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KALLELSE
Datum

2020-09-10
Instans

Förskolenämnden

Förskolenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde
torsdagen den 17 september 2020 kl. 15:30. Sammanträdet kommer att hållas
på Borås Kongress i konferenslokal Prada. Det finns även möjlighet att ansluta
till mötet digitalt via Teams. Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation
där Monica Lindqvist informerar om sitt arbete med befolkningsprognosen.
Nämndsammanträdet startar klockan 17.00.
Förskolenämndens sammanträde är inte 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 den 14 september kl. 17.00. Meddela eventuellt
förhinder till Andreas Ekström, tel. 0737-342736.
Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte i lokal Borgstena (plan 1) den
14 september kl.17.00. Meddela eventuellt förhinder till Marie Fridén, tel. 0734-32
70 95.
Sverigedemokraterna har gruppmöte den 15 september kl. 18.00. 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.

Remiss - Föreskrifter för avfallshantering
Dnr 2020-00125 1.2.3.25

4.

Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i
Budget 2020
Dnr 2020-00070 1.1.3.25

5.

Revisionsrapport - Granskning av samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga
Dnr 2019-00203 1.2.3.3

6.

Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2020
Dnr 2020-00126 1.4.2.1

7.

Miljörapport tertial 2 2020
Dnr 2020-00127 3.5.2.0

8.

Tertialrapport 2 2020
Dnr 2020-00129 2.4.1.0

9.

Initiativärende - utreda möjligheten att göra Villa Solbacken till
förskola.
Dnr 2020-00132 1.1.3.1

10.

Anmälningsärenden
Dnr 2020-00003 1.1.3.0

11.

Delegationsbeslut
Dnr 2020-00004 1.1.3.0
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Datum

Instans

2020-09-17

Förskolenämnden
Dnr FN 2020-00125 1.2.3.25

Yttrande på remiss - Föreskrifter för avfallshantering
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att tillstyrka Föreskrifter för avfallshantering.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har arbetat fram nya föreskrifter för avfallshantering.
Föreskrifterna gäller hämtning av hushållslikanande avfall och införande av nya
avfallsbehållare med flera fack för sortering. Kommunstyrelsen har skickat
förslaget på remiss till alla nämnder och bolag i Borås Stad.
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till Borås Stads
Föreskrifter för avfallshantering.
Ärendet i sin helhet
Kommunstyrelsen har arbetat fram nya föreskrifter för avfallshantering.
Kommunstyrelsen har skickat förslaget på remiss till alla nämnder och bolag i
Borås Stad.
Förskolenämnden har beretts tillfälle att yttra sig över förslag till Borås Stads
Föreskrifter för avfallshantering. Förskolenämnden har inget att erinra mot
förslaget. Förskolenämnden tillstyrker föreskrifter för avfallshantering för Borås
Stad.
Gällande Föreskrifter för avfallshantering antogs 2012 och behöver nu
uppdateras. Ett förslag till nya föreskrifter har arbetats fram. Förslag till nya
föreskrifterna handlar om hämtning av hushållslikanande avfall och införande
av nya avfallsbehållare med flera fack för sortering.
Förslaget innehåller inledande bestämmelser (kap 1) med mer utförliga
definitioner och ett uppdaterat regelverk. Förslaget innehåller en tydligare
struktur och en omformulerad fördelning av ansvar. Förutom kommunens
ansvar, fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens ansvar (kap 2)
ingår också producentansvar och ansvar vid evenemang, vilket är nytt jämfört
med gällande föreskrifter. Kapitel 3 Hushållsavfall är mer utvecklat och
innehåller ett separat avsnitt 3.2 Avfallsspecifika anvisningar. Detta avsnitt
innehåller en större katalog av avfall för sortering, förvaring, hämtning och
transport jämfört med gällande föreskrifter där ingår bland annat hantering av
invasiva främmande växter, filtermaterial från fosforfällor,
stickande/skärande/smittförande avfall, aska samt döda sällskapsdjur.

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Hämtningsplats och transportvägar som har varit en bilaga till föreskrifter ingår
enligt förslaget i kap 3 Hushållsavfall. Föreskrifterna medför inga förändringar
för verksamheten i organisering av avfallssortering, förvaring, hämtning eller
transport.
Prövning av barns bästa
Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som
rör barn. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art, det är ett yttrande på en
remiss och Förskolenämnden är därmed inte beslutande instans. En
barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för bedömning av
hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa.
Beslutsunderlag
1. Remiss: Föreskrifter avfallshantering.
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 september 2020.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Andreas Ekström
Ordförande
Ina Furtenbach Linden
Förvaltningschef

Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall

Kärl- och säckavfall får inte lämnas på kommunens
återvinningscentraler. Glödande avfall får inte lämnas till
kommunens avfallshantering. Mer information om
sortering av avfall finns på Borås Energi och Miljös
hemsida.

Tabell 1. Hushållsavfall som ska sorteras ut

Blandat avfall och brännbart restavfall är det som återstår när annat hushållsavfall har sorterats ut.
Detta avfall ska läggas i påse och lämnas i behållare. Avfallet ska vara väl emballerat så att det inte sprids eller kan orsaka skada, arbetsmiljöproblem
och andra olägenheter uppkommer.
Avfallsslag

Exempel

Hantering

Kommentar

Matavfall

Matavfall som t.ex. potatisskal,
lökskal, fruktrester, kaffesump,
hushållspapper och vissna
snittblommor. Överbliven mat och
mat som blivit för gammal.

Matavfall ska sorteras ut från
restavfallet.

Efter anmälan till Miljöenheten kan
matavfall komposteras på den egna
fastigheten.

Brännbart restavfall

Avfall som blir över efter
källsortering.

Blandat avfall kan inte i efterhand
sorteras om det komprimerats.

Farligt avfall

Färg, lösningsmedel, lysrör (inkl.
solarierör), lågenergilampor,
glödlampor, bekämpningsmedel, lim,
oljor, fotokemikalier, termometrar
(och annat som innehåller
kvicksilver), bilbatterier etc.
T ex trasiga möbler, leksaker, skrot.

Brännbart restavfall ska sorteras ut.
Avfallet hämtas i separata
avfallsbehållare för insamling av
kommunen.
Lämnas på återvinningscentral.

Grov avfall
Förpackningar

Elektronik

Wellpapp, kontorspapper, tidningar,
förpackningar av papper, metall,
ofärgat och färgat glas, mjuk- och
hårdplast
Allt med sladd eller batteri, samt
glödlampor, lågenergilampor och
lysrör.

