskt handlande. Man kan uttrycka det som att ärenden är den verksamhet som leder till ett 
beslut genom vilket myndigheten (ex. kommunen) vill påverka myndigheter eller enskilda.3 

Handläggning
Uttrycket handläggning innefattar alla åtgärder som en myndighet vidtar från det att ett ärende 
inleds till att det avslutas.4 I begreppet handläggning ingår momenten utredning, beredning, 
föredragning och beslutsfattande.5 Handläggning av ärenden omfattas av en rad lagar och regler 
(se kap 2.2). I granskningen kommer begreppet att användas för att beskriva det arbetet som 
handläggaren utför, dvs. inte de åtgärder som görs av administratörer eller beslutsfattare.

Ärendeberedning
Ärendeberedning är ett sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett 
ärende som det ska beslutas om. Beredningen av ett ärende syftar till att förse myndigheten med 
ett tillräckligt underlag för att kunna fatta beslut. Beredning av ärenden har en central roll i den 
kommunala förvaltningen och för den politiska processen i kommunen.6  

Beslut
Det finns ingen fastslagen definition av uttrycket beslut. Uttrycket innefattar dock regelmässigt 
ett uttalande från en myndighet som har för avsikt att ha vissa verkningar för den eller de som 
beslutet riktar sig till. Beslut i kommunal verksamhet kan delas in på många olika sätt. Vanliga 
indelningar är t.ex. gynnande eller betungande, formlösa eller formbundna, interna eller externa, 
individuella eller generella och beredningsbeslut.7

Expediering
Expediering avser när ett ärende eller en handling har skickats till någon utanför myndigheten. 
Expediering anses ha skett när en handling lämnats ut, skickats iväg eller på annat sätt gjorts 
tillgänglig (t.ex. på kommunens webbplats). När en handling expedieras anses den som upprättad 
och blir då en allmän handling i enlighet med offentlighetsprincipen.8

Administration
Med administration avses i granskningen den behandling av handlingar som utförs i ärendet i 
ärendehanteringssystemet. Det innefattar bl.a. utskick, kontroll och registrering.

2 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:15ff. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:24f. 
3 Prop. 1985/86:80:14. Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:45
4 Prop. 2016/17:180. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen – En kommentar, 2017:25f
5 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:427.  
6 Strömberg, Håkan & Lundell, Per; Allmän förvaltningsrätt, 2018:109f 
7 von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:60ff. Strömberg, Håkan & Lundell, Bengt; Allmän förvaltningsrätt 2018:60ff.
8 Von Essen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014:168ff
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Tjänsteskrivelser eller tjänsteutlåtanden
Det finns ingen fastslagen definition av begreppen tjänsteskrivelse eller tjänsteutlåtande. 
Begreppen definieras vanligen som en tjänstemannaskrivelse som utgör underlag för politiska 
beslut. Skrivelsen är ett sakkunnigt, allsidigt, sakligt och objektivt förslag från förvaltningen till 
nämnden. Tjänsteskrivelsen innehåller förslag som syftar till att en nämnd ska fatta beslut, till 
exempel godkänna en åtgärd, fastställa en riktlinje eller liknande.9

2.2 Lagar, regler, normer och vägledning

2.2.1 Regeringsformen (RF)
Regeringsformen (1974:152) är en av Sveriges fyra grundlagar. Dessa fyra grundlagar utgör 
Sveriges skrivna författning. Grundlagarna kompletteras av allmänna lagar och ett stort antal 
speciallagar, förordningar och föreskrifter. 

Regeringsformen innehåller i korta drag bestämmelser om; folksuveränitetsprincipen, fri- och 
rättigheter, riksdagen, statschefen, regeringen, lagar och övriga föreskrifter, finansmakten, inter-
nationella förhållanden, rättskipningen och förvaltningen, konstitutionell kontroll, kommuner 
och bestämmelser vid krig och krigsfara. 

I regeringsformens 1 kapitel 9 § framgår att de som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska 
i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen och iaktta saklighet och opartiskhet.10 Reglerna 
om opartiskhet innebär att det finns konstitutionell grund för de jävsregler som kommunallagen 
rättegångsbalken, förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen innehåller.11 

2.2.2 Tryckfrihetsförordningen (TF)
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) är en annan av Sveriges grundlagar. Den berör bland annat 
frågor gällande tryckfrihet, grundlagsskydd för vissa medier och offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen innehåller regler om allmänna handlingars offentlighet.12 Syftet med 
offentlighetsprincipen är bl.a. att garantera rättssäkerhet och effektivitet i folkstyret. Genom 
myndigheternas vetskap om att deras handlingar kan komma att granskas av invånare, media 
m.fl. förväntas de anstränga sig särskilt för att handlägga ärenden korrekt. 

För att en handling ska vara allmän krävs att den i tryckfrihetsförordningens mening kan ses 
som en handling och att den anses förvarad hos en myndighet eller vissa kommunala bolag och 
att den är antingen inkommen eller upprättad där.13 

Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) innehåller bestämmelser om hur all-
männa handlingar ska förvaras och bevaras samt gallringsregler. Myndigheternas arkiv ska enligt 
arkivlagen bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:14

• rätten att ta del av allmänna handlingar,

• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

• forskningens behov 

9 Se exempelvis: Malmö Stad, Ärendehandbok 2015; Åtvidabergs kommun, Ärendehandbok 2017; Norrköpings kommun, ärendehandbok 

2017; Linköpings kommun, Ärendehandbok 2016; Botkyrka Kommun, Ärendehandbok 2009; Kumla kommun, Ärendehandbok; Borås 

Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat  
10 1 kap. 9 § Regeringsformen
11 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik; Regeringsformen – En kommentar, 2017:53
12 2 kap. Tryckfrihetsförordningen
13 2 kap. 3-11§§ Tryckfrihetsförordningen
14  3 § st. 3 Arkivlagen
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Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar myndigheters hantering av allmänna hand-
lingar och sekretessbestämmelser.

2.2.3 Kommunallagen (KL)
Kommunallagen (2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas i 290 kommuner och 
21 regioner. Kommunallagen innehåller bland annat grunderna för den kommunala verksam-
heten, regler för kommunal organisation och vad som omfattas av kommunala angelägenheterna. 
Dessutom finns kapitel om kommunal ekonomi och laglighetsprövning.

I kommunallagen finns bland annat regler om beredning, det s.k. beredningstvånget i 5 kap. 
KL. Kommunallagen slår bland annat fast att ett ärende ska beredas av en nämnd vars verksam-
hetsområde berörs eller en fullmäktigeberedning innan ärendet avgörs.15 En nämnd vars verk-
samhetsområde berörs ska också alltid ges möjlighet att yttra sig ifall en fullmäktigeberedning 
bereder ärendet.16 

Kommunallagen anger även ett antal områden som undantas beredningstvånget. Beredning 
behöver inte ske vid valförrättning, behandling av revisionsberättelse eller beslut om ansvarsfri-
het. Brådskande ärenden får avgöras trots att ärendet inte har beretts om samtliga närvarande 
ledamöter är ense om beslutet.17 Alla ärenden som inte omfattas av undantagen måste beredas.

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § KL i frågor som rör förvaltningen och i frågor som de 
enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem.18 

Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande verksamhet en självständig beslutanderätt. I 
nämndernas uppgifter kan också ingå att bestämma formerna för hur vissa tjänster ska tillhan-
dahållas kommunens medlemmar. Nämndernas verksamhet ska enligt 6 kap. 6 § KL bedrivas 
i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. När det gäller sådan 
myndighetsutövning som en nämnd utövar mot någon enskild får Kommunfullmäktige inte 
bestämma hur nämnden i ett särskilt fall ska besluta.19 Nämndernas möjlighet till myndighets-
utövning regleras i speciallagstiftning.20

Kommunfullmäktige kan besluta att Kommunstyrelsen får fatta beslut om särskilt angivna för-
hållanden som rör andra nämnders verksamhet.21 Bestämmelsen innebär att Kommun fullmäktige 
kan ge Kommunstyrelsen rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit 
på en eller flera andra nämnder.22

Beredningen syftar till att ge nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ett tillför-
litligt och allsidigt underlag för beslut. I detta måste ingå ett visst mått av sakprövning. I kommu-
nallagen följer detta av att nämnderna och fullmäktigeberedningarna förutsätts utforma förslag 
till beslut i ärenden. Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, 
utan det är nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen 
ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut. Bristande beredning kan leda till återremiss av 
ärendet och laglighetsprövning kan leda till att nämndens eller fullmäktiges beslut upphävs.23 

15 5 kap. 26 § Kommunallagen
16 5 kap. 27 § Kommunallagen
17 5 kap. 29-32§§ Kommunallagen
18 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:126ff
19 12 kap. 2 § Regeringsformen
20 Ibid.
21 Kommunallagen 6 kap. 8 §
22 Kastberg, Patrik; Kommunallagen – en kommentar, 2019:130
23 SKL – Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011:359



Kommunallagen slår också fast att nämndens ordförande ska tillse att det förs protokoll vid 
sammanträdet. Protokollet ska enligt KL i första hand: 24

• Redovisa närvaron hos ledamöter och ersättare

• Vilka ärenden som behandlats

• Yrkanden och förslag

• Propositionsordning och omröstningar

• Vilka beslut som fattats och vilka reservationer som inkommit. 

Protokollet ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet. Ett tillkännagivande av att proto koll 
justerats ska finnas tillgängligt på kommunens elektroniska anslagstavla senast andra dagen efter 
att protokollet justerats. Tillkännagivandet får inte tas bort från anslagstavlan före överklagan-
detidens utgång.25

2.2.4 Förvaltningslagen (FL) 

Förvaltningslagen (2017:900) är grunden för all handläggning av ärenden vid förvaltnings-
myndigheter. Lagen innehåller grundläggande regler för hur statliga och kommunala myndigheter 
ska handlägga sina ärenden och sköta sina kontakter med allmänheten. I likhet med regerings-
formen framgår av förvaltningslagen att myndigheter endast får vidta åtgärder som har stöd i 
rättsordningen och att verksamheten ska präglas av saklighet och opartiskhet. Därutöver ska ett 
ärende handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten 
eftersätts.26 

Detta framgår av följande fyra principer:

• Legalitetsprincipen: Myndigheter får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsord-
ningen27 

• Objektivitetsprincipen: I sin verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk28

• Proportionalitetsprincipen: Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om 
åtgärden kan antas leda till det avsedda resultatet. Åtgärder får heller inte vara mer 
långtgående än vad som behövs29  

• Officialprincipen: En myndighet ska tillse att ärenden utreds tillräckligt för att kunna 
fatta beslut30 

Det framgår av 5 § förvaltningslagen att dessa principer gäller all offentlig verksamhet och utgör 
en allmän grund för god förvaltning. Av förarbetena till den nya förvaltningslagen gäller dessa 
riktlinjer även då det är fråga om faktiskt handlande eller ren service. Av förarbetena framgår även 
att utgångspunkten bör vara att samtliga förfaranderegler i förvaltningslagen bör vara tillämp-
liga vid all ärendehandläggning oberoende om ärendet avser myndighetsutövning mot någon 
enskild eller inte. I den utsträckning det finns anledning att göra avsteg från förvaltningslagens 
förfaranderegler bör en undantagsreglering efter behov kunna utformas utifrån de särskilda 
förutsättningar som gäller för handläggningen av en specifik typ av ärenden.31

24 5 kap. 65-70 §, 6 kap. 35 § Kommunallagen
25 8 kap. 10-12 §§ Kommunallagen
26 5, 9 §§ Förvaltningslagen
27 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 1 § Regeringsformen 
28 5 § Förvaltningslagen. 1 kap. 9 § Regeringsformen
29 5 § Förvaltningslagen. 
30 20 § Förvaltningslagen
31 Prop. 2016/17:180:52 f, 60. Lagrådsremiss, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag 2017:48. Ahlström, Kristina; 

Förvaltningslagen – En kommentar, 2017: 28 f, 65f. von Hessen, Ulrik; Förvaltningsrättens grunder, 2018:87.
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2.2.5 Ärendeberedning – Normering och vägledning
I betänkandet till ny kommunallag bedömer utredningen att en god förvaltning behöver förena 
en representativ demokrati med rättssäkerhet, professionalitet och effektivitet så att de politiska 
besluten fattas på ett optimalt sätt. En grundläggande utgångspunkt för utredningen är att vid-
makthålla principen om den representativa demokratin genom att de förtroendevalda ska fatta 
beslut i de strategiska och övergripande frågorna och att de ska ha kvar det yttersta ansvaret för 
den kommunala verksamheten. I en allt mer komplicerad verksamhet finns en risk att de för-
troendevaldas tid i alltför stor utsträckning ägnas åt detaljfrågor. Det är därför viktigt att dessa 
frågor hanteras av förvaltningspersoner så att de förtroendevalda får utrymme att fokusera på de 
övergripande politiska frågorna.32

Utredningen menar att kommunallagen bör synliggöra rollfördelningen mellan förtroendevalda 
och anställda.33 I de anställdas roll ligger att ta professionell hänsyn till befintliga regelverk och 
sakliga omständigheter när de ska bereda och verkställa de politiska besluten. Politisk styrning 
och verksamhetsstyrning måste samverka för att skapa effektiva och demokratiska organisatio-
ner.34 Det är de anställda tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten 
och underlagen ska omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och 
rättsliga utrymmen det finns för att fatta olika former av beslut. De förtroendevalda ska kunna 
känna tillit till de anställda och veta att det framtagna beslutsunderlaget är sakligt, opartiskt 
och baserat på professionell sakkunskap om det aktuella området. En sådan ordning borgar för 
rättssäkerhet inom den kommunala förvaltningen.35

Vidare betonar utredningen vikten av förvaltningens transparens från ett demokratiskt perspektiv. 
För att tillgodose medborgares krav på rättssäkerhet krävs en reglering av den kommunala förvalt-
ningen som är tydlig och transparent för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen 
men även för invånarna i kommunen.36

Transparensen när det gäller hur beredning och beslutsunderlag tagits fram är också angelägen för 
den politiska minoriteten för att denna ska kunna bedöma på vilka grunder beslut har fattats. 37

I rapporten ”Det välgrundade beslutet” från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspo-
litisk utvärdering (IFAU) 2013 görs en genomgång av kriterierna för ett välgrundat beslut med 
utgångspunkt från tidigare forskning och en utredningsmodell presenteras. Enligt denna modell 
bör ett beslut anses välgrundat ifall tjänstepersoner under beredningen:38

• samlar in tillräckligt med information

• genomför en tillräcklig analys av materialet

• utreder vilka beslutsalternativ som är rimliga

• presenterar beslutsalternativen och de överväganden man gjort i ett lättförståeligt under-
lag för de förtroendevalda

32 SOU 2015:24; En kommunallag för framtiden, 288ff
33 Ibid. 2015:24
34 Ibid. 2015:24, 290f
35 Ibid. 2015:24, 288f
36 Ibid. 
37 Ibid. 2015:24; 291ff
38 Lundin, Thelander, Öberg, IFAU 2013:11; Det välgrundade beslutet, 2013: Kap. 3.1
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För att beslutsprocessen ska betraktas som välgrundad måste sedan de förtroendevalda vara öppna 
för att ta till sig de fakta som framkommer. En förutsättning för detta är att de inte på förhand 
har bestämt sig i frågan och enbart använder sig av fakta som styrker den egna positionen. De 
förtroendevalda ska inte heller okritiskt säga ja till allt som tjänstepersoner för fram. För att 
undvika ett teknokratiskt expertstyre ställer en demokratisk beslutsprocess krav på förtroende-
valda att kritiskt reflektera över beslutsunderlaget utifrån sina värderingar och erfarenheter, och 
därefter framföra argument som styrker varför de väljer att följa eller gå emot beslutsunderlaget 
(eller delar av det) och först därefter fattar beslut.39 

2.2.6 Stadsrevisionens iakttagelser av lagar, regler,  
normering och vägledning
För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. Nämnderna fattar beslut 
som rör förvaltningen och i frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. 
Nämnderna beslutar också i frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas 
verksamhet ska bedrivas i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Beredningen är reglerad i lagar. Även förarbetena till lagstiftningen måste beaktas. Det finns i 
kommunallagen inte några krav på kvaliteten i beredningen, utan det är nämnden och i före-
kommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett tillräckligt underlag 
för att fatta beslut.

Beredning av ärenden och adekvata beslutsunderlag utgör en viktig del av den demokratiska 
beslutsprocessen och i det politiska arbetet. De förtroendevalda som fattar beslut ska ha till-
räckligt underlag för att kunna göra väl avvägda bedömningar till grund för sina beslut och ha 
insikt i vilka beslutsalternativ som finns och vilka konsekvenser de medför. Det är av stor vikt för 
demokratin att ärenden som de förtroendevalda beslutar om är analyserade, lagliga, konsekvens-
bedömda, objektiva, förståeliga och innehåller tillräcklig information.  Beredningsprocessen ska 
vara transparent så att det tydligt kan utläsas hur ärenden initierats, vem eller vilka som svarar 
för olika delar av ett beslutsunderlag och på vilket sätt ärendet beretts i olika led i organisationen. 
Vidare är det viktigt att beredningsprocessen inte påverkas av brister inom tjänsteorganisationen 
eller av brister i samarbetet mellan tjänstepersoner och förtroendevalda.40

Det är tjänstepersonerna som ska ta fram underlag till de politiska besluten och underlagen ska 
omfatta bedömningar som hjälper de förtroendevalda att se vilka sakliga och rättsliga utrymmen 
det finns för att fatta olika beslut.

För att svensk lag och dess intentioner ska uppfyllas behöver det finnas en tydlig ordning avseende 
ärendeberedning och styrning för att säkerställa tjänstepersoners saklighet och oberoende och 
motverka informell styrning i form av politiserade beredningsunderlag. En informell styrning 
kan vara problematisk utifrån invånarnas perspektiv eftersom deras insyn och granskning av 
den kommunala organisationen försvåras när det inte längre är tydligt vem som i realiteten fattat 
vilket beslut, berett ett ärende eller upprättat ett beslutsunderlag och vem som i realiteten har 
fattat vilket beslut. På så vis kan även en informell styrning försvåra de förtroendevalda reviso-
rernas arbete med ansvarsutkrävande. Även arbetet för den politiska oppositionen kan försvåras. 

39 Ibid. 
40 Se bl.a. prop. 1990/91:117, prop. 2016/17:171, Prop. 2016/17:180, SOU 2015:24, Förvaltningslagen 4-7 §§, Regeringsformen 1 kap 9§. SKL 

Kommentus; Kommunallagen med kommentarer och praxis, 2011. Sveriges kommuner och landsting; Uppdrag och samspel mellan ledande 

politiker och tjänstemän, 2012. von Hessen, Ulrik; Arbete i offentlig förvaltning, 2014, kap. 4.2. Ahlström, Kristina; Förvaltningslagen med 

kommentarer, 2014. 
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Det ställs också i lagstiftningen krav på att beredningsarbetet ska präglas av saklighet, objekti-
vitet och allsidighet. De förslag till beslut som tas fram under beredningen ska dessutom vara 
konsekvensbedömda. När det är möjligt ska flera förslag till beslut presenteras.  

Det är dessutom angeläget att kunna fastställa vem som arbetat fram vilket beslutsunderlag när 
det kommer till ansvarsutkrävande. Det behöver alltså framgå tydligt av materialet vilken tjänste-
person som författat underlaget samtidigt som de kommunala protokollen tydligt dokumenterar 
de förtroendevaldas bedömningar och förtroendevaldas ställningstaganden.