Farligt avfall är direkt skadligt för
såväl människor som djur och
växter. Därför är det viktigt att allt
farligt avfall tas om hand på ett
hälso- och miljöriktigt sätt, och inte
hamnar bland andra typer av avfall.

Lämnas på återvinningscentral.
Lämnas på återvinningsstationerna
(ÅVS) eller i flerfackskärl. Vissa
flerfamiljsfastigheter kan ha
fastighetsnära insamling
Lämnas på återvinningscentral.

Många entreprenörer hämtar
förpackningar och tidningar för
återvinning.
I de fall avfallet innehåller farliga
komponenter klassas det som farligt
avfall.

Textiler

Kläder hela och trasiga, tyger,
gardiner, textilavfall

Ej brännbart restavfall

Allt avfall som blir kvar efter
källsortering, t.ex. keramik, porslin,
glas som inte är förpackning etc
Ris, grenar, löv, mossa etc. Ej sten
och grus.

Trädgårdsavfall
Fett

Frityrolja, stekfett, olja från
konserver och burkar.

Läkemedel

Stickande/skärande/ smittförande
avfall och läkemedel som
uppkommer i hemmet.

Lämnas på återvinningscentral eller
på hänvisad plats av Borås Energi
och Miljö
Lämnas på återvinningscentral.
Lämnas på återvinningscentral eller
hämtas vid fastighet vid tecknande
av abonnemang.
Lämnas på återvinningscentral. Häll
över i valfri förpackning till exempel
en plastflaska. Små mängder kan
torkas upp med hushållspapper och
hanteras som matavfall.
Lämnas på apoteken i
specialbehållare som tillhandahålls
av apoteken. Avfallet lämnas på
apoteken.

Avfall som inte har någon lämplig
behandlingsmetod.
Trädgårdsavfall får även
komposteras på den egna
fastigheten
Matfett som hälls i avloppet kan
täppa igen rör och orsaka stopp i
avloppet
Läkemedelsavfall är miljöfarligt och
får inte spolas ned i avloppet.

Bilaga 2. Exempel på avfall från verksamheter som ska sorteras ut

Verksamhetsavfall, inklusive bygg- och rivningsavfall, faller
inte under kommunens insamlingsansvar och ska hanteras
separat från hushållsavfallet. Avfallsinnehavaren ansvarar för
att anlita en godkänd transportör med tillstånd för
borttransport från fastigheten

Avfallsslag

Exempel

Hantering

Kommentar

Brännbart restavfall

Avfall som blir över efter
källsortering.

Hämtas av godkänd transportör.

Blandat avfall kan inte i efterhand
sorteras om det komprimerats.

Farligt avfall

Färg, lösningsmedel,
bekämpningsmedel, lim, oljor,
fotokemikalier, termometrar (och
annat som innehåller kvicksilver),
impregnerat trä, batterier,
värmepumpar, kylanläggningar etc.
T ex trasiga möbler, cyklar,
barnvagnar, leksaker, skrot, kyl/
frys, möbler, sanitetsporslin.

Avfallet hämtas av transportör med
tillstånd att transportera farligt avfall.
Egen transport av mindre mängder farligt
avfall får endast ske efter anmälan till
länsstyrelsen.

Farligt avfall är direkt skadligt för
såväl människor som djur och växter.
Därför är det viktigt att allt farligt
avfall tas om hand på ett hälso- och
miljöriktigt sätt.

Matavfall från produktions- eller
grossistverksamhet. Matavfall ska
sorteras ut från restavfallet.
Wellpapp, kontorspapper, tidningar,
förpackningar av papper, metall,
ofärgat och färgat glas, mjuk- och
hårdplast.
Datorer, kopiatorer,
uppladdningsbara apparater, TV,
radio och ljuskällor, t.ex. lysrör,
lågenergilampor och glödlampor.

Hämtas av godkänd transportör.

Grovavfall

Matavfall
Förpackningar

Elektronik

Lämnas på återvinningscentral.

Lämnas enligt producenternas anvisningar
i de insamlingssystem som producenterna
tillhandahåller.

Många entreprenörer hämtar
förpackningar och tidningar för
återvinning

Avfallet hämtas av godkänd transportör
eller lämnas mot avgift på
återvinningscentralerna. Observera att
detta avfallsslag även klassas som farligt
avfall i de fall det innehåller farliga
komponenter. För transport av mindre
mängder farligt avfall krävs anmälan till
länsstyrelsen.

Elektriska och elektroniska produkter
ska demonteras och komponenter
med farligt innehåll tas bort.

Batterier
Bygg- och rivningsavfall

Alla sorters batterier under 3 kg.
(Batterier över 3 kg, t.ex.
bilbatterier, ska hanteras som farligt
avfall.)
Bygg- och rivningsavfall Tegel,
takpannor, betong, dörrar, fönster,
beslag, trä etc..

Avfallet hämtas av godkänd transportör.

Batterier innehåller skadliga ämnen
och ska omhändertas på ett hälsooch miljöriktigt sätt

Avfallet hämtas av godkänd transportör.
Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte
komprimeras.

Rivningslov och/eller rivningsanmälan
krävs i normala fall.
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Datum

Instans

2020-07-01

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2020-00566 3.2.1.0

Remiss: Avfallsföreskrifter

Remissinstanser
1. Alla kommunala nämnder
2. Kommunala Bostadsbolag
3. Borås Energi- och miljö AB
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 september.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se
Ange diarienummer KS 2020-00566 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Susanne Möller Arneborg
Handläggare
0766230802

Kommunstyrelsen
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

Författningens namn
Fastställd av Kommunfullmäktige: 202X-XX-XX
Reviderad av Kommunfullmäktige: 202X-XX-XX
Gäller från och med: 20XX-XX-XX

Underrubrik
Text tillhörande författningen
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Avfallsföreskrifter
Borås Stad
Fastställda av Kommunfullmäktige 20xx-xx-xx
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1 kap Inledande bestämmelser
Föreskrifter om avfallshantering
Enligt miljöbalken ska det finnas en renhållningsordning för varje kommun. Den består av
föreskrifter för avfallshantering samt en avfallsplan. Denna föreskrift gäller lokalt för
avfallshanteringen i Borås Stad.
Ändringar i föreskrifterna ska ställas ut för allmänhetens granskning om de inte är av begränsad
omfattning. Kommunstyrelsen har rätt att göra tillägg och ändringar i föreskrifterna om
ändringarna är av sådan begränsad omfattning. Dit hör till exempel rätt för Kommunstyrelsen att
utfärda anvisningar om utsortering, hantering och lämnande av avfall.
För den kommunala avfallshanteringen gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen
(2011:927) samt andra förordningar och föreskrifter om avfallshantering utfärdade med stöd av
dessa eller andra författningar. Inom Borås Stad gäller därutöver dessa föreskrifter samt
avfallsplanen som tillsammans utgör kommunens renhållningsordning.
Dessa föreskrifter reglerar kommunens ansvar som omfattar borttransport samt återvinning eller
bortskaffande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.
Avfall som kommunen ansvarar för får inte transporteras eller omhändertas av någon annan än
Borås Energi och Miljö AB, eller den som Borås Energi och Miljö utsett, om inte annat anges i dessa
föreskrifter.

1.1 Gällande författningar
Borås Stad renhållningsordning innehåller kommunens avfallsföreskrifter och en avfallsplan. För
kommunens renhållningsansvar och avfallshantering gäller följande lagstiftning:
•
Miljöbalken (1998:808)
•
Avfallsförordningen (2011:927),
•
Plan- och bygglagen (2010:900).
•
Regler om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken, såsom
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt förordningar om
producentansvar (2018:1462) om producentansvar för förpackningar,
•
Och andra författningar såsom till exempel Arbetsmiljöverkets föreskrifter
Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra myndighetsbeslut som reglerar
avfallshanteringen införs i denna renhållningsordning utan särskilt beslut i kommunfullmäktige.
Renhållningsordningens föreskrifter gäller i hela Borås Stad.
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1.2 Definitioner
I dessa föreskrifter ska särskilt följande gälla:
Avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig
att göra sig av med (15 kap. 1 § miljöbalken).
Hushållsavfall

avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan
verksamhet (15 kap. 3 § miljöbalken.)
Benämningen hushållsavfall kommer att försvinna ur miljöbalken och delvis ersättas med
benämningen kommunalt avfall, med kommunalt avfall avses avfall under kommunens ansvar
enligt 15 kap. miljöbalken. Avfall från hushåll och avfall från andra källor som till sin art och
sammansättning liknar avfall från hushåll. Kommunalt avfall ska inte omfatta avfall från
tillverkning, jordbruk, skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, bygg- och
rivningsavfall och uttjänta bilar.
Kärl- och
säckavfall

avses den del av det hushållsavfall som får läggas i kärl, säck eller av Borås
Energi och Miljö godkänd behållare. Benämns också brännbart restavfall.

Brännbart
restavfall

avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta avses det avfall som
kvarstår när matavfall, farligt avfall, förpackningar, returpapper, elavfall och
annat avfall som omfattas av producentansvar, har sorterats ut från hushållets
kärl- och säckavfall.

Grovavfall

avses hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som
gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl.

Trädgårdsavfall

avses biologiskt avfall som uppkommer i trädgårdar vid bostadshus, till exempel
kvistar och gräsklipp.

Farligt avfall

avses ett ämne eller föremål som är avfall och som är markerat med * i bilaga 1
till avfallsförordningen eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med
stöd av 12 § avfallsförordningen (2011:927).

Konsumentelavfall

avses detsamma som i 13 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för
elektronikutrustning.

Före detta
livsmedel

avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt förordningarna 1069/2009/EG
och 142/2011/EU.

Matavfall

avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer av livsmedelshantering i
hushåll, restauranger, storkök, butiker eller liknande och som skulle kunna, eller
har kunnat, användas som livsmedel och som utgör hushållsavfall. Butiksavfall
av animaliskt ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten
ovan.

Fett

från restauranger och storkök menas använd frityrolja och annat spillfett som
hämtas i behållare eller via fettavskiljare. Fett från hushåll ingår också.
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Slam

är avfall från enskilda avloppsanläggningar. Latrin är avfall från torrtoaletter.

Behållare

avses kärl, container, krantömmande behållare, säck, latrinbehållare,
fettavskiljare eller annan anordning för uppsamling av hushållsavfall.

Enskilda
avloppsanläggningar

avses sluten tank, slamavskiljare, fosforfälla, minireningsverk och andra
motsvarande anläggningar som ger upphov till hushållsavfall.

Storkök

menas lokaler från varuintag till utlämning eller servering. De är avsedda
för tillagning av ett fåtal maträtter till många människor samtidigt.

Återvinningstaxa

är den avgift som abonnenten betalar som bekostar hämtning av avfall,
service på återvinningscentralerna, behandling av avfall, information och
kundservice.

Fasta avgiften

finansierar kommunens återvinningscentraler, återvinningsstationer, del
av administration, information m.m. och fördelas på olika kunder efter
bedömt nyttjande.

Rörlig avgift

är beroende av vilket abonnemang som valts och täcker hämtnings- och
behandlingskostnaderna.

Avfallsinnehavare

den som ger upphov till ett hushållsavfall har ansvar för att sortera och
lämna det enligt gällande nationella lagar, förordningar och föreskrifter samt
i enlighet med dessa föreskrifter och anvisningar till dessa föreskrifter.

Fastighetsinnehavare

avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5
§ fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare.

Nyttjanderättshavare

avses den som, utan att omfattas av begreppet fastighetsinnehavare, har
rätt att bruka eller nyttja fastighet.

Permanentboende

är den som är folkbokförd på fastigheten.

Fritidsboende

är den som är folkbokförd på annan fastighet.

Avfallsansvarig
nämnd
Tillsynsansvariga
nämnden

är kommunstyrelsen.

Bolaget

avses Borås Energi och Miljö AB som sköter avfallshanteringen i Borås stad
på uppdrag av kommunfullmäktige.

Renhållare

avses Borås Energi och Miljö AB eller den som bolaget anlitar för hantering
av det avfall som omfattas av kommunens ansvar.

avses den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för
operativ tillsyn enligt miljöbalken.
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1.3 Målsättning
Målsättningen i kommunen är att allt avfall som uppkommer ska behandlas i följande
prioritetsordning i enlighet med EU:s avfallshierarki:
1.
2.
3.
4.
5.