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att ärendeberedning ska präglas av:

• En tydlig ordning för ärendeberedning

• En tydlig rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänstepersoner avseende ärendebe-
redning

• Transparens avseende vem som författat underlaget och varit handläggare i berednings-
processen, där det av färdigställda underlag framgår vem som författat underlagets olika 
delar och i vilken roll de utfört sina uppdrag 

• Tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning under ärendeproces-
sen där underlagen är analyserade, konsekvensbedömda, förståeliga och lagliga samt 
innehåller tillräcklig information. När det är möjligt bör flera beslutsförslag presenteras

2.3 Lokala styrdokument och rutiner

2.3.1 Styrdokument
Nämnders rutiner och processbeskrivningar
De granskade nämndernas dokumenterade rutiner och processbeskrivningar av ärendeproces-
sen varierar. Tre av 15 granskade nämnder har tidschema med hålltider som dokumentation 
för ärendeberedningsprocessen, sju har processkartor eller andra processbeskrivningar. Fem av 
nämnderna har checklistor eller lathundar som processtödjande verktyg för nämndsekreteraren. 
Dokumenterade rutiner och processbeskrivningar för respektive nämnd redogörs för i kapitel 
2.4.2.

Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron
Ciceron är Borås Stads centrala system för diarie- och ärendehantering, kärnan för hanteringen 
av verksamheters allmänna handlingar. Systemet infördes i Borås Stad 2017-10-23 med ambitio-
nen att åstadkomma en standardisering och digitalisering av ärendeprocessen, korta ledtiderna i 
beredningsprocessen och skapa en högre rättssäkerhet i stadens hantering av allmänna handlingar. 
Systemet omfattar dokument och ärendehantering, digitala nämndhandlingar och gemensamma 
mallar. Systemet har även en koppling till Borås Stads system för e-arkiv. 41  

Stadsledningskansliet har tagit fram en lathund för administratörer, handläggare och chefer 
för arbetet med ärendehanteringssystemet. Denna beskriver de olika moment som arbetet med 
systemet innehåller t.ex. diarieföring, anmälan av handling, remisser och yttranden m.m.42 

Inom ramen för ärendehanteringssystemet har även ett antal mallar för olika typer av dokument 
upprättats för hela Borås Stad. Exempelvis finns mallar för ärendeskrivelser, kallelser och proto-
koll. Ärendeskrivelser ska enligt dokumentmallen skrivas under av både nämndens ordförande 
och förvaltningschef.43   
41 https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/

vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html. 2018-12-03
42 Borås Stad; Lathund för Ciceron, inte daterad. 
43 Diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron, Dokumentmall för skrivelse.

https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
https://intranet.boras.se/serviceochstod/administrativasystemochittjanster/cicerondiarieocharendehantering/vadarciceron.4.72421644160dbaf3595d2645.html
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Ciceron – Instruktion för Sekreterare
Stadsledningskansliet tillhandahåller en instruktion för nämndsekreterare som ska arbeta med 
Ciceron. Instruktionen beskriver i detalj hur nämndsekreteraren ska administrera möten i sys-
temet genom att skapa möten, skapa ärendelista, distribuera och publicera handlingar och skapa 
samt anteckna protokoll.

Borås Stads protokollhandbok
Borås Stads protokollhandbok är framtagen med ambitionen att vara ett stöd för nämndsekrete-
rare och andra att skriva protokoll. Handboken ska säkerställa att Borås Stads protokoll utformas 
på ett rättssäkert och likartat sätt i hela organisationen. Handboken innefattar praktiska och 
layoutmässiga instruktioner för formulering och upprättande av protokoll.44

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad fastslår 
bl.a. att nämnderna ska följa utvecklingen inom sina respektive ansvarsområden samt besvara 
de remisser som berör respektive nämnds ansvarsområde.45

Nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
Nämnden ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter..46

Nämnderna är (med undantag för Överförmyndarnämnden) anställningsmyndighet för personal 
vid sina förvaltningar. Kommunstyrelsen är dock anställningsmyndighet för förvaltningschefer 
och de anställs av Kommunstyrelsen. Nämnder är även personuppgiftsansvariga för de register 
och andra behandlingar av personuppgifter som sker i nämndens verksamhet.47

Enligt 6 § i reglementet får nämnderna inom sitt verksamhetsområde och utan Kommun-
fullmäktiges särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt för kommunen:

• Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag 
eller annan författning eller Kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kom-
munen bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid 
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen 

• Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag 
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar motta stats- och 
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde

Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.48

44 https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/

arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html. 2020-01-01
45 Borås Stad; Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder. 2019-06-19 
46 Ibid.
47 Ibid.
48 Ibid. § 6

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html


13

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Vidare ska nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet och två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente 
eller genom särskilt uppdrag.

Utöver detta ålägger det gemensamma reglementet nämndordföranden att:49

• leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden

• kalla till sammanträde

• kalla ersättare

• inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden

• bevaka att nämndens beslut verkställs

Nämndernas reglementen 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och författningar, styr Borås Stads 
Kommunfullmäktige de olika kommunala nämnderna genom reglementen. 

Nämndreglementet beskriver vad nämnden har för specifika ansvarsområden. Reglementet 
beskriver även verksamhet, uppgifter och mål för nämnden. 

I Kommunstyrelsens reglemente framgår att styrelsen på delegation av Kommunfullmäktige får 
fatta vissa beslut inom områdena ekonomi, personal- och utvecklingsfrågor, informationssys-
tem och informationsteknologi, fastighetsfrågor, näringslivsfrågor och vissa övriga områden. I 
reglementet framgår även att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin, medborgar- och 
brukarinflytande, samspel mellan politik och förvaltningar m.m. Styrelsen ska även leda arbetet 
med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för 
styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra framställningar i målfrågor som 
inte är förbehållna annan nämnd. Styrelsen ska dessutom bereda och yttra sig i ärenden som ska 
handläggas av fullmäktige i enlighet med KL.50

Stadsrevisionen noterar att delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen inte 
omfattar beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. 
I reglementet framgår däremot att Kommunstyrelsen genom sin övergripande ledningsfunktion 
ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala demokratin och samspel 
mellan politik och förvaltningar m.m.

Nämndernas delegationsordningar
Varje nämnd antar en delegationsordning som anger den delegation som man anförtror förvalt-
ningschefen, utskott eller presidium. Delegationsordningar för respektive nämnd anger deleger-
ingsnivå för nämndens olika beslut. Här noteras att endast fyra av 15 granskade nämnder har 
delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

49 Ibid. § 16
50 Borås Stad; Kommunstyrelsens reglemente, 2019-06-19: § 3 och § 9
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I Kommunstyrelsens delegationsordning framgår bl.a. att delegering enligt kommunallagens 
bestämmelser innebär att beslutanderätt flyttas över till någon annan (delegaten). Den beslu-
tanderätt som flyttas över kan avse ett visst ärende eller en ärendegrupp. När ett beslut fattas på 
delegation tas det på nämndens vägnar. I kommunallagen regleras vilka politiska instanser som 
ska fatta olika typer av beslut. Det framgår också att beslutanderätten i många fall kan delegeras 
till nämnd, utskott, förtroendevald eller till anställd. Kommunfullmäktige delegerar sin beslu-
tanderätt till nämnderna genom nämndernas reglemente. Nämnderna å sin sida kan delegera 
beslutanderätt till utskott, förtroendevald eller anställd genom en delegationsordning. Såväl 
Kommunfullmäktige som nämnder kan också delegera beslutanderätt genom beslut i enskilda fall. 
Beslut som fattats med stöd av delegering ska anmälas till nämnden.51 Överförmyndarnämnden 
är undantagen det sistnämnda i vissa ärenden.52  

Arkivregler för Borås Stad
Arkivreglerna anger regler som ska gälla utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i 
arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446). Reglerna gäller för Kommunstyrelsen, 
kommunens nämnder, kommunens revisorer samt för andra kommunala organ med självständig 
ställning. Reglerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska 
föreningar och stiftelser. Bestämmelsen ska tas in i ägardirektiv eller motsvarande. 53

Reglerna omfattar lokala beslut om bl.a. ansvar, arkivvård, gallring och att Kommunstyrelsen 
är utsedd Arkivmyndighet.  

Med gallring menas att förstöra allmänna handlingar. Genom att förstöra innehållet helt eller 
delvis så begränsas allmänhetens tillgång till allmänna handlingar. Det är därför mycket viktigt 
att gallring sker varsamt. Utöver att förstöra en allmän handling innebär överföring av uppgifter 
mellan databärare gallring om överföringen medför: 

• informationsförlust

• förlust av möjliga informationssammanställningar

• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller 

• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet 

Inskränkning av möjligheten att framställa möjliga handlingar ska också betraktas som gallring. 
Varje nämnd fattar beslut om gallring. Inför varje gallringsbeslut ska nämnden samråda med 
Arkivmyndigheten.54

Arkivreglerna anger också att varje nämnd och styrelse ska upprätta en dokumenthanteringsplan. 

Det finns även rutiner för informationshantering och arkivering framtagna av Stadsarkivet.55 

Borås Stads riktlinjer för styrdokument
Riktlinjer för styrdokument hanterar frågan om vad styrdokument är, vilka typer som finns, 
hur de kan se ut samt lagar och andra styrdokument. Riktlinjerna beskriver strukturen för styr-
dokument i Borås Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag 
ansvarar för att upprätta rutiner och arbetssätt utifrån detta. I riktlinjerna framgår bl.a. att vid 
arbetet med ett styrdokument ska man överväga vilka lagar som finns på området, liksom vil-
ken styrning som redan finns. Ett styrdokuments innehåll måste vara förenligt med eventuella 
överordnade dokument.56 

51 Borås Stad; Kommunstyrelsens delegationer, 2017-07-01. Angående delegering se även kommunallagen 6 kap. 37 § och 7 kap. 5-7 §§
52 19 kap. 14 § 3 st Föräldrabalken.
53 Borås Stad; Arkivregler, 2016-12-21
54 Ibid. 2016:
55 Borås Stad; Rutiner för informations- och arkivhantering, 2018-09-20
56 Borås Stad; Riktlinjer för styrdokument, reviderad 2016-11-24
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Varje styrdokument ska med ett fåtal undantag klassificeras som endera av de sex typer som 
be skrivs i riktlinjerna. I alla styrdokument ska finnas uppgift om vem som har fastställt doku-
mentet, när dokumentet har fastställts, vem som ansvarar för revidering, vem som ansvarar för 
ev. uppföljning, vem dokumentet gäller för och hur länge dokumentet gäller. Alla Borås Stads 
styr dokument som antagits av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen, eller i annan instans 
men har betydelse för flera förvaltningar, ska finnas samlade på Borås Stads intranät och på    
boras.se i gemensam typografi och design. 

Utöver styrdokument kan det finnas handböcker och rutiner m.m. som innehåller handfasta 
råd, och beskrivningar av arbetssätt. Det är viktigt att dessa stannar just vid praktiska och inte 
innehåller sådant som hör hemma i styrdokument eller åtgärder som kräver beslut. I riktlinjerna 
framgår även att vissa planer kan beslutas på verksamhetsnivå. Det gäller planer som bara har 
betydelse för den egna verksamheten.

Stadsrevisionen noterar att dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder 
inte finns med bland styrande dokument på Borås Stads hemsida. Dokumentet finns däremot 
med bland styrdokument på Borås Stads intranät för anställda. 

Borås Stads ärendehandbok
Det pågår enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet ett arbete med en gemensam ärendehand-
bok för hela Borås Stad. Arbetet bedrivs på Stadsledningskansliet. Arbetet har pågått under en 
längre tid och ärendehandboken är ännu inte färdigställd. Enligt intervjuade ska arbetet med 
ärendehandboken slutföras inom ramen för arbetet med ett reviderat styr- och ledningssystem. 
När ärendehandboken kan vara färdigställd är oklart. 

Borås Stads styr- och ledningssystem
Borås Stads styr- och ledningssystem beskriver strukturen för styrningen och ledningen i Borås 
Stad, och ger ramen för övriga styrdokument. Varje förvaltning och bolag ansvarar för att upprätta 
rutiner och arbetssätt utifrån detta. Styr- och ledningssystemet gäller för alla nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag, och omfattar fyra delar:57

• Styrmodellen

• Medborgarinflytandet

• Styrdokumenten

• Uppföljningen

I styr- och ledningsmodellen anges även översiktligt hur budgetprocess och budgetberedning 
går till i Borås Stad.58 

Avseende medborgarinflytandet framgår att Borås Stad ska arbeta systematiskt bl.a. med att för-
bättra möjligheten för dialog och inflytande för medborgarna, och att analysera konsekvenserna 
för invånare/brukare/kunder inför beslut.59

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder
I slutet av 2018 skickades ett förslag på gemensam beredningsprocess ut till samtliga nämnders 
förvaltningar i Borås Stad i form av en förvaltningsremiss. Remissen behandlades och besvarades 
förvaltningarna och i ett fall en av nämnderna.60

57 Borås Stad; Styr- och ledningssystem, program fastställt av Kommunfullmäktige 16 januari 2014
58 Ibid. 2014:11
59 Ibid. 2014:8
60 Protokoll, Miljö- och konsumentnämnden, 2019-02-26 § 69 
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Remissvaren från förvaltningarna var i huvudsak positiva till förslaget då förslaget ansågs i stora 
drag överensstämma med deras nuvarande process. De flesta betonade olika delar av processen 
som viktiga eller kommenterade att man hade enskilda avvikelser från den föreslagna processen. 
Två förvaltningar, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Kulturförvaltningen och en nämnd, 
Miljö- och konsumentnämnden hade starka invändningar mot den förslagna gemensamma 
processen. Miljö- och konsumentnämnden beslutade även att avstyrka förslaget helt. Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen har inte svarat på remissen. Samtliga de inkomna remissvaren från 
förvaltningarna ser positivt på att Borås Stad tar fram en gemensam beredningsprocess så långt 
det är möjligt.61

Den 6 maj 2019 skickades en fastställd gemensam beredningsprocess ut till förvaltningarna. 
Beredningsprocessen är fastställd av kommunchefen.62

Ingen av Borås Stads nämnder eller Kommunstyrelsen har fattat beslut om den gemensamma 
beredningsprocessen. Endast en av nämnderna har upprättat ett remissvar i samband med för-
slaget om den gemensamma beredningsprocessen.

Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås Stads nämnder för att ge förtro-
endevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i staden. Dokumentet anges också 
ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig till förvaltningschefer, nämnders 
presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemensamma processen anges i dokumentet 
gälla för samtliga nämnder förutom Kommunstyrelsen eftersom Kommunstyrelsen har en annan 
organisation. I dokumentets inledande faktaruta framgår att processen gäller alla förvaltningar 
och att den gäller tills vidare.63  

Den gemensamma processbeskrivningen går igenom processen i enlighet med nedanstående 
punktlista. Processen beskrivs också i dokumentet enligt processkartan i Bilaga 1. 

• Ärendet kommer in 
Beskrivning av ärendets upprättande 

• Registrering/diarieföring 
Formerna för registrering 

• Ärendefördelning 
Fördelning till handläggare från sekreterare men också beslut om när skrivelsen ska vara 
klar för politisk behandling 

• Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare ska läsa in sig på ärendet och stämma av inriktningen på besluts-
underlaget med nämndens ordförande. Här ges också förvaltningen möjlighet till 
avvikande rutin t.ex. att förvaltningschef ansvarar för avstämning med nämndens 
ordförande 

• Handläggarens beredning 
Handläggare ska ta fram underlag till presidiet innehållandes minst en skrivelse med ett 
antal fastslagna rubriker 

61 Remissvar Dnr KS 2019-00106
62 Borås Stad; Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, 2019-05-06
63 Ibid. 2019:2
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• Ärendeberedning med presidiet 
Vid nämndpresidiets ärendeberedning ska presidiet, förvaltningschef och nämndsekre-
terare närvara. Mötet fastställer kallelsen och handlingar inför nämndsmötet. Mötet kan 
besluta om vidare ärendeberedning, föredragningar och kompletteringar 

• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
Efter presidiemötet görs eventuella ändringar/justeringar. Därefter skickas kallelse med 
handlingar ut till nämndens ledamöter 

• Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. 
Nämndsekreteraren för protokoll. Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undan-
tag av sammanträden som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas 
avser myndighetsutövning eller omfattas av sekretess 

• Expediering 
Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 
Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt för egen del. 
Stadsrevisionen noterar att endast skrivelsen ska expedieras. Detta innebär att skrivelsen 
för att den ska återge rätt beslut, behöver ändras i de fall nämnden fattar ett annat beslut 
än det som skrivelsen föreslog inför mötet 

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll 
arkiveras årsvis

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att den gemensamma beredningsprocessen kan 
ses som en rekommendation till samtliga nämndsekreterare. Processen är tänkt som en vägledning 
till nämndsekreterare och annan förvaltningspersonal menar man. Det är inte en process som 
nämnder eller förvaltningar är tvungna att följa. Den gemensamma processen följs av flera för-
valtningar och nämnder, men flera avviker också från modellen. Att processen även omfattar vissa 
nämndledamöter föranledde enligt de intervjuade inte att den gemensamma beredningsprocessen 
behövde beslutas om politiskt. Hur ärenden bereds i Borås Stad och processen för det är inte en 
politisk fråga menar vissa intervjuade. Andra intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller 
att ärendeberedningsprocessen till hög grad är en politisk fråga och borde beslutas politiskt. 

2.3.2 Stadsrevisionens iakttagelser av lokala styrdokument och rutiner
Borås Stads nämnder har en mängd gemensamma dokument som i olika hänseenden är relevanta 
för beredningsprocessen hos nämnderna. De relevanta gemensamma styrdokumenten för gransk-
ningsområdet är i huvudsak Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder, 
Arkivregler för Borås Stad, Borås Stads styr- och ledningssystem och dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder. Därutöver finns i Borås Stad instruktioner och mallar 
för hantering av ärende i diarie- och ärendehanteringssystemet Ciceron. 

Med undantag från den Gemensamma beredningsprocessen för Borås Stads nämnder beskriver 
dessa dokument grundläggande och rent praktiska delar av processen. Sammanfattningsvis anges 
i dokumenten allmänt hur hantering av ärenden ska gå till före beslut i nämnderna samt hur 
dokumentation ska föras i verksamhetssystemet Ciceron. 

Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad informerar om 
de lagar och regler som styr nämnder samt slår fast allmänna och grundläggande ansvar och 
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uppgifter för Kommunstyrelsen och nämnderna. I det gemensamma reglementet framgår bl.a. 
att nämnderna ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 
Nämnden ska vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så ratio-
nellt som möjligt. Åtgärderna ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet 
till allmänhet och andra myndigheter. Det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden 
som beslutas av nämnden är tillräckligt beredda.  

Stadsrevisionen kan konstatera att Kommunfullmäktige i reglementen inte närmare anger någon 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn 
till lagar och andra författningar, för att upprätta de arbetsformer som behövs i detta avseende.  

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnder har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. 

Delegationen från Kommunfullmäktige till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande 
avseende ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga nämnder. Delegationsordningar 
för respektive nämnd anger delegeringsnivå för nämndens olika beslut. Fyra av 15 granskade 
nämnder har delegerat nämndbeslut till nämndens presidium.

Den gemensamma rutinen för beredningsprocessen syftar till att skapa en samsyn kring bered-
ningsprocessen hos stadens nämnder. Stadsrevisionen noterar särskilt följande ur den gemen-
samma beredningsprocessen:

• Dokumentet anger att det är till för att fastställa hur den gemensamma beredningspro-
cessen ska se ut

• Tjänstepersoner som ska ta fram underlag, ska stämma av inriktningen för underlaget 
med nämndens ordförande. Den politiska avstämningen kan skifta beroende på nämnd

• Presidiet ska bereda ärendet före nämnden. På presidiemötet ska presidiet, förvaltnings-
chef och nämndsekreteraren närvara

• Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt

• Eventuella reservationer och särskilda yttranden ska tillföras skrivelsen innan expedie-
ring. Dessa ska aldrig tillföras vid extern expediering

• Dokumentet gör i olika delar anspråk på att gälla för olika instanser. Så som nämnder, 
förvaltningar och nämndpresidier. Processen har inte fastställts av någon politisk instans 
trots att den anger att den omfattar samtliga nämnder utom Kommunstyrelsen och/eller 
nämndpresidier

• Dokumentet följer inte den nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för 
styrdokument 

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation 
och praktisk vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. 

Borås Stads styrdokument ger i övrigt ingen information om hur arbetet med ärendeadminis-
tration, ärendehandläggning eller ärendeberedning ska eller bör gå till. 
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Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att Kommunfullmäktige i reglementen eller 
andra styrdokument inte anger någon styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till. 
Varje nämnd ansvarar själv, med hänsyn till lagar och andra författningar, för att upprätta de 
arbetsformer som behövs i detta avseende. Det är nämndens ordförande som ska se till att de 
ärenden nämnden behandlar är tillräckligt beredda och har ett förslag till beslut. 

Den gemensamma beredningsprocessen beskriver hur ärendeprocessen ska se ut för Stadens nämn-
der och slår bl.a. fast en politisk avstämning under ärendeberedningen samt att ärendeskrivelsen 
kan behöva ändras efter nämndens sammanträde. Processen har fastställts av kommunchefen och 
inte beslutats om av någon politisk nämnd. Den gemensamma beredningsprocessen gör i olika 
delar anspråk på att gälla för både nämnder, förvaltningar och nämndpresidier. Intervjuade vid 
Stadsledningskansliet framhåller att dokumentet ska ses som en rekommendation och praktisk 
vägledning för nämndsekreterare och andra förvaltningspersoner. Dokumentet följer inte den 
nomenklatur som fastställts i Borås Stads Riktlinjer för styrdokument. 

2.4 Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen har hittills beskrivit de lagliga förutsättningarna samt de styrdokument, rutiner etc. 
som reglerar beredningsprocessen i Borås Stads nämnder. Avsnittet nedan syftar till att beskriva 
Borås Stads nämnders faktiska beredningsprocesser. Beskrivningen utgår från de dokument som 
beskrivits i kapitel 2.3 samt från intervjuer med tjänstepersoner i granskade förvaltningar och 
Stadsledningskansliet. 

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödesschema 
blir resultateten enligt bild 1 nedan. Fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. 
En nämnd kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process.

Ärende initieras/
registreras och 

datum för hantering 
i nämnd fastställs

Ärende fördelas till 
handläggare

Handläggare/
förvaltningschef 
stämmer av med 

nämndsordförande hur 
ärendet skall beredas

Handläggaren bereder 
ärendet och tar fram 

underlag

Sekreterare 
sammanställer 
ärendelista och 

underlag och skickar ut 
till nämndsordförande

Sekreterare skickar 
ut ärendelista och 
underlag och till 

nämndspresidium

Presidiemötet 
bereder handlingar 
inför nämndsmötet

Sekreterare justerar 
efter presidiets 

önskemål 

Sekreterare skickar ut 
ärendelista och underlag 

och till nämndens 
ledamöter och publicerar 

på handlingar på 
hemsidan

Ärendet beslutas om 
på nämndsmötet. Om 

ärendet inte 
återremitteras  

expedieras ärendet 
efter mötet.

--------- = Variation 
mellan nämnder. 

Bild 1 Borås Stads nämnders beredningsprocess.



20

Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Ärendet initieras
Initiering av ärende kan ske på flera olika sätt. Ett ärende kan exempelvis initieras genom in kom-
mande post, av en annan kommunal nämnd, på uppdrag eller motion från politisk för samling eller 
initieras av förvaltningen. När ärendet initieras registreras det också i ärende hanteringssystemet 
Ciceron.

Fördelning av ärende
Efter att ärendet initierats hanteras det av registrator i nämndens förvaltning. Därefter fördelas 
ärendet ut via ärendehanteringssystemet direkt till handläggare eller till lämplig chef som i sin 
tur utser lämplig medarbetare som handläggare för ärendet. 

Politisk avstämning före ärendeberedning
När handläggare utsetts inleder denna arbetet med att bereda ärendet. Vid handläggning av 
ärenden ska det, enligt den gemensamma beredningsprocessen, göras en initial avstämning med 
nämndens ordförande för få en samsyn avseende hur ärendet ska beredas. Enligt nämndernas 
dokumentation och merparten av de intervjuade är detta moment ganska ovanligt. I nämndernas 
processer ingår däremot att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämndordföran-
den i vissa ärenden. I de flesta fall sker ingen inledande politisk avstämning, istället kan det vara 
olika variationer på avstämning mellan handläggare, handläggarens chef och förvaltningschef.

Ärendeberedning
Handläggare författar sedan en ärendeskrivelse och andra underlag som är relevanta för ärendet. 

Ärendeadministration och expediering
Före det att en ärendeskrivelse anses vara klar kan ytterligare avstämningar mellan handläggare/
förvaltningschef och nämndens ordförande ske. Nämnderna skiljer sig här åt. En del av nämn-
derna har en dialog mellan ordförande och förvaltningschef, andra stämmer av via e-post eller 
Ciceron och en tredje grupp har ingen avstämning alls.

Ärendeskrivelser upprättas i 12 av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvalt-
ningschef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 

Enligt den gemensamma processen för ärendeberedning ska ärendeskrivelsen expedieras. 
Skrivelsen ska i sin tur, vid behov, justeras för att korrekt ange det beslut som nämnden fattade. 
I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid skrivelsen tillsammans med ett proto-
kollsutdrag, dvs den del av protokollet som avhandlar ärendet. Vid expediering inom Borås Stad 
väljer dock ett par nämnder att endast expediera ärendeskrivelsen.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
beredningsprocess innebär att ärendeskrivelser placeras som utkast i systemet. Detta bekräftas 
av merparten av de intervjuade. Ärendeskrivelserna kan vara registrerade som utkast från dess att 
sekreteraren tar vid till dess att de färdigställs efter nämndens sammanträde. Ändringar kan på 
så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det faktiska beslutet som 
nämnder fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan expedierar handlingar 
man inte diariefört. Detta medför att nämnderna i förekommande fall expedierar handlingar 
som anses vara arbetsmaterial. 

Några intervjuade menar att det finns svårigheter med denna hantering. Detta då expedierade 
handlingar i laglig mening är att betrakta som upprättade och offentliga handlingar. Det medför 
också att det förekommer att nämnder ändrar i upprättade och expedierade handlingar efter 
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nämndsammanträdet. En sådan process innebär också att det förekommer skrivelser i samma 
ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter nämndens sam-
manträde.

2.4.1 Tjänsteskrivelser
Inför omorganisationen inom stadens förvaltningar 2017 genomfördes en workshop kring 
styrning, ledning och uppsikt med deltagare från stadens olika förvaltningar. En slutsats från 
workshopen var att beredningsprocessen inför beslut i nämnder och styrelser kan förbättras. 
Beredningsprocessen inför nämnders och styrelsers möten fungerade olika. I Borås Stad fanns inte 
regler och riktlinjer när det gäller beredningsprocess och t.ex. användandet av tjänsteskrivelser. 
Ett antal tjänstepersoner vid Stadsledningskansliet uppdrogs därför att ta fram ett förslag till en 
ny gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad. De utsedda tjänsteper-
sonerna arbetade fram ett arbetsmaterial/utkast som Stadsrevisionen tagit del av.64

I utkastet återfinns de lagliga grunderna, en rollfördelning mellan förtroendevalda och tjänsteper-
soner och en processkarta för förslag till en gemensam beredningsprocess i Borås Stad. Förslaget 
innehåller också en mindre omvärldsbevakning avseende tjänsteskrivelser där det framgår att 
Borås Stad är ensamt bland de större kommunerna i Sverige om att inte ha tjänsteskrivelser. Det 
finns också ett resonemang om för- och nackdelar för organisationen. Slutsatserna i förslaget är att 
man inför den föreslagna gemensamma beredningsprocessen och tjänstemannaskrivelser. Detta 
för att tillmötesgå lagkrav avseende opartiskhet och oberoende och för att skapa en tydlighet 
inför stadens invånare.65

Förslaget är inte färdigställt och inte heller daterat men senaste ändringen i arbetsmaterialet 
gjordes den 23 februari 2017. 

Med anledning av frågeställningar som väckts i samband med en workshop om styrning och 
ledning skickade kommunchefen ett meddelande till Borås Stads förvaltningschefer 30 juni 
2017.  I meddelandet framgår att beredningsprocessen inför nämnders möten ser olika ut och 
det saknas riktlinjer för detta. Det framgår vidare att det inte finns beslut om att förvaltningarna 
ska använda tjänsteskrivelser i sitt arbete och hänvisar istället till: 

”Den traditionella modellen ska gälla där tjänstemän och förtroendevalda formulerar beslutsunderlag 
och beslutsförslag gemensamt.”

Stadsrevisionen konstaterar att två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och 
Miljö- och konsumentnämnden systematiskt använder sig av tjänsteskrivelser som en del av 
ärendens beredning. 

Vid 2018 års granskning av Kommunstyrelsen ärendeberedning genomförde Stadsrevisionen 
en jämförelse mellan Sveriges samtliga övriga kommuner och Borås Stad. Borås Stads 
Kommunstyrelse var i Stadsrevisionens jämförelse ensamt i landet om att inte upprätta skrift-
liga tjänstemannaunderlag i någon form som en del av beredningen. Enligt Stadsrevisionens 
bedömning var förhållandena ett betydande avsteg från den etablerade praxis som finns i övriga 
landet för att säkerställa en saklig, oberoende och allsidig belysning i ärendeberedningen och 
insyn och transparens i ärendeprocessen.66

64 Borås Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat. 
65 Ibid.
66 Borås Stad, Stadsrevisionen, Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad, 2019: s24ff.
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2.4.2 Nämndernas ärendeberedning
Innevarande kapitel är en genomgång av ärendeberedningsprocesserna i respektive nämnd. 

Arbetslivsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndsekreteraren är inte med på presidiemötet 
och det förs inte anteckningar på mötet. Förvaltningen använder sig av ärendeskrivelse som inte 
ändras efter nämndmötet. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag ofta tillsammans med 
skrivelse eller andra underlag.

Fritid- och folkhälsonämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politisk avstämning men det kan ske avstämning mellan förvaltningschef och nämn-
dordförande före utskicket till presidiemötet. Nämndordföranden får handlingarna före utskick 
till presidiet för godkännande. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteck-
ningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess 
innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte diarieförs trots 
att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller 
andra underlag.

Förskolenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i ärendeberedningsprocessen. Det finns en 
formaliserad politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande,  
förvaltningschefen och nämndsekreteraren närvarar före utskicket av handlingarna till pre-
sidiet.  Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. 
Nämndsekreteraren är med på presidiemötet men inga anteckningar förs under mötet. 
Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skri-
velsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar 
nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Förvaltningen expedierar 
protokollsutdrag tillsammans med skrivelse eller andra underlag vid expediering externt. Vid 
intern expediering skickas enbart skrivelsen. 

Grundskolenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkartor. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Nämndordföranden får handlingarna före utskick till presidiet för godkännande. Det 
förekommer i vissa ärenden också dialog mellan nämndordförande och förvaltningschef under 
och efter beredningen. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga formella (dvs. 
som registreras) minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden 
fattar ett annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärende-
beredningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som förslag som inte 
diarieförs trots att de expedierats. Förvaltningen expedierar protokollsutdrag tillsammans med 
skrivelse och andra underlag.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förvaltningen har en processkarta med ett tidsschema över hålltider och använder sig av check-
listor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad politisk avstämning genom en 
ordförandeberedning som äger rum efter att förvaltningschefen godkänt handlingar och före 
utskicket av handlingarna till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och min-
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nesanteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga under-
lag. Internt i Borås Stad expedieras endast ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Individ- och familjeomsorgsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor, 
processkarta och tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före bered-
ningen av ärenden. Nämndsekreteraren deltar inte på presidiemötet och inga anteckningar förs 
på presidiemötet. Nämndsekreteraren får information om att eventuella ändringar behöver göras 
efter presidiemötet. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut. 
Handlingar som expedieras i ärendet är ärendeskrivelsen. I de fall beslutet i ärendeskrivelsen 
avviker från protokollet skickas även protokollsutdrag med.

Kulturnämnden
Förvaltningen använder sig av lathundar i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar ska godkännas av 
nämndordförande och förvaltningschef före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren 
deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet för egen del. Ärendeskrivelsen 
kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än  det som är förslaget i skrivelsen inför mötet. 
Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna 
som förslag som inte diarieförs trots att de expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är 
protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Lokalförsörjningsnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns en formaliserad 
politisk avstämning genom ett ordförandemöte som äger rum där ordförande och förvaltnings-
chefen närvarar före utskicket av handlingarna till presidiet. Handlingar ska godkännas av nämn-
dordförande före utskick till presidiet via e-post. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och 
minnesanteckningar förs på mötet. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat 
beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningspro-
cess innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa 
expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. 
övriga underlag.

Miljö- och konsumentnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av checklistor 
och processkarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av 
ärenden. Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet Ecos behöver inte godkännas 
av nämndordförande före utskick till presidiet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men 
inga anteckningar förs på mötet. Det kan ske ändringar av tjänsteskrivelsen vid presidiemötet men 
oftast lägger politiker egna förslag på nämndsammanträdet istället. Handlingar som expedieras 
i ärenden är protokollsutdrag, tjänsteskrivelse och ev. övriga underlag.

Samhällsbyggnadsnämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av en pro-
cesskarta. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. 
Tjänsteskrivelsen som tas fram i ärendehanteringssystemet ByggR behöver inte godkännas av 
nämndordförande före utskick till presidiet eller nämnden. Nämndsekreteraren deltar sedan på 
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presidiemötet men inga anteckningar förs där. Ärendehandlingarna är diarieförda före utskick 
till nämnd. På så vis kan tjänsteskrivelser inte ändras efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga 
underlag.

Servicenämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av ett processchema 
och ett tidsschema. Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före beredningen 
av ärenden. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet och minnesanteckningar förs på mötet. 
Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat beslut än förslaget i 
ärendeskrivelsen. Ärendeskrivelsen expedieras utan medföljande protokollsutdrag. 

Sociala omsorgsnämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkännas av 
ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet men inga 
anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen ändras inte efter mötet även om nämnden fattat annat 
beslut än förslaget i ärendeskrivelsen. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och ev. övriga underlag.

Tekniska nämnden
Förvaltningen har dokumentation avseende ärendeberedningsprocessen i form av processchema. 
Det finns ingen formell process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. 
Det kan förekomma dialog med politiker på handläggares initiativ. Nämndsekreteraren deltar 
på presidiemötet och protokoll förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett 
annat beslut än det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberednings-
process innebär på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att 
dessa expedierats. Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse 
och ev. övriga underlag.

Vård- och äldrenämnden
Förvaltningen har ett tidsschema över hålltider i nämndprocessen. Det finns ingen formell process 
för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Handlingar behöver inte godkän-
nas av ordförande före utskick inför presidiemötet. Nämndsekreteraren deltar på presidiemötet 
och anteckningar förs där. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än 
det som är föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär 
på så vis att man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. 
Handlingar som expedieras i ärenden är protokollsutdrag, ärendeskrivelse och ev. övriga underlag. 
Internt i Staden expedieras endast ärendeskrivelsen.

Överförmyndarnämnden
Förvaltningen använder sig av checklistor i ärendeberedningsprocessen. Det finns ingen formell 
process för politiskt avstämning före eller efter beredningen av ärenden. Det kan förekomma 
dialog mellan enhetschef och nämndordförande. Nämnden har inte några presidiemöten på grund 
av sin storlek. Ärendeskrivelsen kan ändras ifall nämnden fattar ett annat beslut än det som är 
föreslaget i skrivelsen inför mötet. Förvaltningens ärendeberedningsprocess innebär på så vis att 
man betraktar nämndhandlingarna som arbetsmaterial trots att dessa expedierats. Handlingar 
som expedieras i ärenden är protokollsutdrag och ärendeskrivelse.
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2.4.3 Den gemensamma beredningsprocessen
Nedan följer en genomgång av processen och av hur genomförandet av processens delar skiljer 
sig åt mellan nämnderna. Genomgången utgår från en samlad bild av dokumentationen som 
beskrivs i kapitel 2.3 och 2.4 och på uppgifter från intervjuade.

• Ärendet kommer in 
Ärenden upprättas på samma sätt hos nämnderna. Antingen så inkommer det en hand-
ling som föranleder att förvaltningen skapar ett ärende eller så upprättar förvaltningen 
ärendet som en del i verksamheten. 

• Registrering/diarieföring 
Även registrering sker på samma sätt av nämnderna. Det förekommer att nämnder 
har en särskild registrator men vanligast är att nämndsekreteraren också är registrator. 
Ärenden upprättas i Ciceron med undantag från de nämnder som också använder andra 
verksamhetssystem i sin myndighetsutövning, exempelvis ByggR och Ecos. I dessa fall 
kan verksamhetsinitierade ärenden upprättas i ett av dessa system för att sedan överföras 
till Ciceron. 

• Ärendefördelning 
Inkommande ärenden fördelas hos alla nämnder av registrator/nämndsekreterare. Vid 
rutinärenden kan dessa fördelas direkt till handläggarnivå. 

• Politisk avstämning 
Den gemensamma rutinen anger att det ska göras en politisk avstämning i beredningens 
inledande skede för att ”stämma av inriktningen för beslutsunderlaget”.67 Av Stadens 
nämnder har tre nämnder en rutin för formell avstämning med nämndens ordförande. 
Avstämningen sker genom en ordförandeberedning som man har före att handlingar 
skickas ut till presidiet. Flera intervjuade uppger att det inte finns någon politisk avstäm-
ning som en del i den formella processen däremot att det kan ske avstämning utan att de 
intervjuade är medvetna om det. Flera intervjuade uppger också att nämndordförande 
stämt av stora ärenden och ärenden som pågått under längre tid med förvaltningschef 
under beredningsprocessen av dessa. 

• Handläggarens beredning 
Handläggarnas arbete med att ta fram underlag sker enligt de intervjuade med ett stort 
mått av oberoende och så gott som utan interaktion med förtroendevalda. Dock anger 
många intervjuade att handläggare i någon utsträckning vet vilken politisk majoritet 
man skriver för vilket uppges kunna påverka innehållet i ärendeskrivelsen. Flera av de 
intervjuade påtalade att det finns, inom förvaltningarna, en uppfattning om att skrivel-
sen är ett politiskt dokument som ägs av politikerna i majoriteten.  
En processdel inom de flesta förvaltningar beredningsprocess är godkännande av 
handlingar före presidiet. Hos dessa förvaltningar inhämtas detta godkännande av både 
ordförande och förvaltningschef. Enligt den gemensamma rutinen behövs dock bara 
godkännande av förvaltningschefen eftersom nämndordföranden enligt rutinen redan 
stämd av ärendet vid inledningen av handläggarens beredning. 

• Ärendeberedning med presidiet 
Vid presidiemötet hos elva av 15 nämnder deltar nämndsekreteraren i mötet. Vid 13 av 
nämndernas presidiemöten förs inte protokoll. 

67 Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder, Stadsledningskansliet, fastställd 6 maj 2019
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• Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas till nämnden 
De intervjuade nämndsekreterarna uppger att presidiemötet sällan beslutar att änd-
ringar ska göras i handlingar. Möjligen kan mindre justeringar göras i text. 