Förebyggande
Återanvändning
Materialåtervinning
Energiutvinning
Bortskaffande

Bild på avfallstrappan

Vidare är målsättningen att leva upp till en hållbar och säker avfallshantering. Sorteringen ska så
långt som möjligt ske vid källan och alltid ske enligt de sorteringsföreskrifter som finns i bilaga 1
och andra anvisningar som kommun eller bolaget ger.
Borås Stads målsättning är också att personalen på Borås Energi och Miljö och hos utsedd
entreprenör som utför arbete för kommunens räkning inte ska behöva utsättas för risk för att
drabbas av ohälsa och olycksfall. Renhållningsarbetarnas arbetsmiljö ska alltid prioriteras. Detta
medför att krav med stöd av arbetsmiljölagen med tillhörande föreskrifter samt Arbetsmiljöverkets
lagar och regler kan ställas mot placering av avfallsutrymme och avfallsbehållare, samt på
avfallsutrymmens, förvaringsplatsers, bilvägars och dragvägars utformning etcetera

1.4 Överträdelse
Straffbestämmelser vid överträdelser enligt gällande lagstiftning finns i 29 kap. miljöbalken och
miljösanktionsavgifter i 30 kap. miljöbalken. Kontroll av renhet på källsorterat avfall kan
förekomma. Vid felsortering kan fastighetsinnehavaren åläggas felsorteringsavgift enligt gällande
återvinningstaxa.
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2 kap Ansvar och skyldighet
2.1 Kommunens ansvar för avfallshantering
I Borås har Kommunstyrelsen verksamhetsansvaret för avfallshanteringen, enligt 15 kap.
20 § miljöbalken, för hanteringen av hushållsavfall i kommunen, med särskilt ansvar för att
hushållsavfall som utgörs av farligt avfall samlas in och transporteras till en
behandlingsanläggning. Utförandet har överlåtits till bolaget Borås Energi och Miljö AB. Borås
Energi och Miljö AB sköter på uppdrag av Kommunfullmäktige insamling av avfall i
nedskräpningsärenden samt bilvrak efter myndighetsbeslut från Miljö- och konsumentnämnden
eller Tekniska nämnden.
Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av den eller dem som bolaget
anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren.
Kommunen är skyldig att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll som inte
faller under producentansvar. Kommunen har ansvar för att planera och utföra insamling, transport
och behandling av avfall, för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som
enskilda intressen.
Tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade
med stöd av miljöbalken utövas av den tillsynsansvariga nämnden i kommun.
Borås Energi och Miljö ansvarar för att kända brister rapporteras till aktuell tillsynsansvarig nämnd.
Borås Energi och Miljö informerar hushållen om krav på sortering och hantering avseende
förpackningar, returpapper och konsumentelavfall, i enlighet med gällande producentansvar.
Kommunen får med stöd av miljöbalken 27 kap 4 § meddela föreskrifter om att avgift ska
betalas för den avfallshantering som utförs genom kommunens försorg. Avgiftens storlek
framgår av återvinningstaxan som fastställs av kommunfullmäktige. Avgiften får tas ut på ett
sådant sätt att förebyggande, återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad
avfallshantering främjas.

2.2 Producenternas ansvar
Producentansvaret regleras i förordningar om producentansvar (1994:1205, 1994: 1236,
2000:208, 2005:209, 2005:220, 2006:1273, 2007:185, 2008:834, 2009:1031), meddelade med
stöd av miljöbalken.
•
•
•
•
•
•
•
•

Förordning
Förordning
Förordning
2000:208
Förordning
Förordning
Förordning
Förordning
Förordning

om producentansvar för returpapper SFS 1994:1205
om producentansvar för däck SFS 1994:1236
om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer SFS
om
om
om
om
om

producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:209
producentansvar för förpackningar SFS 2006:1273
producentansvar för bilar SFS 2007:185
batterier SFS 2008:834
producentansvar för läkemedel SFS 2009:1031
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Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är
innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran av miljö och konsumentnämnden lämna de
uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs
som underlag för kommunens renhållningsordning.
Producenter som ska tillhandahålla ett insamlingssystem för förpackningar och returpapper ska
samråda med Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden samt med Borås Energi
och Miljö om frågor som rör insamlingssystemet.

2.3 Fastighetsinnehavarens och nyttjanderättsinnehavarens
ansvar
Fastighetsinnehavaren är skyldig att betala avgift enligt återvinningstaxan. Fakturamottagande kan
efter anmälan av fastighetsinnehavaren till Borås Energi och Miljö överföras på
nyttjanderättsinnehavaren. Borås Energi och Miljö har därmed rätt att kräva antingen
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättsinnehavaren på avgift.
Borås Energi och Miljö kan neka fastighetsinnehavaren att överlåta fakturamottagandet på
nyttjanderättsinnehavaren vid fastigheter där det är olämpligt, till exempel där många olika
verksamheter finns inom samma fastighet.
Då nyttjanderätten upphör återgår betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren.
Nyttjanderättsinnehavaren likställs med fastighetsinnehavaren när det gäller ansvar för
uppkommit avfall.
Fastighetsinnehavaren av den fastighet där avfall uppkommer ansvarar för att avfallet hanteras
enligt dessa föreskrifter. Fastighetsinnehavaren och nyttjanderättsinnehavaren ska i behövlig
omfattning informera de som bor eller verkar i fastigheten om de regler som gäller för
avfallshanteringen och verka för att de följs.

2.4 Ansvar för avfallshantering vid evenemang
Arrangören är nyttjanderättshavare och därmed ansvarig för sortering och överlämning av de
avfallsslag som nämns i bilaga 1.
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2.5 Avfallsinnehavarens ansvar
Avfallsinnehavare ska se till att avfallet hanteras på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.
Avfallsinnehavare ska sortera avfall i enlighet med vad som anges i dessa föreskrifter samt enligt
vad som anges i bilaga 1. Hushållsavfall ska lämnas i Borås Energi och Miljös tillhandahållna eller
godkända, avfallsbehållare eller på anvisad plats. Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov
till annat avfall än hushållsavfall ska lämna detta till den som enligt avfallsförordningen (2011:927)
har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos föreskriven myndighet eller har undantagits
från anmälningsplikt (Naturvårdsverkets föreskrifter om tillstånd eller anmälningsplikt för
yrkesmässig transport av avfall NFS 2005:3). Avfallsinnehavare ansvarar för att avfall som uppstår
vid hälso- och sjukvård i bostad eller motsvarande hanteras och omhändertas enligt
Socialstyrelsens föreskrift SOSFR 2005:26.

Alla personer, hushåll, företag etcetera ska sortera ut följande hushållsavfall och hålla
det skilt från annat avfall:
•

Olika typer av farligt avfall

•

Olika typer av avfall som omfattas av producentansvar eller pant, till exempel:
o

Förpackningar (plast, papper, metall, glas)

o

tidningar och returpapper

o

el utrustning samt olika typer batterier och ljuskällor

o

pantflaskor och -burkar

o

läkemedel

o

bildäck

•

Grovavfall

•

Trädgårdsavfall

•

Latrin

•

Slam samt andra avfallsslag från små avloppsanläggningar

•

Matavfall: Från hushåll ska läggas i påse som tillhandahålls eller rekommenderas av
renhållaren.

•

Ytterligare avfallsslag som enligt lagstiftning eller beslut av kommun kan bli föremål för
utsortering.
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3 kap Hushållsavfall
I detta kapitel regleras avfall som är

under kommunens ansvar enligt 15 kap. miljöbalken eller

därmed jämförligt avfall.