• Sammanträdet 
Mötesordningen under nämndsammanträden är i alla nämnder lika och utgår, precis 
som Kommunstyrelsen, från de regler som styr Kommunfullmäktige.

• Expediering 
Efter mötet anslår nämndsekreteraren protokollet digitalt och publicerar det på 
webbplatsen. Nämnder med personuppgifter i protokoll rensar dessa före anslag och 
publicering. Alla nämnder utom en expedierar ärendeskrivelsen tillsammans med proto-
kollsutdrag. Ett par av nämnderna expedierar endast skrivelsen inom Staden.

• Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar arkiveras. Det framkommer under intervjuer att 
nämndsekreterarrollen inom verksamhetssystemet Ciceron har behörighet att återstarta, 
öppna och ändra diarieförda och arkiverade handlingar utan ytterligare godkännande. 
Detta gäller nämndsekreterarens egen nämnds diarium.

2.4.4 Stadsrevisionens iakttagelser av ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder 
Det mönster som framträder vid granskningen av nämndernas beredningsprocesser är att det finns 
två huvudtyper av beredningsprocesser. En första typ som innebär en avstämning med nämn-
dordförande när handlingar är klara och i vissa fall under beredningsarbetet. Den första typen 
följer rutinen för gemensam beredningsprocess i större utsträckning. De nämnder som kan sägas 
använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, 
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgs-
nämnden, Kulturnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, 
Vård- och äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet gemensam 
beredningsprocess. Avvikelser från den gemensamma processen avser bl.a. att nämnden har 
tjänsteskrivelser, ingen politisk avstämning under beredningsprocessen och att handlingar inte 
ändras efter att dessa expedierats. Nämnder som faller under denna kategori är Miljö- och kon-
sumentnämnden och Samhällsbyggnadsnämnden.

Om Borås Stads nämnders beredningsprocesser ska sammanfattas i ett och samma flödess-
chema blir resultatet att fem av tio delar i processen varierar mellan nämnderna. En nämnd 
kan t.ex. ha sex av de tio delarna medan en annan har alla tio delarna i sin process. De delar 
där processen varierar är avseende avstämning med nämndordförande hur ärendet ska beredas, 
Sammanställning av ärendelista och utskick till nämndordförande och nämndpresidium, nämnd-
presidiets beredning och justering efter presidiets önskemål. 

I nämndernas processer ingår att förvaltningschef gör någon form av avstämning med nämn-
dordföranden i vissa ärenden om hur ärendet ska beredas. I de flesta fall sker ingen inledande 
politisk avstämning, istället kan det vara olika variationer på avstämning mellan handläggare, 
handläggarens chef och förvaltningschef.

Av lathunden för arbete i ärendehanteringssystemet Ciceron framgår att Borås Stads ärende-
skrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens sammanträde. 
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Ändringar kan på så vis göras för att beslutsförslaget i skrivelsen ska stämma överens med det 
faktiska beslut som nämnden fattar. Detta innebär att man genom publicering på hemsidan 
expedierar handlingar man inte diariefört. En sådan process innebär att det förekommer skri-
velser i samma ärende med olika beslutsförslag beroende på om de expedierats före eller efter 
nämndens sammanträde. 

Stadsrevisionen kan konstatera att de förhållanden som framkommer avseende expediering 
strider mot tryckfrihetsförordningens bestämmelser om när handlingar ska anses upprättade. 
Förhållandena innebär även avvikelser från arkivlagens bestämmelser och Borås Stads Arkivregler 
om tillgång till allmänna handlingar samt förutsättningar för gallring av allmänna handlingar.

I praktiken expedierar nästan samtliga nämnder alltid ärendeskrivelsen tillsammans med ett 
protokollsutdrag. Vid expediering inom Borås Stad väljer dock vissa nämnder att endast expe-
diera ärendeskrivelsen.

Det har under 2017 förts fram förslag om att införa tjänsteskrivelser som en del av en gemensam 
ärendeberedningsprocess i Borås Stad. Senare under samma år utgick tjänstemannadirektiv till 
samtliga förvaltningschefer om att beslut saknas omkring användningen av tjänsteskrivelser och 
att den traditionella beredningsmodellen gäller i Borås Stad.

Ärendeskrivelser upprättas i tolv av 14 nämnder i enlighet med den mall som finns i Ciceron. 
Ärendeskrivelserna undertecknas i dessa nämnder av både nämndens ordförande och förvaltnings-
chef i enlighet med ärendesystemets dokumentmall. 2018 års granskning av Kommunstyrelsen 
ärendeberedning visar att hanteringen av underlagen på detta sätt skapar en sammanblandning 
av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna och att det då inte är tydliggjort 
vem som har författat underlaget och i vilken roll.  

Två av Borås Stads nämnder, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden 
använder sig systematiskt av tjänsteskrivelser som en del av ärendens beredning. 

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att när en nämnd följer de instruktioner som 
ges i dokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås Stads nämnder innebär det:

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende tjänstepersoners saklighet, oberoende och 
allsidiga belysning inom ärendeprocessen

• avsteg från lagstiftarens intentioner avseende en transparent ärendeprocess. Detta genom 
sammanblandning av faktaunderlag och politiska synpunkter i ärendeskrivelserna där 
det inte är tydliggjort vem som har författat underlaget och i vilken roll  

• avsteg från bestämmelser om hanteringen av allmänna handlingar i tryckfrihetsförord-
ningen

• bristande transparens genom att protokollsutdrag inte ska expedieras externt och att 
eventuella reservationer och särskilda yttranden aldrig ska tillföras vid extern expedie-
ring 
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Utgångspunkten i 
granskningen är följsamhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet med granskningen 
är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstift-
ningens krav. 

För att nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag 
ska, med ett par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattande. För att tillgodose lag-
stiftningens krav och intentioner i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunallagen 
och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens beredning som är tydlig och transparent 
för både förtroendevalda och anställda inom förvaltningen men även för kommunens invånare. 
Förtroendevalda och invånare ska kunna veta att framtagna beslutsunderlag är sakliga, opartiska 
och baserade på professionell sakkunskap och en allsidig belysning av de aktuella områdena. De 
kommunala beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de förtroendevaldas bedömningar 
och ställningstaganden. En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kommunala för-
valtningen och är av stor vikt för demokratin, möjligheten att fatta välgrundade beslut och för 
förtroendet för den kommunala verksamheten. 

Stadsrevisionen granskade under 2018 Kommunstyrelsens ärendeberedning i Borås Stad 
och den sammanfattande bedömningen var att bristerna inom området var så betydande att 
Kommunstyrelsens ärendeberedning inte kunde ses som ändamålsenlig. Kommunstyrelsen 
behövde, enligt Stadsrevisionens bedömning, upprätta en tydlig och transparent ärendebe-
redningsprocess som klargjorde rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner. 
Kommunstyrelsen behövde även säkerställa att beredningsunderlagen var sakliga, opartiska, 
baserade på professionell sakkunskap och att de omfattade en allsidig belysning av de aktuella 
områdena. Åtgärderna bedömdes som väsentliga för att säkerställa en ärendeberedningsprocess 
som levade upp till lagstiftningens intentioner. 

Granskningsresultaten från 2018 är i delar även aktuella i innevarande granskning av övriga 
nämnders ärendeberedning.

Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut. 
Skillnaderna beror i stora delar på praktiska förutsättningar hos respektive förvaltningsorga-
nisation. Ingen granskad nämnd har fattat beslut om hur ärendeberedningen till nämnden 
ska eller bör gå till. Granskningen visar också att det finns ett centralt framtaget dokument på 
förvaltningsnivå - Gemensam ärendeprocess, Borås Stads nämnder – som syftar till att styra 
nämndernas ärendeberedning. Dokumentet avviker från den nomenklatur som ska gälla för 
Borås Stads styrande dokument, det har inte fastställts av rätt instans och följsamhet mot dess 
innehåll innebär i betydande delar avsteg från tillämplig lagstiftning.

Styrande dokument avseende ärendeberedning
Det finns i kommunallagen inte några krav på kvaliteten på ärendens beredning, utan det är 
nämnden och i förekommande fall Kommunfullmäktige som avgör om beredningen ger ett 
tillräckligt underlag för att fatta beslut. Nämnderna fattar beslut som rör förvaltningen och i 
frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i 
frågor som Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämndernas verksamhet ska bedrivas i 
enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige bestämt. 

Det gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad anger 
att det är nämndens ordförande som ska se till att de ärenden nämnden behandlar är tillräckligt 
beredda och har ett förslag till beslut. Reglementet slår också fast att nämnder ska vidta åtgärder 
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i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna 
ska avse såväl inre organisation och arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra 
myndigheter.

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter 
nämnderna har. I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommunstyrelsen genom sin över-
gripande ledningsfunktion ska leda och samordna bland annat utveckling av den kommunala 
demokratin och samspel mellan politik och förvaltningar. Delegationen från Kommunfullmäktige 
till Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande avseende ärendeberedning eller andra inre 
arbetsformer i övriga nämnder.

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra styrande dokument inte angett någon övrig 
styrning för hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller delegerat beslutsmandat avseende 
en gemensam ärendeberedningsprocess.  

Stadsrevisionens bedömning blir med utgångspunkt i ovanstående att varje nämnd själv har 
ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta de arbetsformer som 
behövs när det gäller ärendens beredning. Detta innebär att nämnden ska besluta om sin egen 
ärendeberedningsprocess. Ska en gemensam ärendeberedningsprocess upprättas för Borås Stads 
nämnder ska den enligt Stadsrevisionens bedömning beslutas antingen av samtliga nämnder var 
för sig eller av Kommunfullmäktige. 

Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder 
I början av 2019 fastställdes dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämn-
der av Stadsledningskansliet. Dokumentets syfte anges vara att skapa en samsyn bland Borås 
Stads nämnder för att ge förtroendevalda förutsättningar att fatta beslut på liknande grunder i 
Staden. Dokumentet anges också ha som syfte att fastslå en gemensam process som vänder sig 
till förvaltningschefer, nämnders presidium, handläggare samt nämndsekreterare. Den gemen-
samma beredningsprocessen har beslutats och fastställts av kommunchefen och intervjuade vid 
Stadsledningskansliet ger uttryck för att dokumentet ska ses som en praktisk vägledning för 
nämndsekreterare och andra tjänstepersoner. Dokumentet följer inte de anvisningar som finns 
i Borås Stads riktlinjer för styrdokument. 

Granskningen visar att följsamhet mot den gemensamma ärendeprocessen medför en rad olika 
avsteg från tillämplig lagstiftning om den följs i sin helhet. Politisk styrning av inriktning på 
beredningen riskerar att påverka tjänstepersoners saklighet, oberoende och allsidiga belysning 
inom ärendeprocessen. Sammanblandning av politiska synpunkter och tjänstepersoners faktau-
nderlag i ärendeskrivelser leder till bristande transparens genom att det inte framgår vem som 
har författat skrivelser och i vilken roll.

I tryckfrihetsförordningens mening är en handling som skickas eller publiceras från en kommun 
att betrakta som en expedierad, upprättad handling som ska diarieföras. Diarieförda handlingar 
ska förvaras och bevaras i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Den gemensamma berednings-
processen förordar att endast ärendeskrivelser ska expedieras externt efter nämndsammanträden. 
Protokollsutdrag ska hållas internt för egen del och eventuella reservationer eller särskilda ytt-
randen ska aldrig tillföras vid extern expediering. Detta innebär att ärendeskrivelser kan behöva 
ändras efter nämndsammanträden. Detta i de fall då nämnden fattar ett annat beslut än det 
ursprungliga beslutsförslaget. 

Den praktiska hanteringen av nämndhandlingar och protokoll sköts i Borås Stad genom diarie- 
och ärendehanteringssystemet Ciceron. Av lathunden för arbete i systemet framgår att Borås 
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Stads ärendeskrivelser kan vara registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämndens 
sammanträde. Samtidigt publicerar alla Borås Stads nämnder sina handlingar inför nämnd-
sammanträden på Borås Stads hemsida, vilket medför att de ska diarieföras. Detta innebär olika 
typer risker för avsteg gentemot lagstiftningens regler. 

Hanteringen medför risk för att upprättade och allmänna handlingar inte blir diarieförda som 
de ska. Om handlingarna ändå diarieförs i samband med publicering kan de behöva ändras efter 
nämndssammanträdet i det fall nämnden har fattat ett annat beslut än beslutsförslaget. Det 
finns då risk för att ändringar genomförs i en upprättad allmän handling vilket är att betrakta 
som gallring. Gallring får endast ske i enlighet med arkivlagens bestämmelser. Följsamhet gent-
emot ovan bestämmelser leder i dessa omständigheter till ytterligare en risk - att det finns två 
delvis olika ärendeskrivelser i samma ärende beroende på om skrivelsen upprättats före eller efter 
nämndens sammanträde. Enligt Stadsrevisionens bedömning kan detta i förekommande fall 
försvåra utomståendes insyn i ärendet samtidigt som det innebär administrativt merarbete för 
den berörda förvaltningen. 

Sammantaget finns enligt Stadsrevisionens bedömning betydande brister i dokumentet 
Gemensam ärendeprocess – Borås Stads nämnder. Dokumentet har inte beslutats av någon 
nämnd eller Kommunfullmäktige. Följsamhet gentemot den gemensamma beredningsproces-
sen innebär stora avsteg från regler och intentioner i tillämplig lagstiftning. Samtidigt visar 
granskningen att dokumentet fått olika grad av styrande effekter på ärendeberedningsprocessen 
i Borås Stads nämnder. 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna i Borås Stads nämnder ser olika ut 
i flera avseenden. I granskningen konstateras att det finns variationer i nämndernas ärende-
beredningsprocesser gällande förekomsten av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer 
inom respektive processteg visar också på skillnader. De flesta nämnderna har olika former av 
interna processbeskrivningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin ärendebered-
ningsprocess. 

Trots de skillnader som finns visar granskningen att det går att urskilja två huvudsakliga typer 
av ärendeberedningsprocesser hos Borås Stads nämnder. Den första huvudtypen följer i större 
omfattning dokumentet Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa processer 
medför i varierande grad politisk avstämning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämndsammanträde. Dessa nämnder använder sig också av doku-
mentmallen för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både nämndens ordförande och 
förvaltningschef skriver under ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de granskade 
nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer det att man ändrar i ärendeskrivelser efter 
nämndsammanträden och att utskickade förslag inför sammanträden inte är upprättade och 
registrerade i diariesystemet trots att handlingarna är att betrakta som expedierade. De flesta 
nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, ärendeskrivelse och andra underlag efter 
mötet.

De nämnder som kan sägas använda denna modell är Arbetslivsnämnden, Fritid- och 
folk hälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Lokal-
försörjningsnämnden, Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska nämnden, Vård- och 
äldrenämnden och Överförmyndarnämnden.

Den andra typen av beredningsprocess är den som avviker mer från dokumentet Gemensam 
beredningsprocess – Borås Stads nämnder. Dessa nämnder har inga politiska avstämningar före 
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eller under ärendens beredning. De har inte heller avstämning före utskick till presidie- eller 
nämndsammanträden. Dessa nämnder använder sig också systematiskt av tjänsteskrivelser som 
en del av ärendeberedningen. Tjänsteskrivelser, protokollsutdrag och andra underlag expedieras 
till berörda efter nämndsammanträdet. Dessa nämnder ändrar inte skrivelser efter nämndens 
sammanträden. Nämnder som ingår i denna kategori är Miljö- och konsumentnämnden och 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

Stadsrevisionen bedömer med utgångpunkt i ovanstående att förtroendevalda i Borås Stad har 
olika förutsättningar när beslut ska fattas. Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer 
för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen 
bedömer att merparten av de granskade nämnderna gör olika former av avsteg från tillämplig 
lagstiftning och dess intentioner. Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha 
varit om samtliga nämnder fullt ut följt de instruktioner som anges i dokumentet Gemensam 
beredningsprocess - Borås Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

Stadsrevisionen bedömer vidare att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav inom 
området, behöver upprätta rutiner och processbeskrivningar som tydliggör nämndens ären-
deberedningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i 
form av en gemensam beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör 
i Stadsrevisionens mening hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog 
med samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser 
för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av 
Kommunfullmäktige.

Sammanfattande bedömning
Varje nämnd i Borås Stad har själv ansvar för att, med hänsyn till lagar och andra författningar, 
upprätta de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens beredning. 

Nämndernas ärendeberedning i Borås Stad varierar i stor utsträckning och Stadsrevisionen bedö-
mer att förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar när beslut ska fattas. 
Borås Stad saknar beslutade regler och riktlinjer för hur ärendeberedningsprocesser i Borås Stads 
nämnder ska och bör gå till. Stadsrevisionen bedömer att merparten av de granskade nämn-
derna gör olika former av avsteg från tillämplig lagstiftning och dess intentioner inom området. 
Avvikelserna är dock inte lika omfattande som de skulle ha varit om samtliga nämnder fullt ut 
följt de instruktioner som anges i förvaltningsdokumentet Gemensam beredningsprocess - Borås 
Stads nämnder.

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsument-
nämnden, bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendeberedningsprocess. Berörda nämnder 
behöver förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen mellan 
förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på en professionell sakkunskap och att de 
omfattar en allsidig belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av allmänna handlingar i 
samband med expediering behöver ses över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.
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Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och inten-
tioner inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. 
Detta kan enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening 
hållas samman av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och 
förvaltningar. Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i 
Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

Andreas Ekelund
Revisionschef

Samuel Kaufman
Kommunal revisor, Granskningsledare
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Intervju med medarbetare 18 vid Stadsledningskansliet    2020-02-04
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Bilaga 1.

Figur 1 Gemensam ärendeberedningsprocess
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Förskolenämndens dokumenthanteringsplan 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att fastställa Förskolenämndens 

dokumenthanteringsplan.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Arkivregler för Borås Stad ska det finnas en dokumenthanteringsplan. 

Ansvaret för att ta fram en sådan ligger på respektive nämnd och styrelse. 

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för att nå upp till kraven att 

hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt och 

säkerställa att lagar och andra påbud efterlevs. Den styr hur de allmänna 

handlingarna inom en verksamhet ska hanteras genom hela livscykeln, redan 

från att de inkommer eller upprättas till dess de ska arkiveras eller gallras.  

Dokumenthanteringsplanen är dels en sammanställning över de allmänna 

handlingar som förekommer hos nämnden, dels ett gallringsbeslut som reglerar 

hur informationen ska hanteras. Genom dokumenthanteringsplanen säkerställs 

att rätt och väsentlig information bevaras för framtiden samtidigt som den 

bidrar till att upprätthålla en god offentlighetsstruktur och till att effektivisera 

nämndens informationshantering. För att planen ska motsvara de faktiska 

förhållandena hos nämnden är det viktigt att den årligen gås igenom och 

revideras vid behov.   

Dokumenthanteringsplanen har en struktur utifrån en klassificering av 

verksamhetens processer. Utifrån strukturen redovisas de allmänna handlingar 

som förekommer till följd av den verksamhet som bedrivs. Under beredning av 

ärendet har förvaltningen haft samverkan med Stadsarkivet. 

Dokumenthanteringsplanen har den 12 februari 2020 översänts till Stadsarkivet 

för slutligt samråd. Stadsarkivet har därmed granskat planen och lämnat 

påpekanden för eventuell åtgärd.   

Förskolenämnden hanterar många handlingar som berör barn. För att barnets 

rättigheter ska tas tillvara är det viktigt att dessa handlingar hanteras på ett 

korrekt och ändamålsenligt sätt.    