3.1 Behållare och emballering
A. Borås Energi och Miljö avgör avfallsbehållarens typ, storlek och placering.
B. Avfallsbehållare ska vid hämtningstillfället vara uppställd på tomten vid tomtgräns eller
enligt återvinningstaxa eller mot körbar allmän väg eller där Borås Stad anvisat plats. Kärl
med två eller tre hjul ska placeras med handtaget ut mot gång varifrån kärlet hämtas eller
enligt Borås Energi och Miljös anvisningar.
C. I avfallsbehållare får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren är avsedd. Avfall ska
vara emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer.
Gäller dock ej förpackningar och returpapper.
D. Kärl hyrs ut till kunden av Borås Energi och Miljö, kunden ansvarar för rengöring av kärlet.
Containrar, ägs av Borås Energi och Miljö. Normalt slitage står Borås Energi och Miljö för.
Vid skadegörelse eller vårdslöshet står kunden för reparation eller ersättande av kärl och
containrar.
E. Krantömmandebehållare ägs och underhålls av kunden.
F. Avfallsbehållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Behållaren får inte vara så
tung att den blir svår att flytta eller att arbetsmiljökraven inte kan tillgodoses.
G. Behållaren ska genom fastighetsägarens försorg stå upprätt och placeras så att den inte
orsakar trafikfara, hinder eller nedskräpning. Fastighetsägaren ska omgående åtgärda
nedskräpning på hämtningsplatsen.
H. Överfull, för tung eller trasig avfallsbehållare eller avfallsbehållare som innehåller dåligt
emballerade stickande eller skärande föremål hämtas först när avfallet paketerats om. En
eventuell kostnad för extra hämtning kan tillkomma enligt återvinningstaxan.
I.
Behållare bör vara fri från snö och is vid hämtningstillfället.
J. Val av abonnemang ska vara tillräckligt stora så de svarar mot de behov som föreligger.

3.1.1 Kriterier för krantömmandebehållare (placering och tömning)
Vid val av storlek och antal krantömmandebehållare ska de vara dimensionerade på ett sådant sätt
att matavfall och brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan. Tömning
sker i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer.
Borås Energi och Miljö ska alltid kontaktas innan behållare placeras ut, bedömning av platsens
lämplighet ska göras utifrån varje enskilt fall. Tömning av kranbehållare sker genom höga kranlyft
av tunga behållare vilket ställer höga krav på tömningsförfarandet. För att säkerställa säkerheten
och för att tömning av behållare ska godkännas ska Borås Energi och Miljö riktlinjer följas
tillsammans med följande kriterier:
A. Behållare ska ha ett kroksystem som är anpassat efter kommunens avfallshantering och
Borås Energi och Miljös riktlinjer.
B. Hänsyn ska tas till riskerna för lukt, exempelvis om behållare står för nära bostäder eller
luftintag till byggnader.
C. Behållare ska placeras på ett trafiksäkert sätt.
D. Tömning av behållare får inte ske över cykelbana.
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E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Om tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ
gångväg runt och förbi markbehållaren.
Bilens angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning.
Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren.
Angöringsplats får inte placeras så att backning måste utföras.
Angöringsplats får inte ligga så att parkerade bilar finns mellan hämtningsfordon och
behållare.
Angöringsplats bör inte placeras utmed huvudgator.
På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter
från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering
Avstånd mellan fordonet och behållaren får vara maximalt 5 meter.
Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs.

3.1.2 Kriterier för sopsugssystem
Vid tömning av mobil sopsug ska dockningspunkten placeras högst 5 meter från
hämtningsfordonets uppställningsplats. Anläggningen ska vara anpassad till utrustningen för Borås
Energi och Miljö eller utsedd entreprenörs hämtningsfordon. Sopsugssystemet ska vara anpassat
för minst två fraktioner, matavfall och brännbart restavfall. Sopsug kan användas där Borås Energi
och Miljö anser att detta är lämpligt, samråd skall alltid göras med Borås Energi och Miljö.

3.1.2 Gemensamt kärl
Om två eller fler närboende fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare vill använda
gemensam avfallsbehållare görs ansökan till Borås Energi och Miljö. Förutsättningarna är att
bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Ansökan om gemensam avfallsbehållare ska lämnas in
minst 4 veckor innan ändringen ska börja gälla.
Medgivande om hämtning via delat kärl kan återkallas om avgift inte betalas eller om dessa
föreskrifter inte följs.
3.1.3 Gemensam avfallslösning
Flera fastigheter kan ansöka om en gemensamma avfallslösning som miljöhus, gemensam
hämtningsplats eller annan typ av avfallslösning. Detta under förutsättning att Borås Energi och
Miljö givit sitt medgivande. Varje ingående fastighet (boenhet) ska betala de avgifter som framgår
av återvinningstaxan. Delning av kostnad avser enbart de avgifter som framgår av
återvinningstaxan.
Medgivande om hämtning via gemensam avfallslösning kan återkallas om avgift inte betalas eller
om dessa föreskrifter inte följs.
3.1.4 Anvisning av plats
Anvisning av plats görs av Samhällsbyggnadsnämnden eller Tekniska nämnden.
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3.2 Avfallsspecifika anvisningar
3.2.1 ALLMÄNT
De avfallsslag som inte listas nedan hämtas efter behov. Hämtningsintervall är angivna så som
renhållningen fungerar i normalfallet. Det finns möjlighet till undantag (se kapitel 5).
3.2.2 MATAVFALL
Matavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall och hanteras enligt bilaga 1.
Matavfallskvarnar kopplade till kommunala avloppsnätet är enligt gällande Allmänna bestämmelser
VA (ABVA) inte tillåtet utan huvudmannens (Borås Energi och Miljö AB) skriftliga medgivande.
Emballering, behållare och förvaring
•
Matavfall som uppkommer i hushållet ska förpackas i särskilt avsedd påse som
tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi och Miljö . Annan förpackning får inte användas.
I hushållet ska särskild ventilerad hållare som tillhandahålls eller anvisas av Borås Energi
och Miljö för påsen användas.
•
Matavfall ska emballeras i påsar godkända av Borås Energi och Miljö och enligt den
europeiska standarden EN 13432 eller den svenska motsvarigheten SS 13432. Se bilaga 1.
•
Säckar, påsar och säck-/påshållare för insamling av matavfall vid restauranger och storkök
anskaffas, bekostas och hanteras i enlighet vad som regleras i återvinningstaxan och i
anvisningar från Borås Energi och Miljö .
•
För storhushåll, restauranger, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen
där ruttnande eller vått matavfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna
bedömning görs av Miljö och konsumentnämnden.
•
Matavfallskvarn kopplad till separat sluten tank, så kallad matavfallstank är tillåtet. Allt
matavfall som tillförs matavfallstanken ska ha passerat en matavfallskvarn.
Matavfallstankar ska vara placerade så att den lätt kan slamsugas. När tanken är
installerad inomhus ska tömning ske via anslutning på utsidan av fasaden i gatuplan.
•
Krantömmandebehållare kan användas där Borås Energi och Miljö anser att detta är
lämpligt.
Hämtningsintervall
•
För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst
varannan vecka.
•
För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av matavfall ske minst en
gång varannan vecka under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande
återvinningstaxa.
•
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppkommer ska hämtning av
matavfall ske efter behov, dock minst en gång i veckan, i den ordning Borås Energi och
Miljö bestämmer.
•
Tömning av matavfallstankar ska ske minst en gång var fjärde vecka och i övrigt efter
behov för att upprätthålla en god funktion. Tömning sker i den ordning Borås Energi och
Miljö bestämmer.
Hemkompostering av matavfall
För hemkompostering av matavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts på ett sådant
sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Komposten ska vara
skadedjurssäker och isolerad. Vid kompostering i stallgödsel ska matavfallet grävas ner så att
skadedjur inte kan komma åt det. Animaliskt avfall får inte komposteras i stallgödsel.
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Kompostering av matavfall på fastigheten ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden
(avfallsförordningen 2011:927).
3.2.3 BRÄNNBART RESTAVFALL
Det avfall som är kvar efter källsortering.
Emballering och behållare
Brännbart restavfall ska emballeras väl och samlas in i kärl, krantömmandebehållare eller
container. Krantömmandebehållare kan användas där Borås Stad och Borås Energi och Miljö anser
att detta är lämpligt.
Hämtningsintervall
•
För permanentboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall i kärl ske
minst en gång i månaden, i den ordning Borås Energi och Miljö bestämmer.
•
För fritidsboende i en- och tvåfamiljsfastigheter ska hämtning av restavfall ske minst en
gång i månaden under vecka 20–41. Övrig del av året sker tömning enligt gällande
avfallstaxa.
•
För flerfamiljsfastigheter och verksamheter ska behållare vara dimensionerade på ett
sådant sätt att brännbart restavfall aldrig behöver tömmas mer än en gång i veckan.
3.2.4 GROVAVFALL
Privatpersoner får lämna grovavfall som uppkommer i det egna hushållet till Borås Energi och
Miljös återvinningscentraler. Verksamheter eller det som liknar verksamheter som tar betalt för att
köra privatpersoners grovavfall får lämna grovavfall mot en kostnad. Privatperson som tar betalt
för att lämna någon annans grovavfall på återvinningscentral jämställs denne med en verksamhet
och blir debiterad samma kostnad som en verksamhet.
Återvinningsbart grovavfall ska hållas skilt från annat avfall samt hanteras enligt bilaga 1.
Grovavfall som hämtas vid fastighet ska märkas med ”GROVAVFALL” och hämtas inte i säck eller
omärkt. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att grovavfall ska förvaras på
lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar.
Hämtningsintervall
Grovavfall hämtas i en- och tvåfamiljs fastigheter genom budning enligt gällande återvinningstaxa.
Grovavfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt gällande återvinningstaxa.
Beställningen görs av fastighetsinnehavaren.
3.2.5 FARLIGT AVFALL
Farligt avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Farligt avfall ska hanteras enligt
bilaga 1. Privatpersoner får genom egen försorg forsla bort farligt avfall som uppkommit i det egna
hushållet till Borås Energi och Miljö anvisad plats, Borås Energi och Miljö:s återvinningscentraler.
Behållare och emballering
Det farliga avfallet ska vara tydligt märkt med innehåll, väl förpackat och får inte blandas med
annat avfall, så långt som det är möjligt. Förpackningar med kemikalier som lämnas in av
privatpersoner på återvinningscentralerna skall kunna hanteras av personal på ett sådant sätt att
de inte läcker vid normal hantering.
Hämtningsintervall
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Farligt avfall från flerfamiljsfastigheter hämtas efter beställning enligt Borås Energi och Miljö:s
ordning i enlighet med gällande återvinningstaxa. Beställningen görs av fastighetsinnehavaren.

3.2.6 PRODUCENTANSVARSMATERIAL
Privatpersoner får genom egen försorg transportera bort producentansvarsmaterial som
uppkommit i det egna hushållet till anvisad plats.
Förpackningar och tidningar
Förpackningar och tidningar ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För förpackningar och
tidningar gäller producentansvar. De ska hanteras enligt bilaga 1.
Elavfall
Elavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Elavfall är oftast farligt avfall. För elavfall
gäller producentansvar. Elavfall ska hanteras enligt bilaga 1.
Ljuskällor och småelektronik från flerfamiljsfastigheter hämtas vid behov av Borås Energi och Miljö.
Batterier
Batterier ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För batterier gäller producentansvar.
Batterier ska hanteras enligt bilaga 1. Småbatterier hämtas i den ordning Borås Energi och Miljö
bestämmer.
Läkemedelsavfall
Läkemedelsavfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. För läkemedelsavfall gäller
producentansvar och detta ska lämnas på apoteken. Nerspolning av läkemedel till avloppsnätet är
inte tillåtet enligt Allmänna bestämmelser VA 2017 punkt 26. Detta gäller allt medicinskt avfall
exempelvis tabletter, flytande mediciner, kanyler.
3.2.7 TRÄDGÅRDSAVFALL
Trädgårdsavfall får fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren genom egen försorg
transportera till Borås Energi och Miljö anvisad plats eller till Borås Energi och Miljö:s
återvinningscentraler. Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt återvinningstaxa.
Emballering och förvaring
Trädgårdsavfall ska förvaras skilt från annat avfall. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden
gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på lämplig förvaringsplats i avvaktan på borttransport enligt
Borås Energi och Miljö:s anvisningar.
Hämtningsintervall
Hämtning kan beställas hos Borås Energi och Miljö, enligt gällande återvinningstaxa.
Kompostering
För kompostering av trädgårdsavfall krävs att komposten utformas, placeras och sköts så att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Kompostering av trädgårdsavfall från
flerfamiljsfastigheter ska anmälas till Miljö och konsumentnämnden innan kompostering påbörjas.
Kompostering av trädgårdsavfall på en- och tvåfamiljsfastigheter får ske utan anmälan till Miljö och
konsumentnämnden.
Dragväg
Av arbetsmiljöskäl tillåts inte dragväg för trädgårdskärl.
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3.2.15 INVASIVA FRÄMMANDE VÄXTER
Med invasiva främmande växter i detta sammanhang menas de växtarter som är reglerade i
lagstiftningen. För mer info om vilka arter besök Borås Stad eller Borås Energi och Miljös hemsida.
Mindre mängd av invasiva växter får lämnas från privatpersoner på återvinningscentralerna
inplastat, dock skall det vara väl inplastade så det inte finns någon risk för spridning. Större
mängder invasiva växter lämnas till Sobackens avfallsanläggning väl inplastade mot en kostnad.
Kontakt skall tas med personal på Sobackens mottagningsstation. Invasiva växter får inte slängas i
kärlet för brännbart restavfall eller i trädgårdsavfall.
Emballering och förvaring
Delar av invasiva främmande växter som kan orsaka spridning ska lämnas inplastade och väl
förpackade och alltid lämnas som en separat fraktion i dialog med personal på
återvinningscentralerna eller på avfallsanläggning.