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens dokumenthanteringsplan   

2. Förskolenämndens arkivbeskrivning                              



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 april 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsarkivet 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



Datum 
2020-04-23 

Förskolenämndens 
dokumenthanteringsplan 



Inledning 

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

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för nå upp till kraven att hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt (styra hur och var de 
registreras, hanteras, förvaras, värderas och arkiveras), vilket säkerställer att lagar och andra påbud efterlevs. Dokumenthanteringsplanen styr hur de allmänna handlingarna 
inom en verksamhet ska hanteras genom hela dess livscykel, redan från att de inkommer eller upprättas till dess de ska arkiveras eller gallras. Det är särskilt viktigt att tänka 
på hur förändrad organisation eller förändrat arbetssätt (införandet av nya rutiner, övergång från pappershantering till digital hantering, nya driftsformer eller nya it-system) 
kan påverka hanteringen av de allmänna handlingarna och förutsättningarna för gallring eller bevarande. 

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

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

Vid bedömning av vilka handlingar som ska gallras ska hänsyn tas till i vilken mån de tillgodoser 
• allmänhetens informationsbehov och rätt till insyn
• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt
• forskningens behov
Uppgifter om gallring och gallringsfrist anges i dokumenthanteringsplanen. De handlingar som ska gallras förvaras hos nämnd eller styrelse tills gallring verkställts.

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

Gallring av originalhandlingar efter inscanning till Ciceron 
Förskolenämnden fattade 2017-09-28 beslut om gallring av pappershandlingar efter inscanning till ärendehanteringssystemet Ciceron. Beslutet innebär att originalhandlingar 
som scannas in i Ciceron, kan gallras därefter. 

Från och med 1 januari 2018 gallras alla pappershandlingar som scannas in i ärendehanteringssystemet Ciceron. 



Arkivbeständighet och arkivförvaring 
För att undvika framtida informationsförluster ska de handlingar som ska bevaras framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet över tid.  
För handlingar i elektronisk form ska standardformat användas så långt som möjligt. I de fall arkivmyndigheten inte meddelat särskilda råd eller anvisningar för 
informationshanteringen är det lämpligt att följa Riksarkivets föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav. Kostnader för arkivvården, i form av registrering, lagring, 
migrering, konvertering, gallring och rensning, är varje nämnd och styrelses ansvar tills handlingarna överlämnats till arkivmyndigheten. 
 
Nämnden och styrelsen ansvarar själv för att förvara sina allmänna handlingar på ett sådant sätt att de skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Vid ny- 
och ombyggnad av arkivlokal ska varje nämnd och styrelse samråda med arkivmyndigheten. 

Förklaring till dokumenthanteringsplanens kolumner 
Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd utifrån den informationsklassificeringsstruktur som finns i processhanteringsverktyget Canea One. I dokumenthanteringsplanen ska 
nämndens eller styrelsens information knytas till dess verksamhetsområden och processer, i vilka de allmänna handlingarna uppstår.  
 
Struktur Strukturen byggs upp med hjälp av punktnotation och här anges punktnotationen utifrån processtrukturen i Canea One.  
 
Verksamhetstyp, Verksamhetsområde, Processgrupp, Process, Underprocess/Aktivitet Här redovisas i textform den struktur inom vilken verksamhetens handlingar 
förekommer. Strukturen delas upp i följande nivåer: Verksamhetstyp, är den första nivån och kan vara 1. Styrande, 2. Stödjande eller 3. Kärnverksamhet. Styrande 
verksamheter ramar in uppdraget, ställer krav på och anger hur verksamheten ska arbeta. Stödjande verksamhet är, liksom den styrande, inåtriktad och innefattar allt som 
behövs för att kärnverksamheten ska fungera. Kärnverksamheten är utåtriktad och unik för respektive förvaltning. Verksamhetsområde utgör den andra nivån, som beskriver 
det verksamheten arbetar med, vilket i stora drag kan sägas utgå från de uppdrag förvaltningen har. Processgrupp är den tredje nivån och är en rubriknivå för att hålla ihop de 
av de underliggande processerna, som är närbesläktade. Den utgör ett mellanled mellan verksamhetsområdet och processerna. Process är den tjänst verksamheten utför i form 
av ett återkommande arbetsflöde. Det är den fjärde nivån i strukturen och det är på den nivån information skapas till följd av de aktiviteter som utförs. Vid behov kan en 
process indelas ytterligare, i underprocess/aktivitet.  
Exempel:  

Nivå 1 Verksamhetstyp 3. Kärnverksamhet 

Nivå 2 Verksamhetsområde 3.3. Infrastruktur 

Nivå 3 Processgrupp 3.3.6. Gator, vägar och parkering 

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

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

Registrering Här anges hur handlingen hanteras på förvaltningen utifrån något av nedanstående hanteringssätt. Diarieföring är ett sätt att registrera handlingar, huvudsakligen 
de som saknar tydliga sorteringsbegrepp och därför klassificeras utifrån ett ämnesområde - en registreringsplan eller diarieplan. När registrering sker i nämndens eller 
styrelsens huvuddiarium anges det med ett D. Om det inom nämnden eller styrelsen förekommer flera diarier än huvuddiariet anges i vilket diarium handlingen registreras, 
t.ex. SPKC:s diarium eller Skolans diarium etc.  
När handlingen eller uppgift i handlingen registreras i annat it-system än ovan anges it-systemets namn, t.ex. ByggR, Heroma eller VIVA.  
Systematisk förvaring innebär att handlingarna inte registreras, utan förvaras på ett i förväg bestämt sätt baserat på ett naturligt sorteringsbegrepp, t.ex. i kronologisk ordning, 



efter personnummer eller i verifikationsnummerordning. Den fysiska sorteringen och placeringen kan då sägas utgöra ”registreringen”, vilket förutsätter att det klart framgår 
om handlingen inkommit eller upprättats och att alla snabbt kan återfinna en handling. Systematisk förvaring kan dock inte användas för handlingar som omfattas av sekretess 
eftersom förvaringsformen inte uppfyller lagens krav, att handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter ska registreras om det inte finns ett undantag från 
registreringsskyldigheten. Systematisk förvaring anges med ett S. 

Sekretess Här anges med ett Ja eller Nej om handlingen (kan) omfattas av sekretess. Hänvisning till sekretessbestämmelse görs under Anmärkning. 

Förvaringsplats/Sorteringsordning Här anges var handlingen förvaras, t.ex. Närarkiv, plan 3. Om det av olika anledningar inte går att ge handlingen en fysisk placering kan 
man istället ange vid vilken funktion som handlingen går att återfinna, t.ex. ”Flyktingsamordnare” eller ”Enhetschef för X”. Här kan även anges om handlingen ingår i någon 
särskild akt, t.ex. personalakt, klientakt eller liknande. Om handlingen förekommer digitalt i ett it-system anges it-systemets namn, t.ex. Ciceron. Förekommer handlingen 
digitalt på annan plats än i it-systemet, anges i vilken mapp den går att återfinna, t.ex. J:\Förvaltningen\Mapp1\Undermapp. För handlingar som förekommer på två platser 
anges båda, t.ex. Ciceron/Närarkiv. Platsen ska vara tillräckligt specificerad för att lätt kunna återfinnas, oberoende av vilken personal som är närvarande. Handlingar som ska 
bevaras bör förvaras åtskilda från de som ska gallras. Handlingstyper som ska gallras märks lämpligen med aktuell gallringstidpunkt. Handlingar som ska gallras vid olika 
tidpunkter bör förvaras åtskilda från varandra. 
Sorteringsordning anger hur handlingarna är ordnade, vilket inte alltid är alldeles uppenbart. För handlingar som inte registreras ställer lagen krav på att de ”hålls ordnade så 
att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats”, t.ex. genom systematisk förvaring. För att allmänna handlingar ska kunna lämnas ut skyndsamt är 
det viktigt att ha en genomtänkt ordning med tydliga sökvägar. Genom att ange handlingarnas sorteringsordning underlättas uppfyllandet av detta lagkrav. Sorteringsordning 
kan vara exempelvis kronologiskt efter beslutsdatum, alfabetiskt efter fastighetsbeteckning, i personnummerordning etc. Tänk på att såväl förvaring som ordning bör vara 
praktisk ur hanteringssynpunkt, t.ex. vid utlämnande av allmän handling och för hantering idag, på sikt, vid slutarkivering och vid gallring. 

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

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

Arkivmedium/-format För handlingar som ska bevaras anges här det medium eller format handlingen ska arkiveras i, om det skiljer sig från det medium handlingen är fäst 
på då den förekommer i verksamheten.  

Lev.frist Med leveransfrist avses tidpunkt för leverans till arkivmyndigheten (Stadsarkivet). Fristen beräknas vanligen från utgången av det år då handlingen upprättades. 
Avgörande för bedömningen är handlingarnas återsökningsfrekvens och tillväxt. Överenskommelse om leveransfrister träffas med Stadsarkivet. Fristerna begränsas vanligtvis 
till 2, 5 eller 10 år. Samordna leveranser från nämnden eller styrelsen, istället för många små leveranser. 

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

                                                 
1 Med papper avses åldringsbeständigt papper, om inget annat anges. Andra papperskvaliteter är t.ex, SvA 80 eller SvA 100 (svenskt arkiv 80 respektive 100 gram). Alla här omnämnda papperskvaliteter uppfyller kvalitetskraven för långsiktigt 
bevarande, men de två senare står sig dessutom bättre mot slitage. För handlingar som ska bevaras ska alltid någon av dessa papperskvaliteter användas. 



Systembeskrivning

It-system Beskrivning Användare
Agresso Borås Stads ekonomisystem. Här hanteras alla slags fakturor. Här 

finns också rapportverktyg för att följa upp ekonomin. Handlingar i 
Agresso får förvaras digitalt tills frågan om bevarande och gallring 
har utretts.

Ekonomiadministrationen i förvaltningens verksamheter

Heroma Kommunens gemensamma personal- löneadministrationssystem. 
HR- och lönesystem med schema- och bemanningshantering. 
Handlingar i Heroma får förvaras digitalt tills frågan om bevarande 
och gallring har utretts.

Personalfunktionen

Stratsys Ett webbaserat verktyg som används för att underlätta och förenkla 
planerings- och uppföljningsprocessen i Borås Stad.

Förvaltningsadministration

SiteVision Program för att skapa webbsidor exernt och internt Informationsansvariga
Ciceron System för diarium och ärendehantering. Nämndsekreterare och handläggare
IST förskola Ett system för att administrera uppgifter kring barn i förskola och 

fritidshem. All data som förs in i IST laddas ned i Extens där det 
förvaras.

Samordnare, rektorer, pedagoger och systemansvarig

Extens Grundsystem för IST-förskola. System för att administrera uppgifter 
kring elever i skola.

Samordnare, systemansvariga, administratörer

Infracontrol Ärendehanteringssystem för synpunkter. Nämndsekreterare
PingPong Borås Stads läroplattform Personal på förskolorna

Under denna rubrik ges en kort beskrivning av de it-system som används av nämnden eller styrelsen och som hanterar allmänna handlingar.



Struktur

Verksamhetstyp
Verksamhetsområde
Processgrupp
Process
Underprocess/aktivitet Handlingstyp

Regis-
trering Sekr. Förva-ringsplats Medium

Bevaras/
Gallras

Arkiv-
medium

Lev-
frist Anmärkningar

1 Övergripande kommunal ledning
1.1 Ledning
1.1.3 Nämnd

1.1.3.0 Leda - Styra - Organisera (Nämnd)
Nämndens delegering av 
arbetsmiljöansvar D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.3.1 Hantera nämndprocess Kallelse D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Sammansatta handlingar till 
nämndsammanträde D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Protokoll D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Protokollsutrdrag från nämnden D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Närvarolista D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Bevaras i protokollet
Omröstningslista D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Bevaras i protokollet

Justeringsanslag S Nej Boras.se Digitalt
Gallras  3 
veckor Tidpunkt finns noterat i protokollet

Nämndyttranden D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 I protokollet

Skrivelser från andra myndigheter D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Initierar ärende, t.ex. motioner, uppdrag från kommunfullmäktige/kommunstyrelsen i form av protokollsutdrag eller liknande.
Skrivelser från Förskolenämnden D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Ledamöters kontaktuppgifter S Nej Troman Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet Hanteras av Stadsledningskansliet 

Beslutsunderlag nämnden D Nej Ciceron Digitalt Bearas 5
Initiativärenden D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Delegationsbeslut D
23 kap 1 § 
OSL Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.3.25 Hantera övriga frågor (Nämnd) Enkel fråga D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Interpellation D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Arvodeslistor S Nej Pärm hos nämndsekreterare Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Handlingar LUPP (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Årsarvodering och förtroendevaldas 
arvoden D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Sammanträdesdagar 
Förskolenämnden D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Sammanträdesdagar KF och KS D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.4 Verksamhetsledning

1.1.4.0 Leda - Styra - Organisera (Verksamhetsledning) Verksamhetsplan förvaltningsledning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Verksamhetsplaner för de olika 
funktionerna D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Bildningsstad Borås - Strategi D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut om skolchefsbefattning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.4.1 Överlägga och besluta Mötesanteckningar förvaltningsledning S Nej

J:\FF 
Ledningsgrupp\förvaltningsled
ningsmöten Digitalt Bevaras PDF/A-1 5

1.1.4.2 Planera och följa upp verksamhet Månadsrapport D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Innehåll för kvalitetsdialoger S Nej

J:\FF Kvalitet och 
Utveckling\Verksamhetsutveck
ling\Kvalitetsdialog Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Utvecklingsplan Förskoleförvaltningen S Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
1.1.4.3 Utveckla verksamhet
1.1.4.4 Bedriva systematiskt kvalitetsarbete Kvalitetsrapporter D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Underlag till kvalitetsrapporter S Nej

J:\FF Kvalitet och 
Utveckling\Verksamhetsutveck
ling\SKA\Rapporter och 
material Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Underlag till systematiskt 
kvalitetsarbete S Nej

J:\FF Kvalitet och 
Utveckling\Verksamhetsutveck
ling\SKA Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

1.1.4.5 Tillhandahålla juridisk expertis
1.1.4.6 Tillhandahålla juridisk utbildning och information

1.1.4.25 Hantera övriga frågor (Verksamhetsledning)
Mötesanteckningar från 
arbetsplatsträffar (APT) S Nej K:\ - under respektive funktion Digital

Gallras vid 
inaktualitet Om handlingarna innehåller information av betydande värde för verksamheten i ett långsiktigt perspektiv ska de bevaras.

Dagordning APT S Nej K:\ - under respektive funktion Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Miljöledningssystem D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Kalendarium S Nej J:FF\ledningsgrupp Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

1.1.5 Myndighetsredovisning
1.1.5.0 Leda - Styra - Organisera (Myndighetsredovisning)

1.1.5.1 Lämna räkenskapssammandrag till SCB Statistik till SCB S Nej Verksamhetssystem Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

1.1.5.2 Lämna övriga uppgifter till SCB
1.1.5.3 Hantera övrig myndighetsredovisning



1.1.5.25 Hantera övriga frågor (Myndighetsredovisning) Övrig statistik S Nej Verksamhetssystem eller J: Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

1.1.6 Omvärld
1.1.6.0 Leda - Styra - Organisera (Omvärld)
1.1.6.1 Hantera policy och varumärke Kommunikationsplaner D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.1.6.2 Kommunicera och samverka Samverkan för barns och ungas bästa D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
1.1.6.3 Träffa överenskommelser
1.1.6.4 Deltaga i gemensamma projekt
1.1.6.5 Driva gemensamma projekt
1.1.6.6 Bedriva vänortsarbete
1.1.6.25 Hantera övriga frågor (Omvärld)
1.2 Styrning
1.2.3 Nämndens styrning och kontroll

1.2.3.0 Leda - Styra - Organisera (Nämndens styrning och kontroll)

1.2.3.1 Hantera egen styrning Beslut ansökan fristående förskola D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Policys D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Mål och strategier D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Manualer/lathundar S Nej J: Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet Förvaras hos den funktionen som rutinen gäller

Rutinbeskrivningar S Nej J:\ FF Styrdokument Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet Förvaras hos den funktionen som rutinen gäller

Kultur- och Biblioteksprogram D Nej Ciceron Digitalt Bevaras
Plan för jämställdhetsintegrering D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Personalpolitiskt program D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Regler och anvisningar för intern 
kontroll D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.2.3.2 Bedriva internkontroll Riskanalys D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Intern kontrollplan D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Uppföljning av internkontrollplan D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.2.3.3 Hantera revision Revisionsrapporter D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Revisionsberättelse D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Revisionsredogörelse D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.2.3.25 Hantera övriga frågor (Nämndens styrning och kontroll) Utredningar D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Inbjudan till samråd D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Planprogram D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Detaljplan D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Remissvar D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Mijöförvaltningens tillsyn enligt 
miljöbalken D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.2.4 Mål- och resursplanering
1.2.4.0 Leda - Styra - Organisera (Mål- och resursplanering)
1.2.4.1                Hantera 1-årig mål- och resursplan Nämndbudget D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Borås Stads budget D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Detaljbudget (per enhet) D Nej J:\ FF ekonomifunktionen Digitalt Bevaras PDF/A-1 5
Årsredovisning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Resursfördelningsmodell D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Koldioxidbudget D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Borås Stads plan för krisberedskap D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
1.2.4.2 Hantera flerårig mål- och resursplan Lokalresursplan D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Lokalresursbehovsplan D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
1.2.4.25 Hantera övriga frågor (Mål- och resursplanering) Miljörapport D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Miljömålsuppföljning, årsredovisning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
1.3 Organisering
1.3.1 Organisering
1.3.1.0 Leda - Styra - Organisera (Organisering)
1.3.1.1 Organisera nämnder och kommunala bolag

1.3.1.2 Organisera verksamhet Klustersamverkan, mötesanteckningar D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kulturplan förskola D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.3.1.3 Organisera system
1.3.1.4 Organisera linje Delegationsordning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.3.1.25 Hantera övriga frågor (Organisering)
Kontrakt handledning processledare 
(samverkan för bästa förskola) S Nej

J:\FF Kvalitet och 
Utveckling\Verksamhetsutveck
ling\Samverkan för bästa 
förskolan\handledning 
processledare Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

1.4 Demokrati och insyn
1.4.1 Hantering av allmänna handlingar

1.4.1.0
Leda - Styra - Organisera (Hantering av allmänna 
handlingar) Dokumenthanteringsplan D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Arkivbeskrivning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Arkivförteckning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.4.1.1 Tillhandahålla allmänna handlingar

1.4.1.2 Hantera personuppgifter
Rapportering av 
persuppgiftsbehandlingar D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.4.1.3 Hantera skyddad identitet



1.4.1.25 Hantera övriga frågor (Hantering av allmänna handlingar)
1.4.2 Offentlig dialog
1.4.2.0 Leda - Styra - Organisera (Offentlig dialog)

1.4.2.1 Hantera allmänhetens synpunkter Inkommen synpunkt S
23 kap 1 § 
OSL Infracontrol Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 5 Om synpunkten föranleder en åtgärd av betydelse, ska åtgärden behandlas som övrig ärendehantering och registreras i Ciceron

Redovisning av synpunkter D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Ärendestatistik synpunkter D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.4.2.2  Anordna hearings, öppet hus, etc Inbjudan medborgardialog D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Redovisning av medborgardialog D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

1.4.2.25 Hantera övriga frågor (Offentlig dialog) Enkätundersökningar (egenupprättade) D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Vid omfattande enkäter kan sammanställningar av svar bevaras
Rapporter upprättade efter 
enkätundersökning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Enkätundersökningar (inkommande) D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Svar ska också bevaras

Korrespondens av ringa betydelse S
23 kap 1 § 
OSL Outlook Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Korrespondens av betydelse D
23 kap 1 § 
OSL Ciceron Digitalt Bevaras 5

Inbjudningar  till utbildningar, 
konferenser m.m. S Nej Outlook Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

2 Kommunalt verksamhetsstöd
2.1 Informationsförvaltning
2.1.1 Informationssäkerhet
2.1.1.0 Leda - Styra - Organisera (Informationssäkerhet)
2.1.1.1 Hantera informationssäkerhet Granskningsrapport D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.1.1.25 Hantera övriga frågor (Informationssäkerhet) Anmälan personuppgiftsincident D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.1.3 Dokumentation och dokumenthantering

2.1.3.0
Leda - Styra - Organisera (Dokumentation och 
dokumenthantering)

2.1.3.1 Utreda och besluta om bevarande och gallring Gallringsbeslut D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.1.3.2 Planera och hantera dokumentation
2.1.3.3 Hantera strategi för bevarande av e-handlingar

2.1.3.25
Hantera övriga frågor (Dokumentation och 
dokumenthantering)

2.3 HR/Personal Handlingar i Heroma får förvaras digitalt tills frågan om bevarande om gallaring har utretts
2.3.1 Samverkan och förhandling
2.3.1.0 Leda - Styra - Organisera (Samverkan och förhandling)

2.3.1.1 Hantera samverkan enligt avtal Kallelse FSG/LSG S Nej J:\FF Samverkan Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Fastställda tider FSG S Nej J:\FF Samverkan\FSG Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

FSG-protokoll D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
LSG-protokoll D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
MBL-protokoll D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
MBL-protokoll rättstvist D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Lokala kollektivavtal D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avtalsdatabasen

Lokal samverkansöverenskommelse S Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Avtalsdatabasen

Bilagor till kallelse FSG S Nej J:\FF Samverkan\FSG\Bilagor Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet Bör diarieföras separat

Balanslista FSG S Nej
J:\FF 
Samverkan\FSG\balanslista Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Anteckningar från arbetsgrupper S Nej J:\FF Samverkan\FSG Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Beslut om skyddsombud S Nej Hos HR Papper Bevaras 5

2.3.1.2 Hantera LAS Turordningslista S Nej Heroma Digital
Gallras vid 
inaktualitet

Bevakningslistor, 
företrädesrätt/konvertering S Nej Heroma Digital

Gallras vid 
inaktualitet

Information om tidsbegränsad 
anställning/provanställning S Nej Heroma Digital

Gallras vid 
inaktualitet

2.3.1.3 Hantera lönerevision Arbetsgivaranvisningar S Nej J:FF HR/1. Gemensamt/lön Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Löneförhandlingsprotokoll S Nej Arkivet plan 2 Papper Bevaras 5

Lönetillägg för mentorer S Nej I pärm hos ansvarig Papper
Gallras vid 
inaktualitet Förvaras hos personen som har hand om valideringen på förvaltningen

2.3.1.4 Hantera personalsamtal Dokumentation från Medarbetarsamtal S Nej Hos chef Papper
Gallras vid 
inaktualitet Efter anställningens upphörande

2.3.1.5 Hantera övrig personalsamverkan Dokumentation från lönesamtal S Nej Hos Chef Papper
Gallras vid 
inaktualitet Efter anställningens upphörande

Kallelse utvecklingsdag S Nej J: Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet Förvaras hos respektive funktion

Utvärdering utvecklingdag S Nej J: Digitalt Gallras 2 år Förvaras hos respektive funktion
2.3.1.25 Hantera övriga frågor (Samverkan och förhandling)
2.3.2 Kompetensförsörjning

2.3.2.0 Leda - Styra - Organisera (Kompetensförsörjning)
Plan för personal- och 
kompetensförsörjning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.3.2.1 Rekrytera Vakansprövning S Nej Heroma Digitalt Gallras 2 år Gallras 2 år efter vakansprövning
Annonser gällande tjänst S Nej Heroma Digitalt Bevaras



Ansökningshandlingar (de som får 
tjänst) S Nej Personakt Digitalt/ Bevaras 5
Ansökningshandlingar (de som ej får 
tjänst) S Nej Heroma Digitalt Gallras 2 år Sparas för möjlighet att överklaga enl. §23 i lag om förbud mot diskriminering
Användarkonto S Nej Heroma Digitalt Gallras 2 år Gallras automatiskt av systemet 2 år efter senaste ansökan.

Skriftliga testresultat S Nej Hos rekryterare Papper
Gallras vid 
inaktualitet Gallras efter slutförd urvalsprocess

Utdrag ut belastningsregistret S Nej Personalakt Papper Bevaras
Anställningsavtal/beslut S Nej Personakt Papper Bevaras 5
Delegationsbeslut anställningar D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Intyg om arbetsförmåga enligt 
Allmänna bestämmelser S Nej Personakt Papper

Gallras vid 
inaktualitet

Begäran om företrädesrätt S Nej Hos HR Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Erbjudande om återanställning p.g.a 
företrädesrätt S Nej Hos HR Papper

Gallras vid 
inaktualitet

Överenskommelse att avstå 
tillsvidareanställning Nej Hos HR Papper

Gallras vid 
inaktualitet

Meddelande om tillsatt tjänst till övriga 
sökande S Nej Heroma Digitalt Gallras 2 år Gallras 2 år efter tillsättning i form av en logg i systemet

Spontanansökningar S Nej Outlook Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet Hänvisas till utannonserade tjänster

Tystnadsplikt- sekretessförsäkran S Nej Personakt Papper Bevaras 5

2.3.2.2 Kompetensutveckla Informationsbrev VFU S Nej

J:\FF Kvalitet och 
Utveckling\Verksamhetsutveck
ling\VFU\Brevmall Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Deltagarlista validering S Nej

J:\FF Kvalitet och 
Utveckling\Verksamhetsutveck
ling\VFU\Validering till 
förskollärare Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Anmälningslista validering S Nej K:\gemensam administration Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

2.3.2.3 Utbilda i ledarskap
2.3.2.4 Driva mentorsverksamhet

2.3.2.5 Hantera omställning
Omplaceringsutredning av medicinska 
skäl S OSL 39:2 Personakt Papper Bevaras
Erbjudande om omplacering S Nej Personakt Papper Bevaras
Beslut/varsel om omplacering S Nej Personakt Papper Bevaras

2.3.2.25 Hantera övriga frågor (Kompetensförsörjning)
Ansökningshandlingar till Högskolan i 
Borås (förskollärarutbildning) S Nej Kvalitet och utveckling i pärm Papper Bevaras 5

2.3.3 Bemanning
2.3.3.0 Leda - Styra - Organisera (Bemanning)
2.3.3.1 Hantera jourtjänstgöring

2.3.3.2 Hantera schemaläggning Tjänstgöringsscheman S Nej Heroma Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

2.3.3.3 Semesterplanera Ledighetsansökningar över 6 månader S Nej Heroma Digitalt Bevaras
Ledighetsansökningar under 6 
månader S Nej Heroma Digitalt Gallras 2 år

Semesterlistor S Nej J: Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet Förvaras hos respektive funktion

2.3.3.4 Hantera särskilda anställningsformer

2.3.3.25 Hantera övriga frågor (Bemanning)

Underlag som skickas till Rektor 
(avstämning flex- och timbank och 
flytande tid) S Nej Heroma Digitalt Gallras 2 år

2.3.4 Arbetsmiljö allmänt
2.3.4.0 Leda - Styra - Organisera (Arbetsmiljö allmänt) Beslut arbetsmiljöansvar D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Handlingsplaner (SAM) S Nej Stratsys Digitalt Bevaras 5
Handlingsplan vid hot och våld D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Framställan enl Arbetsmiljölagen 6 
kap. § 6a D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.3.4.1 Bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete Skyddsrondsprotokoll S Nej Hos ansvarig rektor Papper
Gallras vid 
inaktualitet Gallras när ny skyddsrond genomförts, under förutsättning att åtgärdspunkter har åtgärdats eller överförts till det nya protokollet.

Risk- och konsekvensanalys S Nej J:\FF Samverkan Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Mertids- och övertidsjournaler S Nej Heroma Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Delegering respektive fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter S Nej

Pärm hos den som gett 
delegeringen Papper Bevaras 5

2.3.4.2 Göra arbetsmiljöutredningar Arbetsmiljöutredning D Ev sekr Ciceron Digitalt Bevaras 5
Anmälan till Arbetsmiljöverket D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Inspektionsmeddelande från 
Arbetsmiljöverket D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Tillsynsrapporter från 
Arbetsmiljöverket D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Inspektion Arbetsmiljöverket D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut från Arbetsmiljöverket D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Dokumentation, anmälan och beslut 
kring kränkande särbehandling. 

S Ev sekr Personakt Papper Bevaras 5
2.3.4.3 Driva mångfaldsarbete



2.3.4.4 Hantera krisstöd Anhörigförteckning S OSL 39:3 Heroma Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet När anställningen upphör

2.3.4.25 Hantera övriga frågor (Arbetsmiljö allmänt)
Överläggningsprotokoll, enskilda 
ärenden S Nej Personakt Papper Bevaras 5

Anmälan av facklig förtroendeman S Nej Pärm hos HR Papper
Gallras vid 
inaktualitet

2.3.5 Personalhälsa
2.3.5.0 Leda - Styra - Organisera (Personalhälsa) Avtal Företagshälsovård D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.3.5.1 Bedriva friskvård Anmälan om hälsoinspiratör S Nej Pärm hos HR Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Hälsoplaner S Nej
J:\FF Samverkan\förskolornas 
hälsoplaner Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 5

2.3.5.2 Hantera tillbud Tillbudsanmälningar S Nej Heroma Digitalt Bevaras
2.3.5.3 Hantera arbetsskada Arbetsskadeanmälningar S OSL 39:2 Heroma Digitalt Bevaras

Läkarintyg vid arbetsskada S OSL39:2 Personakt Papper Bevaras
2.3.5.4 Rehabilitera Arbetsförmåge-bedömning S OSL 39:2 Personakt Papper Bevaras 5

Rehabiliteringsutredning S OSL 39:2 Heroma Digitalt Bevaras
Kan innehålla utredning av arbetsförmåga. Planering för återgång i arbetet. Läkarintyg. Utredning för möjligheter till 
arbetsanpassning

Beslut från Försäkringskassan S OSL 39:2 Personakt Papper Bevaras 5 Gäller rehabiliteringsersättning, sjukpenning och sjukersättning
Försäkringskassans dokumentation 
från möten S OSL 39:2 Personakt Papper Bevaras 5

2.3.5.25 Hantera övriga frågor (Personalhälsa) Terminalglasögon, beslut/rekvisition S Nej Agresso Digitalt Gallras 7 år Sparas som faktura

Lagstadgade medicinska kontroller S OSL 39:2 Personakt Papper Bevaras

Läkarintyg S OSL 39:2 Ansvarig chef Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Del av läkarintyg bevaras i personakt vid arbetsskada eller hos rektor om de tillhör en rehabiliteringsutredning i enlighet med Borås 
Stads gällande rutiner.

2.3.8 Övriga personalåtgärder
2.3.8.0 Leda - Styra - Organisera (Övriga personalåtgärder)
2.3.8.1 Hantera bisysslor Anmälan/beslut om bisyssla S Nej Personakt Papper Bevaras 5
2.3.8.2 Hantera disciplinåtgärder Beslut i disciplinärenden S OSL 39:2 Personakt Papper Bevaras 5

Minnesanteckningar i disciplinärenden S OSL 39:2 Hos HR Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Utredning, dokumentation och beslut 
kring omplacering S OSL 39:2 Personakt Papper Bevaras 5
Skriftlig varning S Nej Personakt Papper Bevaras 5
Klargörande samtal inkl. 
handlingsplaner S Nej Personakt Papper Bevaras 5

2.3.8.25 Hantera övriga frågor (Övriga personalåtgärder) Riktlinjer för uppvaktningar S Nej J:\FF Styrdokument Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Lista gratifikanter D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Brev till gratifikant D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Inbjudan gratifikation D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.3.9 Upphörande av anställning
2.3.9.0 Leda - Styra - Organisera (Upphörande av anställning)
2.3.9.1 Hantera egen uppsägning Skriftlig uppsärning S Nej Personakt Papper Bevaras 5 När arbetstagaren själv lämnar in sin uppsägning

2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren
Underrättelse om uppsägning av 
personliga skäl S Nej Personalakt Papper Bevaras 5
Varsel om uppsägning av personliga 
skäl S Nej Personalakt Papper Bevaras 5
Besked om uppsägning p.g.a. 
arbetsbrist S Nej Personalakt Papper Bevaras 5
Underrättelse om avsked S Nej Personalakt Papper Bevaras 5
Varsel om avsked S Nej Hos HR Papper Bevaras Skickas till medarbetarens personalorganisation
Besked om avsked S Nej Personalakt Papper Bevaras 5
Besked om att anställning upphör 
p.g.a. hel sjukersättning S Nej Personalakt Papper Bevaras 5
Beslut om avgångsvederlag S Nej Personalakt Papper Bevaras 5

2.3.9.3 Hantera upphörande av tidsbegränsad anställning
Varsel om att tidsbegränsad 
anställning upphör S Nej Hos HR Papper

Gallras vid 
inaktualitet Skickas till medarbetarens personalorganisation

Besked om att tidsbegränsad 
anställning upphör S Nej Hos HR Papper

Gallras vid 
inaktualitet

2.3.9.4 Hantera tjänstepension
2.3.9.5 Hantera avtalspension

2.3.9.6 Hantera rätt att fortsätta till 67 Besked om att anställningen upphör S Nej Personakt Papper Bevaras 5
2.3.9.7 Hantera dödsfall
2.3.9.25 Hantera övriga frågor (Upphörande av anställning)
2.4 Ekonomi Handlingar i Agresso får förvaras digitalt tills frågan om bevarande och gallring har utretts.
2.4.1 Redovisning
2.4.1.0 Leda - Styra - Organisera (Redovisning) Kontoplan S Nej Pärm hos ekonomiadm. Papper Bevaras 5

Årsbokslut S Nej

J:\FF 
Ekonomifunktionen\Redovisni
ng\Bokslut Digitalt Bevaras PDF/A-1 5

Delårsbokslut S Nej

J:\FF 
Ekonomifunktionen\Redovisni
ng\Bokslut Digitalt Bevaras PDF/A-1 5

Beslutade priser för 
Sjuhäradskommuner D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Beslut om interkommunal ersättning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Attestförteckning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5



2.4.1.1 Fakturera kunder Kundfakturor för barnomsorg S OSL 23:1 Agresso Digitalt Gallras 7 år
Kundfakturor och 
betalningsförelägganden övrigt S OSL 23:1 Agresso Digitalt Gallras 7 år
Bilagor till kundfakturor S OSL 23:1 Pärm hos ekonomiadm. Papper Gallras 7 år Bilagor som inte är i Agresso
Underlag manuella utbetalningar S Nej Agresso Digitalt Gallras 7 år

2.4.1.2 Hantera leverantörsfakturor Elektroniska fakturor och underlag S Nej Agresso Digitalt Gallras 7 år

Bokföringsordrar/bokföringsunderlag S Nej Agresso Digitalt Gallras 7 år
Fakturor gällande interkommunal 
ersättning S Nej Agresso Digitalt Gallras 7 år
Bestridande av fakturor D Nej Ciceron Digitalt Bevaras

2.4.1.3 Redovisa inkomstskatt och moms
2.4.1.4 Bokföra och redovisa Kvitton angående kontantinsättning S Nej Hos ekonomiadm. Papper Gallras 7 år

Rekvisitioner till inköp S Nej Hos inköparen Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Bokslutsbilagor exkl årsbokslut S Nej
J:FF\ekonomifunktionen\redov
isning Digitalt Gallras 7 år

2.4.1.25 Hantera övriga frågor (Redovisning) Handlingar avseende avräkningskonto S Nej Pärm hos ekonomiadm. Papper Gallras 2 år
Påminnelse (leverantörsfakturor som 
inte är betalda) S Nej Pärm hos ekonomiadm. Papper Gallras 1 år

2.4.3 Bidragshantering
2.4.3.0 Leda - Styra - Organisera (Bidragshantering)
2.4.3.1 Hantera statsbidrag Ansökan stadsbidrag D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Skolverket

Rekvisitioner stadsbidrag D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Skolverket
Beslut om statsbidrag D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Skolverket
Redovisning av statsbidrag D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Skolverket
Beslut från Kulturrådet om bidrag D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.4.3.2 Hantera EU-bidrag Ansökan EU-bidrag D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.4.3.3 Hantera övriga bidrag
Beslut om ersättning från 
Länsstyrelsen D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Ansökan om ersättning till 
Länsstyrelsen D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Delrapportering till Länsstyrelsen D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.4.3.25 Hantera övriga frågor (Bidragshantering) Uppgifter om bidragskriterier D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.5 Inköp
2.5.1 Inköp
2.5.1.0 Leda - Styra - Organisera (Inköp) Beställningar S Nej Agresso Digitalt Gallras 2 år

Orderbekräftelser S Nej Agresso Digitalt Gallras 7 år Scannas med fakturor

Följesedlar S Nej Hos ekonomiadm. Digitalt/
Gallras vid 
inaktualitet Gallras efter avstämning mot faktura

Tilldelningsbeslut D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.5.1.1 Hantera upphandling över tröskelvärde Avtall över tröskelvärde D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.5.1.2 Hantera upphandling under tröskelvärde Avtal under tröskelvärde D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.5.1.3 Avropa och göra direktinköp
2.5.1.4 Reklamera
2.5.1.25 Hantera övriga frågor (Inköp)
2.6 Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll
2.6.1 Anskaffning

2.6.1.0 Leda - Styra - Organisera (Anskaffning) Projekteringsframställan för förskola D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.6.1.1 Uppföra eller bygga om lokal eller byggnad
2.6.1.2 Inhyra byggnad eller lokal Beslut om inhyrning av lokal D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Beslut om övertagande D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Hyresgästanpassning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Hemställan om anpassning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

2.6.1.3 Köpa byggnad eller lokal
2.6.1.25 Hantera övriga frågor (Anskaffning) Uppsägning av lokal D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.6.2 Underhåll
2.6.2.0 Leda - Styra - Organisera (Underhåll) Utredning lokalvård D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Beslut gällande lokalvård D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.6.2.1 Underhålla lokal
2.6.2.2 Lokalvårda
2.6.2.3 Sköta utemiljöer
2.6.2.25 Hantera övriga frågor (Underhåll)
2.7 Inventariehantering
2.7.1 Inventariehantering
2.7.1.0 Leda - Styra - Organisera (Inventariehantering)
2.7.1.1 Anskaffa inventarier
2.7.1.2 Vårda och underhålla inventarier
2.7.1.3 Avyttra eller kassera inventarier
2.7.1.25 Hantera övriga frågor (Inventariehantering) Anmälan livsmedelsanläggning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Godkännande av 
livsmedelsanläggning D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kommunikation 
Livsmedelssanktionsavgift D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut Livsmedelssanktionsavgift D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Kontrollrapport från Miljöförvaltningen D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.8 Kris och säkerhet



2.8.1 Intern krisledning

2.8.1.0 Leda - Styra - Organisera (Intern krisledning)

Plan för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära 
händelse (Borås Stad) D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Finns även i Krispärm

Plan för hantering av 
samhällsstörningar och extraordinära 
händelse (Förskolenämnden) D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5 Finns även i Krispärm
Reglemente för Borås Stads 
krisledningsnämnd S Nej Papper Krispärm

Gallras vid 
inaktualitet

2.8.1.1 Utöva intern krisledning Anhöriglistor (förvaltning) S OSL 39:2 Krisskåp Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Dagordning Startmöte S Nej Krisskåp Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Dagordning krisledningsmöte S Nej Krisskåp Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Dagordning för avvecklingsmöte S Nej Krisskåp Papper
Gallras vid 
inaktualitet

2.8.1.25 Hantera övriga frågor (Intern krisledning) Minnesanteckningar krisövning S Nej K:\FF\Alla\Krisledning Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Befattningskort S Nej Krisskåp Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Larmlistor till central Plan för 
extraordinära händelser S Nej Krisskåp Papper

Gallras vid 
inaktualitet

Samverkanslista till Plan för 
extraordinära händelser S Nej Krisskåp Papper

Gallras vid 
inaktualitet

Lokaler och telefoner till Plan för 
extraordinär händelser S Nej Krisskåp Papper

Gallras vid 
inaktualitet

Kontaktlista S Nej Krisskåp Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Krisledningsgrupp S Nej Krisskåp Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Loggbok, kris S Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
2.9 Information och marknadsföring
2.9.2 Informationsförsörjning
2.9.2.0 Leda - Styra - Organisera (Informationsförsörjning)
2.9.2.1 Publicera på extern webb
2.9.2.2 Publicera på intern webb
2.9.2.3 Publicera på sociala medier Instagram/Facebook S Nej Sociala medier Digitalt Bevaras 5 Avvaktar riktlinje från kommunikationsavdelningen

2.9.2.4 Hantera releaser och presskontakter

Pressklipp, pressmeddelanden, 
nyhetssammandrag, eller 
omvärldsbevakning S Nej

K:\FF\alla\kommunikation\pre
ssklipp Digitalt Bevaras PDF/A-1 5 Ska ha direkt anknytning till verksmaheten

2.9.2.5 Hantera broschyrer
Informationsskrifter, affischer och 
broschyrer S Nej

J:\FF\kommunikation\trycksak
er Digitalt Bevaras PDF/A-1 5

2.9.2.6 Annonsera Reklamfilm S Nej
J:\FF\kommunikation\6.Bilder 
och filmer Digitalt Bevaras MPEG-4/H.2  5

2.9.2.7 Hantera eget periodiskt tryck

2.9.2.25 Hantera övriga frågor (Informationsförsörjning) Chefsbrev S Nej
J:\ FF 
kommunikation\chefsbrev Digitalt Bevaras PDF/A-1 5

Fotografier för att belysa den egna 
verksamheten/gruppfoton S Nej

J:\FF Kommunikation\6. Bilder 
och filmer Digitalt Bevaras JPEG 5 Övriga foton gallas vid inaktualitet

Power-Points presentationer S Nej J:\ Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet Förvaras hos respektive funktion

3 Kommunal kärnverksamhet
3.5 Utbildning
3.5.2 Förskola

3.5.2.0 Leda - Styra - Organisera (Förskola) Verksamhetsplan (för förskolorna) S Nej

J:\FF Rektorer och 
bitradande\SKASAM\Verksam
hetsplaner Digitalt Bevaras PDF/A-1 5

Mötesanteckningar från APT på 
förskolan S Nej

J:FF Samverkan\APT 
förskolorna Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet Om handlingarna innehåller information av betydande värde för verksamheten i ett långsiktigt perspektiv ska de bevaras.