3.2.8 FETTAVFALL
Överblivet vegetabiliskt och animaliskt fett från matlagning, till exempel frityrolja, stekfett och fett
från burkar och flaskor.
Emballering och förvaring
Frityrolja och liknande från restauranger och storkök ska förvaras i behållare som Borås Energi och
Miljö eller utsedd entreprenör. Hushåll ska hälla fett i separata behållare till exempel en plastflaska
eller plastburk som sedan lämnas på ÅVC. Detta för att förhindra stopp i avloppet. Använd gärna
Borås Energi och Miljös fettratt.
Hämtningsintervall
Hämtning av frityrfett och liknande i fettunna ska ske vid behov dock minst en gång per år.
Oljor och fett från hushåll och verksamheter får lämnas på återvinningscentraler.
3.2.9 FETTSLAM FRÅN FETTAVSKILJARE
Fettslam från fettavskiljare från restauranger, storkök och liknande ska tömmas av Borås Energi
och Miljö eller utsedd entreprenör. Allmänna bestämmelser VA 2017 punk 26 och 27 anger att fett i
större mängd eller fetthalten inte får vara så hög att den orsakar stopp i huvudledningen. Utöver
Allmänna bestämmelser VA gäller att fettavskiljare ska följa svensk standard, SS EN 1825–2.
Dimensionering och övrig information om fettavskiljaren ska skickas till Borås Energi och Miljö i
samband med VA-anmälan.
Tillgänglighet
•
Fettavskilljare ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas
av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt
eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.
•
Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och fettavskiljare bör ej överstiga 10 meter
befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan
uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt
återvinningstaxa.
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•

•
•

När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken
fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller
vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress.
Vid alla ny-och ombyggnationer skall sugkoppling installeras på fastigheten om det inte
installeras en markbrunn för fettavskiljare.
Vid alla ny-och ombyggnationer av skolor och förskolor skall markbrunn eller sugkoppling
placeras utanför lek och vistelseområde för att säkerställa en säker hämtning.

Hämtningsintervall
Fettslam från fettavskiljare ska hämtas vid behov så att fett inte följer med flödet till efterföljande
ledningssystem, dock minst fyra gånger per år. Hämtningsintervall ska anpassas till anläggningens
belastning, typ och storlek. Fastighetsinnehavaren är alltid ansvarig för avskiljarens funktion utöver
ovan angivna rutiner.
3.2.10 SLAM FRÅN ENSKILDA AVLOPP
Slutna tankar, slamavskiljare som till exempel två- och trekammarbrunnar, minireningsverk och
liknande ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller utsedd entreprenör.
Tillgänglighet
•
Enskilda avlopp ska vara lättillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas
av en person, får inte väga mer än 25 kg och får vid tömningstillfället inte vara övertäckt
eller låst. Anslutning för slang ska vara av den typ som Borås Energi och Miljö godkänt.
Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och underhåll.
•
Avståndet mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn bör ej överstiga 10 meter
befintliga anläggningar godkänner 30 meter. Överstiger avståndet mellan
uppställningsplats för slambil och slambrunn 10 meter debiteras en extra kostnad enligt
återvinningstaxa.
•
När brunn eller tank ligger utanför den egna fastigheten eller då det är oklart till vilken
fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt eller
vimpel som anger fastighetsbeteckning eller adress.
•
Minireningsverk ska ha instruktioner för handhavande och tömning på anläggningen, lätt
åtkomligt för entreprenörens tömningspersonal.
Hämtningsintervall
Hämtning av slam från minireningsverk och slamavskiljare med ansluten toalett (till exempel
trekammarbrunn) ska ske minst en gång per år, i övrigt efter behov för att upprätthålla en god
funktion. Slam från slutentank och slamavskiljare utan anslutning av toalett ska tömmas efter
beställning från fastighetsägaren.
Det finns andra system för slamhantering som inte behöver hämtas en gång per år till exempel:
Bioreningsverk och fytosystem dessa klara upp mot 8 år.

3.2.11 FILTERMATERIAL FRÅN FOSFORFÄLLOR
Vid hämtning av filtermaterial kontakta Borås Energi och Miljö.
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3.2.12 TOALETTBODAR
Toalettbodar ska tömmas av Borås Energi och Miljö eller av utsedda entreprenör. Latrinavfall ska
kunna hämtas med slamsugningsbil.
Hämtningsintervall
Tömning av toalettbodar sker efter beställning vid behov i den ordning Borås Energi och Miljö
bestämmer.