Anmälan och yttrande från 
Skolinspektionen D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut från Skolinspektionen D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Plan kränkande behandling och 
diskrimineringsgrunder D Nej Ciceron Papper Bevaras 5
Värdegrundsplattform D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Tillsynsunderlag till Miljöförvaltningen S Nej Pärm hos rektor Papper
Gallras vid 
inaktualitet Bevaras hos Miljöförvaltningen

Plan för mottagande av nyanlända i 
förskolan S Nej På respektive avdelning Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet Definition av nyanlända barn och hur man kan arbeta  med frågorna

Stödmaterial för mottagande och 
introduktion av nyanlända barn i 
förskolan S Nej PingPong Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Ansökan Migrationsverket D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras
Beslut Migrationsverket D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras
Regler för förskola och fritidshem på 
obekväm arbetstid D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Kallelse Edcamp S Nej

J:\FF Kvalitet och 
Utveckling\Verksamhetsutveck
ling\Ed camp Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet



Bokgåva - fördelning av medel S Nej

J:\FF Kvalitet och 
Utveckling\Verksamhetsutveck
ling\kulturplan Digitalt Gallras 3 år

Kommunicering miljösanktionsavgift D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut miljösanktionsavgift D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut om riksklassning och årlig 
kontrollavgift D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Fristående förskolor
Ansökan om att starta fristående 
förskola eller fritidshem D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Utredning gällande ansökan om bidrag 
för fristående förskola D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Underrättelse om tillsyn fristående 
förskolor D Nej Outlook Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Tillsynsschema fristående förskolor D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Tillsynsprotokoll fristående förskolor D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Beslut tillsyn fristående förskolor D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Placering Ansökan om förskoleplats S OSL 23:1 IST förskola/Arkivet plan 3 Digitalt/pap
Gallras vid 
inaktualitet Finns även i pappersformat för de som saknar BankID

Erbjudande om plats i förskola S OSL 23:1 IST förskola/arkivet plan 1 Digitalt/pap Gallras 3 år Finns även i pappersformat för de som saknar BankID, sparas i pärm plan 3 för innevarande år, därefter arkivet plan 1
Platserbjudande för barn med skyddad 
identitet S OSL 22:1 Arkivet plan 3 i låst skåp Papper

Gallras vid 
inaktualitet

Information till barn med skyddad 
identitet S OSL 22:1 Arkivet plan 3, i låst skåp Papper

Gallras vid 
inaktualitet

Beslut om förtur i förskola D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5

Beslut om utökad 
tid/avgiftsreducering/avgiftsbefrielse D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kölistor S OSL 23:1 J: (områdesvis) Digitalt Gallras 1 år
Schema (barn) S OSL 23:1 IST förskola/arkivet plan 1 Digitalt/pap Gallras 3 år Finns även i pappersformat för de som saknar BankID, sparas i pärm plan 3 för innevarande år, därefter arkivet plan 1
Uppsägning av plats av samordnare S OSL 23:1 IST förskola/arkivet plan 1 Digitalt/pap Gallras 3 år Finns även i pappersformat för de som saknar BankID, sparas i pärm plan 3 för innevarande år, därefter arkivet plan 1
Uppsägning av plats av 
vårdnadshavare S OSL 23:1 IST förskola/arkivet plan 1 Digitalt/pap

Gallras vid 
inaktualitet

Placeringslistor över inskrivna barn S OSL 23:1 Arkivet plan 3 Papper Bevaras 5 Tas ut två gånger per år
Val av 15 timmar – LOV eller UA S OSL 23:1 Respektive tjänsterum Papper Gallras 3 år
Skuldlista + beslut om uppsägning S OSL 23:1 Arkivet plan 1 Papper Gallras 3 år Förvars i respektive tjänsterum första året

Bekräftelse på uppsagd plats S OSL 23:1 IST förskola/arkivet plan 1 Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Gallras efter 3 år om handläggare har sagt upp plats på grund av skuld. sparas i pärm plan 3 för innevarande år, därefter arkivet 
plan 1

Underlag till ansökan om förtur D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5

Ansökan/beslut om utökad vistelsetid D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5
Underlag till ansökan om utökad 
vistelsetid D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5 T.ex. intyg
Yttrande från hemkommun D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5
Begäran om yttrande från annan 
kommun D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5

Kontroller/ekonomi Inkomstuppgifter S OSL 23:1 Arkivet plan 3 Papper Gallras 3 år
Inkomstuppgifter för barn med 
skyddad identitet S OSL 22:1 Arkivet plan 3, i låst skåp Papper Gallras 3 år
Mertidsdebitering S OSL 23:1 Agresso Digitalt Gallras 7 år
Mertidsblanketter S OSL 23:1 Arkivet plan 3 Papper Gallras 3 år Arkivet 
Fakturajournaler S OSL 23:1 Extens Digitalt Gallras 2 år

Brev gällande sambokontroll S OSL 23:1 Respektive tjänsterum Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Listor sambokontroll S OSL 23:1 J:\FF administrativ funktion Digitalt Gallras 3 år

Sambokontroll + intyg om ej sambo S OSL 23:1 Respektive tjänsterum Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Kontroll debavvikelser S OSL 23:1 Respektive tjänsterum Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Körningar före/efter Skatteverket S OSL 23:1 Arkivet plan 1 Papper Gallras 7 år Sparas innevarande och föregående år i respektive tjänsterum
Excellistor över makuleringar, 
debiteringar och återbetalningar S OSL 23:1 J:\FF administrativ funktion Digitalt Gallras 7 år
Excellistor över retroaktiva skulder S OSL 23:1 J:\FF administrativ funktion Digitalt Gallras 3 år

Lista över personer med 
återbetalningar S OSL 23:1

J:\FF administrativ 
funktion\samordnare\inkomstk
ontroll\återbetalningar Digitalt Gallras 7 år

Brev till räkningsmottagare för 
inkomstkontroll S OSL 23:1 J:\FF administrativ funktion Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Brev med kopior på utbetalningsordrar S OSL 23:1 J:\FF administrativ funktion Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Filer med utbetalningar och 
faktureringar (vårdnadshavare) S OSL 23:1 J:\FF administrativ funktion Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Excellistor med personer med skuld S OSL 23:1 J:\FF administrativ funktion Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Handlingar kring tilläggsbelopp för 
barn med särskilda behov S OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5

Lista avbetalningsplaner/skuldsanering S OSL 23:1
J:\FF administrativ 
funktion/Arkivet plan 3 Digitalt/pap

Gallras vid 
inaktualitet

Information till Skatteverket om 
felaktiga folkbokföringsadresser S OSL 23:1 I respektive tjänsterum Papper

Gallras vid 
inaktualitet



3.5.2.1 Driva förskola
Anmälan om skada eller tillbud på 
barn S OSL 23:1

Hos rektor på respektive 
förskola Digitalt Bevaras PDF/A-1 5

Instruktion för akut omhändertagande S OSL 23:1 Pärm på avdelningen Papper
Gallras vid 
inaktualitet När barnet slutat förskolan eller efter avslutad medicinering

Pedagogisk dokumentation S OSL 23:1 PingPong och K:\gemensam Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet När barnet slutar förskolan

Dokumentation av aktiviteter S OSL 23:1 PingPong och K:\gemensam Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Skaderapporteringsmall S Nej Avdelning på förskolan Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Matsedel/meny S Nej Köket på förskolan Papper Bevaras 5

Specialkost S OSL 23:1 Köket på förskolan Papper
Gallras vid 
inaktualitet Gallras när barnet slutat förskolan.

Intyg från vårdnadshavare till 
samordnare S OSL 23:1 Arkivet plan 3 Papper Gallras 3 år
Dagjournaler S OSL 23:1 Arkivet plan 1 eller 3 Papper Gallras 3 år

Dokumentation utvecklingssamtal S OSL 23:1
Avdelning på förskolan, i Ipad 
(Keynote) Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet När barnet slutar förskolan

Kontaktlista till vårdnadshavare S OSL 23:1
Avdelning på förskolan samt 
IST Papper/digit

Gallras vid 
inaktualitet När barnet slutar förskolan

Anmälan kränkande behandling D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5
Utredning kränkande behandlnig D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5
Uppföljning kränkande behandling D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5

Övergång Övergångsblankett generell S OSL 23:1 Avdelning på förskolan Papper
Gallras vid 
inaktualitet När barnet slutat förskolan

Övergångsplan för förskola - 
förskoleklass D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5
Blankett vid övergång från förskola till 
förskoleklass S OSL 23:1 Avdelning på förskolan Papper

Gallras vid 
inaktualitet När barnet slutat förskolan

Övergångsblankett barn med särskilda 
behov S OSL 23:1 Kassaskåp på förskolan Papper

Gallras vid 
inaktualitet När barnet slutat förskolan

Samtycke till överlämnande av 
uppgifter från förskolan till skolan S OSL 23:1 Avdelningen på förskolan Papper

Gallras vid 
inaktualitet

3.5.2.2 Driva familjedaghem

3.5.2.25 Hantera övriga frågor (Förskola) Kallelse till föräldraråd S Nej PingPong Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Protokoll från föräldraråd S OSL 23:1 PingPong Digitalt Gallras 3 år

Information till vårdnadshavare S Nej PingPong Digitalt Gallras 3 år 5
Gäller extern kommunikation med vårdnadshavare som ger samlad information och en nulägesbeskrivning av förskolan. T. ex 
veckobrev, månadsbrev, nyhetsbrev vid terminsstart.

Samtycke för fotografering och 
publicering av bilder D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5
Korrespondens med vårdnadshavare 
av ringa betydelse S OSL 23:1 Outlook Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Korrespondens med vårdnadshavare 
av betydelse D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5
Förteckning och säkerhetsblad över 
kemiska produkter S Nej Städutrymme Papper

Gallras vid 
inaktualitet En aktuell förteckning ska alltid hållas tillgänglig.

Innehållsförteckning Språkotek S Nej J:\Barnhälsan Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Innehållsförteckning Habotek S Nej J:\Barnhälsan Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

TRAS ((Tidig Registrering Av 
Språkutveckling) S Nej Avdelning på förskolan Papper

Gallras vid 
inaktualitet Pedagogiskt material som används på förskolorna för att kartlägga barngruppen för att se vad undervisningen ska fokusera på.

Språkdomäner S Nej Avdelning på förskolan Papper
Gallras vid 
inaktualitet

Förfrågan om insats S OSL 23:1
Dokumentskåp hos 
Barnhälsan Papper

Gallras vid 
inaktualitet

Dokumentation om insats S OSL 23:1 J:\Barnhälsan Digitalt Bevaras 5

Barnhälsomöte-medgivandeblankett S OSL 23:1

Dokumentskåp hos 
Barnhälsan och 
dokumentskåp hos rektor Papper

Gallras vid 
inaktualitet När barnet slutat förskolan

Orienteringsmöten S OSL 23:1 J:\Barnhälsan Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet När barnet slutat förskolan

3.5.5 Fritidshem

3.5.5.0 Leda - Styra - Organisera (Fritidshem) Ansökan om plats i fritidshem S OSL 23:3 IST förskola/Arkivet plan 3 Digitalt/pap
Gallras vid 
inaktualitet Finns även i pappersformat för de som saknar BankID

Erbjudande om plats i fritidshem S OSL 23:3 IST förskola/Arkivet plan 1 Digitalt/pap Gallras 3 år Finns även i pappersformat för de som saknar BankID, sparas i pärm plan 3 för innevarande år, därefter arkivet plan 1
Beslut om 
avgiftsreducering/avgiftsbefrielse D OSL 23:3 Ciceron Digitalt Bevaras 5

Kölistor S OSL 23:3 J: (områdesvis) Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet Kan gallras om de kommer med i någon årsrapport?

Schema (barn) S OSL 23:3 IST förskola/arkivet plan 1 Digitalt/pap Gallras 3 år Finns även i pappersformat för de som saknar BankID, sparas i pärm plan 3 för innevarande år, därefter arkivet plan 1
Uppsägning av plats av samordnare S OSL 23:3 IST förskola/arkivet plan 1 Digitalt/pap Gallras 3 år Finns även i pappersformat för de som saknar BankID, sparas i pärm plan 3 för innevarande år, därefter arkivet plan 1
Uppsägning av plats av 
vårdnadshavare S OSL 23:3 IST förskola/arkivet plan 1 Digitalt/pap

Gallras vid 
inaktualitet

Placeringslistor över inskrivna barn S OSL 23:3 Arkivet plan 3 Papper Bevaras 5 Tas ut två gånger per år
Skuldlista + beslut om uppsägning S OSL 23:3 Arkivet plan 1 Papper Gallras 3 år Förvars i respektive tjänsterum första året
Bekräftelse på uppsagd plats S OSL 23:3 IST förskola Digitalt Gallras 2 år
Dagjournaler S OSL 23:1 Arkivet plan 1 eller 3 Papper Gallras 3 år

3.5.5.1 Driva fritidshem
3.5.5.25 Hantera övriga frågor (Fritidshem)



Kompletterande uppgifter till ansökan 
om att starta fristående förskola D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Utbetalningsverifikation med 
tillhörande underlag till Fristående 
förskolor S Nej Pärm hos ekonomiadm. Papper Bevaras 5
Debiteringsunderlag till fristående 
förskolor S Nej Pärm hos samordnare Papper Bevaras 5
Kallelse och närvarolista kring 
informationsmöten med fristående 
förskolor S Nej J:FF Kvalitet och utveckling Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Dokumentation från informationsmöte 
med fristående förskola D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Uppsägning av plats av samordnare 
fristående förskola S OSL 23:1 IST förskola/J: Digitalt Gallras 3 år J:\FF Administrativ funktion\Samordnare\Fristående förskolor och ped.omsorg
Uppsägning av plats av 
vårdnadshavare fristående förskola S OSL 23:1 IST förskola/J: Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Erbjudande om plats fristående 
förskola S OSL 23:1 IST förskola/J: Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet J:\FF Administrativ funktion\Samordnare\Fristående förskolor och ped.omsorg

Ansökan/beslut om utökad vistelsetid D OSL 23:1 Ciceron Digitalt Bevaras 5
3.5.10 Annan pedagogisk verksamhet

3.5.10.0 Leda - Styra - Organisera (Annan pedagogisk verksamhet)
Ansökan om att starta enskild 
pedagogisk omsorg D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Utredning gällande ansökan om bidrag 
för pedagogisk omsorg D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Kompletterande uppgifter till ansökan 
om att starta enskild pedagogisk 
omsorg D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5
Utbetalningsverifikation med 
tillhörande underlag till pedagogisk 
omsorg S Nej Pärm hos ekonomiadm. Papper Bevaras 5
Debiteringsunderlag till pedagogisk 
omsorg S Nej Pärms hos samordnare Papper Bevaras 5

3.5.10.1 Bedriva pedagogisk omsorg Scheman S OSL 23:1 IST förskola/J: Digitalt Gallras 3 år J:\FF Administrativ funktion\Samordnare\Fristående förskolor och ped.omsorg
Uppsägning av plats av samordnare 
pedagogisk omsorg S OSL 23:1 IST förskola/J: Digitalt Gallras 3 år J:\FF Administrativ funktion\Samordnare\Fristående förskolor och ped.omsorg

Uppsägning av plats av 
vårdnadshavare pedagogisk omsorg S OSL 23:1 IST förskola/J: Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet

Erbjudande om plats pedagogisk 
omsorg S OSL 23:1 IST förskola/J: Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet J:\FF Administrativ funktion\Samordnare\Fristående förskolor och ped.omsorg

Mertidsdebitering S OSL 23:1 Agresso Digitalt Gallras 7 år

3.5.10.2 Bedriva öppen förskola
Deltagarstatistik ABC 
föräldrastödsutbildning S Nej J:ABC Digitalt Gallras 2 år 5

Verksamhetsscheman S Nej

J:\oppna 
forskolan\verksamhetsschema
n Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 5

Handlingsplaner öppna förskolan S Nej
J:\oppna 
forskolan\handlingsplaner Digitalt

Gallras vid 
inaktualitet 5 Handlingsplaner hur öppna förskolor rent praktiskt arbetar med centrala rutiner som exempelvis Hot & Våld

Arbetsbeskrivning S Nej J:oppna forskolan Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Avtal för familjecentraler D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Protokoll styrgruppsmöten i öppna 
förskolan S Nej

J:\samordnare oppna 
forskolan\styrgruppsmöten\ant
eckningar Digitalt Bevaras PDF/A-1 5

Självskattning S Nej J:samordnare oppna forskolan Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Uppdragsbeskrivning familjecentral S Nej

J:\samordnare oppna 
forskolan\uppdragsbeskrivning 
alla professioner Digitalt Bevaras PDF/A-1 5

Verksamhetsplan Familjecentral D Nej Ciceron Digitalt Bevaras 5

Årshjul S Nej J:samordnare oppna forskolan Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

Arbetsplan S Nej J:samordnare oppna forskolan Digitalt
Gallras vid 
inaktualitet

3.5.10.3 Bedriva öppen fritidsverksamhet
3.5.10.4 Bedriva omsorg när förskola eller fritidshem ej erbjuds
3.5.10.25 Hantera övriga frågor (Annan pedagogisk verksamhet)
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Arkivbeskrivning för Förskolenämnden 

 
Upprättad, datum: 2020-04-23 
Upprättad, av: Ida Westin, nämndsekreterare 
 

1. Myndighetens organisation och arbetsuppgifter 
 
1.1 Historik 
Årsskiftet 2016/2017 ersattes tre Stadsdelsnämnder med fyra nya fackförvaltningar. De fyra 
nämnderna som startade var Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Vård- och äldrenämnden 
och Individ- och familjeomsorgsnämnden.  
 
1.2 Verksamhet 
Förskolenämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal 
pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar. I detta 
ingår ansvaret för förskolan och annan pedagogisk omsorg för barn fram till dess att de övergår 
till grundskolan. 
 
Förskolenämnden beslutar om godkännande av fristående förskolor och beslut angående rätt till 
bidrag för bedrivande av fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 
förskolor och pedagogisk omsorg. 
 
1.3 Organisation 
Förskoleförvaltningen leds av en förvaltningschef. Förvaltningschefen samordnar den löpande 
verksamheten tillsammans med förvaltningens ledningsgrupp. 
 

Kärnverksamhet 
Förskolor 
Borås Stads kommunala förskolor är uppdelade i två olika verksamhetsområden, för varje 
område finns en verksamhetschef. Varje förskola leds av en rektor.  
 

Stödfunktioner 
Administrativa funktion 
Funktionen arbetar främst med samordning av placering av barn i förskolan och fritidshem. Här 
hanteras också tillhörande stödprocesser som sambokontroll, hantering av utökad tid, 
schemaändringar, inkomsthantering och skuldhantering. 
 
Barnhälsan  
Barnhälsan ansvarar för strategiskt arbete kring främjande, förbyggande och åtgärdande 
barnhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Barnhälsan samverkar med Centrum 
för flerspråkigt lärande (CFL), IFO Barn och unga, Barnavårdcentralen (BVC) samt 
familjecentralerna. 
 
Ekonomi  
Ekonomifunktionen ansvarar för budgetering, redovisning, uppföljning, prognoser, 
lokalsamordning och fakturahantering. Här ingår även förvaltningens stab-funktion med 
förvaltningscontroller, kommunikatör, nämndsekreterare, samordnare och utredare.  
 
HR 
I HR-funktionen finns HR-specialister, HR-administratör och förskoleadministratörer. HR-
specialisterna arbetar bland annat med förvaltningens personalfrågor, arbetsmiljö och 
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hälsofrämjande arbete. Förskoleadministratörerna arbetar som stöd för förskolorna och 
rektorerna i administrativa processer. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av beställningar, 
fakturahantering och chefsstöd i personalsystem. Administratörerna uppdaterar också 
förskolornas hemsidor och arbetar med LAS-hantering. 
 
Kvalitet och utveckling  
Kvalitet och utveckling stödjer genomförandet och utvecklingen av undervisningen och ska hålla 
samman det systematiska kvalitetsarbetet inom förvaltningen. Här är även förvaltningens it-
samordning organiserad. 

 
 
1.4 Myndighetens arkivorganisation 
Arkivansvarig: Förvaltningschef 
Samordnande arkivredogörare: Nämndsekreterare 
Arkivredogörare: Medarbetare på HR, samordnare samt nämndsekreterare 

 
Arkivansvarig ska  

 känna till bestämmelser och anvisningar om informationshantering och arkivvård 

 bevaka tillämpningen av arkivlagen, Arkivregler för Borås Stad, dessa rutiner samt andra 
av arkivmyndigheten utfärdade råd och anvisningar 

 bevaka informations- och arkivhanteringsfrågorna i budgetarbete och övrig planering 

 bevaka informations- och arkivhanteringsfrågorna när myndighetens organisation eller 
arbetssätt ändras 

 ansvara för att nämnden eller styrelsen har en aktuell, årligt uppdaterad dokument-
hanteringsplan och att den fastställs av nämnden eller styrelsen 

 kontinuerligt informera berörd personal om informations- och arkivhanteringsfrågor 

 samråda med arkivredogörarna och arkivmyndigheten 
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Samordnande arkivredogörare ska 

 känna till bestämmelser och anvisningar om informationshantering och arkivvård 

 utarbeta nämndens eller styrelsens dokumenthanteringsplan efter samråd med 
arkivmyndigheten 

 se till att de handlingar som uppkommer till följd av verksamheten hanteras i enlighet 
med dokumenthanteringsplanen 

 vårda myndighetens handlingar 

 säkerställa att handlingarna hålls tillgängliga i enlighet med offentlighetslagstiftningen 

 samordna gallring 

 samordna överlämnande av handlingar till arkivmyndigheten 

 samråda med arkivansvarig, arkivredogörare och arkivmyndigheten  
 
Arkivredogörare ska 

 Hantera den löpande hanteringen av arkivet 

 Förbereda överlämnande av handlingar till arkivmyndigheten 

 Verkställa beslutad gallring 
 

2. Sökmedel/-ingångar till arkivet 
Förskoleförvaltningen har flertalet olika diarier där handlingar förvaras. De fysiska arkiven är 
placerade på plan Olovsholmsgatan 32, plan 1 och 3.  
 
Verksamheten i förskolorna ger upphov till vissa handlingar som förvaras på förskolan. Det är i 
huvudsak handlingar som bevaras så länge de är aktuella, och som gallras när barnet de gäller har 
slutat på förskolan.  
 
Ciceron är förvaltningens diarie- och ärendehanteringssystem där handlingar med varaktigt värde 
förvars. Här förvaras förvaltningsövergripande handlingar och innefattar bland annat 
nämndprotokoll. 
 
Förskoleförvaltningen har utöver detta flera verksamhetssystem som beskrivs i 
dokumenthanteringsplanens systembeskrivning. 
 
För att ta del av allmänna handlingar kan allmänheten söka i Borås Stads webbdiarium. Alla 
handlingar finns inte publicerad där men går att ta del av alla ärenderubriker. För att få del av 
handlingar tas kontakt med Förskoleförvaltningen på den gemensamma e-postadressen 
forskola@boras.se. 
 

3. Inskränkningar i tillgängligheten 
 
3.1 Inskränkningar enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL 
Sekretess förekommer i en stor del av förskoleförvaltningens allmänna handlingar och hänvisning 
till sekretessparagraf framgår i dokumenthanteringsplanen för respektive handling.  
 
Handlingar rörande enskilda barn i förskoleverksamhet är sekretessbelagda enligt 23 kap 1 § OSL. 
 
Handlingar rörande anställdas enskilda personliga förhållandenden är sekretessbelagda enligt 39 
kap 2 § OSL. 
 
 

mailto:forskola@boras.se
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3.2 Inskränkningar genom gallring 
Förskolenämnden fattade 2017-09-28 beslut om gallring av pappershandlingar efter inscanning 
till ärendehanteringssystemet Ciceron. Beslutet innebär att originalhandlingar som scannas in i 
Ciceron, kan gallras därefter. 
 
Från och med 1 januari 2018 gallras alla pappershandlingar som scannas in i 
ärendehanteringssystemet Ciceron. 
 

4. Överlämnande av handlingar till och från myndigheten och annat som 
påverkat arkivbildningen 
Förskolenämnden förvarar handlingar från tiden då nämndens verksamhet var fördelad på tre 
Stadsdelsnämnder. Handlingarna levereras succesivt årligen till Stadsarkivet med en leveransfrist 
på fem år. Förskolenämnden förvarar handlingar från och med år 2014. Äldre handlingar har 
överlämnats till Stadsarkivet.  
 

5. Beskrivning av myndighetens allmänna handlingar enligt 4 kap. 2 § 
Offentlighets och Sekretesslagen (2009:400) 
Den beskrivning som myndigheten enligt denna lag ska upprätta tillgodoses till stor del av 
arkivbeskrivningen, med nedanstående kompletteringar för de delar som inte täcks in av 
arkivbeskrivningen.  
  
1. Myndighetens organisation och verksamhet: Se punkt 1.2-1.3. 
2. Sökmedel till myndighetens allmänna handlingar: Se punkt 2. 
3. Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos 
myndigheten för att ta del av allmänna handlingar: Se punkt 2. 
4. Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om 
myndighetens allmänna handlingar, deras användning och 
sökmöjligheter: Se punkt 1.4. 
5. Bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på 
uppgifter i sina handlingar: Se punkt 3.1. 
6. Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar 
till andra samt hur och när detta sker:  

 Skatteverket 

 SCB 
 
 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-23 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00019 1.4.1.2 
 

  

 

Rapportering av Förskolenämndens 

personuppgiftsbehandlingar 2019 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna sammanställning av nämndens 

personuppgiftsbehandlingar för 2019 och lägga den till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Dataskyddsförordningen artikel 30 ställer krav på att varje personuppgifts-

ansvarig organisation ska föra ett register över personuppgiftsbehandlingar som 

utförs i den verksamhet som den personuppgiftige ansvarar för. För kommuner 

är det varje nämnd som har självständigt verksamhetsansvar som räknas som 

personuppgiftsansvarig. Nämnden får årligen en rapportering med en 

sammanställning över de personuppgiftsbehandlingar som sker inom nämndens 

ansvar.   

Förskolenämnden behandlar personuppgifter för barn. Barnets bästa beaktas i 

varje behandling utifrån att alla registreringar identifieras och att hanteringen är 

ändamålsenlig och korrekt.                

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2019 Förskolenämnden                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 16 april 2020. 

Beslutet expedieras till 

1. Nämndens dataskyddsombud 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 

 

  

  

 

 
 

 

 

Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 

2019 

Förskolenämnden 
 



Borås Stad 
Datum 

2020-04-23 
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2(4) 

 

Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2019 

Inledning 

Dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) trädde i 

kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. GDPR har till syfte att skapa en 

enhetlig och likvärdig nivå av skydd vid behandling av personuppgifter. 

Begreppet behandling omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning, 

spridning, utplåning, med mera. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av 

personuppgifter är nämnden för myndigheten. För att fullgöra och underlätta 

ansvaret som personuppgiftsansvarig delegerar ofta myndigheten den operativa 

hanteringen av personuppgifter till en tjänsteman inom förvaltningen. 

Förskolenämnden har delegerat arbetet till förvaltningschef. En av uppgifterna 

för denna är att skriva en årlig rapport till nämnden gällande behandlingen av 

personuppgifter inom förvaltningen.  

Behandling av personuppgifter  

Antal registrerade personuppgiftsbehandlingar  

Antal 2019 58 st. 

Antal behandlingar med känsliga personuppgifter 

Vissa personuppgifter kräver enligt Dataskyddsförordningen extra starkt skydd. 

Känsliga personuppgifter är uppgifter om: 

• Ras eller etniskt ursprung 

• Politiska åsikter 

• Religiös eller filosofisk övertygelse 

• Medlemskap i en fackförening 

• Hälsa 

• En persons sexualliv eller sexuella läggning 

• Genetiska uppgifter och 

• Biometriska uppgifter som entydigt identifierar en person. 

Utgångspunkten är att det är förbjudet att behandla sådana personuppgifter. 

Det finns dock flera undantag från förbudet, exempelvis inom social omsorg, 

hälsa- och sjukvård, förebyggande hälsa, och förvaltning av IT-system som rör 

social omsorg eller hälso- och sjukvård.  

Antal känsliga behandlingar  10 st. 
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Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2019 

Antal konsekvensbedömningar av känsliga behandlingar 

Enligt Dataskyddsförordningen ska en konsekvensbedömning genomföras 

innan behandlingar av känsliga personuppgifter genomförs. Detta ska göras om 

en behandling misstänks kunna leda till hög risk för att personers rättigheter 

och friheter kränks eller behandlas felaktigt. 

Antal personuppgiftsincidenter     

Här anges antalet personuppgiftsincidenter som har upptäckts under året. 

Genomförda aktiviteter 2019 

Rapport från verksamhetstillsyn 

Under våren 2019 genomfördes en granskning av nämndens dataskyddsombud. 

Samtliga nämnder var med i granskningen. Granskningen fokuserade främst på 

hur väl förvaltningarna anpassat sig efter nya lagstiftningen samt skyddet av den 

personliga integriteten av kommunmedlemmar och anställda. Granskningens 

resulterade i en handlingsplan med ett antal punkter som nämndens 

dataskyddsombud såg behövde åtgärdas.   

I arbetet med nämndens riskanalys 2019 identifierades riskbilden risk för att 

GDPR inte följs/efterlevs. Riskbedömningen fick en 9 vilket innebar att risken 

blev föremål för uppföljning under 2019 i Förskolenämndens intern 

kontrollplan. För att arbeta med riskbilden genomfördes under hösten 2019 en 

kontroll av hur implementeringen av GDPR har fungerat, om de nya rutinerna 

är kända och om det finns behov av ytterligare stöd (ex. utbildning och 

reviderade rutiner). Uppföljningen skedde genom en enkät till personal på tio 

geografiskt spridda förskolor. Totalt deltog 75 personer i enkäten. 94,1 % svarar 

att de upplever sig ha tillräckligt med kunskap om vad en personuppgift är och 

89,3 % svarar att de upplever sig ha tillräckligt med kunskap för att hantera 

personuppgifter i förskolans verksamhet. 15 % svarar att de inte vet i vilket 

syfte som verksamheten hanterar personuppgifter och av de kommentarer som 

getts till svaret på frågan går det att konstatera att kunskapen inom detta 

område behöver höjas. 54,7 % svarar att de inte har kunskap om vad en 

personuppgiftsincident är och 73,3 % svarade att de inte vet vad de ska göra 

om det inträffar en personuppgiftsincident. Resultatet av enkäten visar på att 

insatser under 2020 behöver ske för att höja kunskapen inom hela förvaltningen 

i dessa frågor. 

Medborgarkontakter 

Under året har det förekommit två förfrågningar från medborgare till 

förvaltningen avseende rättigheten, begäran om registerutdrag. Förfrågningarna 

har hanterats skyndsamt och hanterats inom tidsramen för utlämnande av 

registerutdrag i enlighet med Dataskyddsförordningen.   

Antal genomförda konsekvensbedömningar  0 st. 

Antal personuppgiftsincidenter  0 st. 
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Sammanställning av personuppgiftsbehandlingar 2019 

Händelser och incidenter 

Under 2019 har ingen incident gällande personuppgifter rapporterats.  

Revision och riskanalys  

Under 2018 har förvaltningen säkerhetsklassat de två verksamhetssystem, IST 

Förskola och Extens, som förvaltningen använder. Säkerhetsklassningen har 

gjorts med SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) verktyg KLASSA. 

Verktyget användas för att göra en bedömning av vilken säkerhetsnivå de olika 

verksamhetssystemen behöver. Det kan handla om vilka konsekvenser som 

uppstår om informationen inte kan nås, om den kan förvanskas eller kommer 

på avvägar. 

I arbetet med nämndens riskanalys 2019 identifierades riskbilden risk för att 

GDPR inte följs/efterlevs. Riskbedömningen fick en 9 vilket innebar att risken 

blev föremål för uppföljning under 2019 i Förskolenämndens intern 

kontrollplan.  

Inga övriga riskanalyser av verksamheten har genomförts.  

Utbildning, information 

För att öka medvetenheten i organisationen kring hur kommunen hanterar 

information har Borås Stad köpt in en webbaserad utbildning i grundläggande 

informationssäkerhet, DISA. Under 2018 och 2019 har medarbetare på 

förvaltningen genomgått utbildningen. Förvaltningen kommer fortsätta att 

genomföra utbildningen under 2020, detta för att höja kunskapen inom 

förvaltningen. Statistik från februari 2020 visar att drygt 1000 medarbetare har 

genomgått utbildningen.  

Via chefsbrev har förvaltningen under året informerat om vart medarbetare kan 

läsa mer om ”Frågor och svar” gällande Dataskyddsförordningen.  

Inga ytterligare informationsinsatser eller utbildningar har genomförts under 

2019. 

Planerade aktiviteter 2020 

Under våren 2020 genomför nämndens Dataskyddsombud en ny granskning av 

kommunens samtliga förvaltningar. Utifrån dess resultat och den handlingsplan 

som granskningen genererar kommer förvaltningen att bedriva det fortsatta 

arbetet med att implementera Dataskyddsförordningen i förvaltningen. Sett till 

enkätresultatet från hösten 2019 kommer förvaltningen under 2020 genomföra 

informationsinsatser för att höja kunskapen inom hela förvaltningen främst 

rörande vad som är att betrakta som en personuppgiftsincident samt 

hanteringen av en då det eventuellt inträffar. 73,3 % svarar att de inte vet hur de 

ska gå tillväga. Vidare kommer fokus ligga på vad som är en personuppgift och 

vad vi har för ändamål med behandling samt hur information ges vid 

insamlandet. 

Vidare ska arbetet med att se över nämndens behandlingar av personuppgifter 

fortsätta under 2020.   
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Öppning av öppna förskolans verksamhet 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att den öppna verksamheten ska öppnas upp igen.        

Ärendet i sin helhet 

För att minska risk för smittspridning beslutade Förskolenämnden genom 
ordförandebeslut den 24 mars 2020 att stänga öppna förskolans verksamheter, 
inklusive Tittut, den mobila förskolan.  
 
Förskolenämnden beslutar nu att den öppna verksamheten ska öppnas upp 
igen. Verksamheterna ansvarar för att säkerställa att verksamheten bedrivs på 
ett sådant sätt att smittspridningen minimeras.         

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut 2020-03-24 Stängning av öppna förskolans verksamheter                                

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Barn till föräldralediga och arbetssökande  

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att barn till föräldralediga eller arbetssökande 

vårdnadshavare fortsatt ska vara hemma från förskolan.  

Beslutet gäller till och med 3 juli 2020.        

Ärendet i sin helhet 

För att minska risk för smittspridning beslutade Förskolenämnden genom 

ordförandebeslut den 24 mars 2020 att barn till föräldralediga eller 

arbetssökande vårdnadshavare skulle vara hemma från förskolan. Beslutet 

gällde tills vidare.      

Förskolenämnden beslutar att barn till föräldralediga eller arbetssökande 

fortsatt ska vara hemma från förskolan. Beslutet är nu datumangivet och gäller 

till och med 3 juli 2020.                        

Beslutsunderlag 

1. Delegationsbeslut 2020-03-24 - Barn till föräldralediga och arbetssökande                                  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Anmälningsärenden

Förskolenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna      

Anmälningsärenden 

1. Klimatkompensationsavgift för resor 2019

Dnr 2020-00075

2. Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 32 Extra medel till välfärden

Dnr 2020-00077

3. Kommunfullmäktiges beslut 2020-03-19 § 38 Ändring i det

gemensamma reglementet för Kommunstyrelsen och samtliga nämnder

Dnr 2020-00078

4. Beslut från Miljö- och konsumentnämnden, §73, Miljörapport 2019

Borås Stad

Dnr 2020-00080

5. Verksamhetsbeslut - Tillfällig flytt av barn från Våglängdsgårdens

förskola till Bodagårdens förskola på grund av personalbrist

Dnr 2020-00066

6. Verksamhetsbeslut - Tillfällig flytt av barn från Tunnlandsgårdens

förskola till Bäckaryds förskola på grund av personalbrist

Dnr 2020-00066

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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Delegationsbeslut

Förskolenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna      

Delegationsbeslut 

1. Anmälan av kränkande behandling till huvudmannen

Dnr 2020-00002

2. Utredning av kränkande behandling till huvudmannen

Dnr 2020-00002

3. Tidsbegränsade anställningar

Dnr 2020-00046

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 
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