3.2.13 STICKANDE/SKÄRANDE/SMITTFÖRANDE AVFALL
Stickande/skärande/smittförande avfall ska sorteras ut och hållas skilt från annat avfall. Detta
avfall ska förvaras i speciella behållare som privatpersoner hämtar på apotek som skrivit avtal med
Borås Energi och Miljö. Apoteken tar sedan emot det stickande/skärande/smittförande avfallet
förutsatt att det är paketerat i rätt emballage.
Farligt avfall /avfall som är skärande stickande som inte lämnas till apotek måste förpackas på ett
sådant sätt att personalen som tar emot detta inte riskerar att sticka sig på vassa föremål. Som
skärande stickande räknas även tex Rakblad, akupunkturnålar. Avfallet kan lämnas in på någon av
kommunen återvinningscentralerna.
3.2.14 ASKA
Aska och sot från kol- och vedeldning ska sorteras som brännbart restavfall och hanteras på ett
sådant sätt att det inte kan förorsaka brand i avfallsbehållare eller medföra störning genom
damning vid hämtning.
3.2.15 DÖDA SÄLLSKAPSDJUR
Döda sällskapsdjur kan lämnas på veterinärkliniker eller djurbegravningsplatser. Döda
sällskapsdjur inklusive hästar får grävas ner enligt 23 § Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2014:43). Nedgrävning av större djur inklusive hästar ska ske i samråd med Miljö och
konsumentnämnden.
3.2.16 SÄRSKILD HÄMTNING
Borås Energi och Miljö AB kan på beställning hämta grovavfall som järn- och resårmöbler, cyklar,
barnvagnar, kylskåp, frysar och liknande vid bostadsfastigheten.
Borås Energi och Miljö AB kan på beställning också hämta avfall från mindre ny- och ombyggnader
som virke, vattenradiatorer, WC-porslin, badkar, rör, plåt, takrännor, sten, tegel, betong, stängsel,
mattor och inredning. Avfallslämnaren ska vid behov märka enheterna för att undvika missförstånd
om vad som ska hämtas.
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3.3 Transportväg
Fastighetsinnehavaren (om inte annat avtalats med
nyttjanderättshavaren) ska se till att transportväg fram
till avfallsbehållares hämtnings- och tömningsplats hålls i
framkomligt skick året om. Transportväg ska ha en
hårdgjord körbana. Transportväg ska vara snöröjd och
halkbekämpad vintertid
3.3.1 VÄGBREDD
Vägen ska vara minst 5,5 m bred om körning i båda
riktningarna förekommer. Om parkering tillåts vid sidan
av vägen måste vägen vara bredare. Om vägen är
mötesfri och det inte finns parkerade bilar kan vägen vara
smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och
annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden, ej
heller snövallar.
3.3.2 FRI HÖJD
Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter (se figur 1).
Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
Figur 1: Vägbredd och fri höjd
3.3.3 VÄNDPLATS
Vid återvändsgata ska det finnas möjlighet för
renhållningsfordon att vända. Vändplan för ett normalt renhållningsfordon ska ha en diameter av
18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara
en vändplats eller en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. (se figur 2)

Figur 2: Exempel på vändplatser *Gäller mötesfri väg med p-förbud
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3.3.4 ENSKILD VÄG OCH TOMTMARK
Enskild väg och tomtmark som utnyttjas, ska vara så dimensionerad och hållas i sådant skick att
den är farbar för renhållningsfordon. Om vägen inte kan hållas farbar ska fastighetsinnehavaren
lämna avfallet på plats som överenskommits med Borås Energi och Miljö. Detta gäller ej slam.

3.4 Lastningsplats
Plats där renhållningsfordonet stannar för att hämta avfall ska vara jämn och hårdgjord. Bredden
ska vara minst 4,6 meter. Lastningsplatsen ska röjas från snö och vara halkfri.
Tabell 1. Rekommenderade mått för lastningsplatser utomhus (Handbok för avfallsutrymme, Avfall
Sverige).

Bredd
Längd
Fri höjd

Kärlhämtning
4,6 meter
15 meter
4,5 meter

Krantömmande
4,6 meter
18 meter
Upp till 10 meter

Kranbilar för tömning av bottentömmande containrar och underjordsbehållare kan stå 5 meter ifrån
behållare som ska lyftas. Avståndet beror på kranens räckvidd samt behållarens typ och vikt. Det
går därför inte att ange något generellt mått.
3.4.1 VID KÄRLHÄMTNING
Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden 15
meter, den fria höjden ska vara minst 4,5 meter.
3.4.2 VID BAKTÖMMANDE CONTAINERHÄMTNING
Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter, längden 18
meter, den fria höjden bör vara minst 6 meter. Ingen nivåskillnad får förekomma.
3.4.3 VID KRANTÖMMANDE CONTAINER OCH MARKBEHÅLLARE
Vid lastningsplats där renhållningsfordonet stannar ska bredden vara minst 4,6 meter och den fria
höjden minst 10 meter. Lastningsplats bör vara 5 meter ifrån container eller markbehållare som
ska lyftas. Lastningsplatsen får inte vara förlagd så att lyft vid tömning sker över vägar, gång- och
cykelbanor samt parkeringsplatser. Inga hinder i höjdled eller sidled får begränsa tömningen.
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3.5 Gångväg
Väg mellan hämtstället och renhållningsfordonets lastningsplats (gångvägen) ska vara jämn och
hårdgjord. Trappsteg och kullersten får inte förekomma vid ny- och ombyggnation. Gångvägen ska
röjas från snö och hållas halkfri. Gångvägen mellan hämtstället och renhållningsfordonets
lastningsplats ska vara max 10 meter. Vid ny-och ombyggnationer där detta inte är möjligt på
grund av trafiksituation eller arbetsmiljö kan undantag göras.
3.5.1 GÅNGVÄGENS BREDD
Gångvägen ska vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden vara minst 1,35
meter.
3.5.2 5.2 FRI HÖJD
Den fria höjden ska vara minst 2,1 meter.
3.5.3 LUTNING
Gångväg bör inte ha någon lutning. Om lutningen inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 för
att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12, 8%. Lutningen på en ramp får
vara högst 1:12. Längden max 12 meter. Skulle rampen bli längre måste vilplan på minst 1,5
meter byggas innan nästa ramp.
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3.7 Avfallsutrymme och förvaringsplats
Avfallsutrymme eller förvaringsplats ska svara mot det behov som föreligger och underlätta för
källsortering. All förvaring av avfall ska ske så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppstår.
A. Avfallsutrymme ska alltid meddelas till Borås Energi och Miljö för att säkerställa att
hämtning kan ske. Krävs det bygglov som exempelvis för miljöhus ska det alltid anmälas
till Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsenhet.
B. För flerfamiljsfastigheter och grupphusområden gäller att avfallsbehållare ska placeras på
ett lämpligt sätt så att nyttjanderättshavare kan lämna avfall på ett tryggt och säkert sätt
och som befrämjar att återvinningsmaterial hålls åtskilt.
C. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att grovavfall ska förvaras på lämplig
plats, i avvaktan på borttransport enligt Borås Energi och Miljö:s anvisningar.
D. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att trädgårdsavfall ska förvaras på
lämplig plats, i avvaktan på lokal kompostering eller borttransport enligt Borås Energi och
Miljö s anvisningar.
E. För flerfamiljsfastighet eller grupphusområde gäller att avfallsbehållare för
återvinningsmaterial ska placeras så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppstår. Avfallsbehållare bör om möjligt placeras insynsskyddat och under tak, i avvaktan
på borttransport.
F. För verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer gäller att
avfallsbehållare ska förvaras i lämpligt avfallsutrymme eller på lämplig förvaringsplats.
G. För storhushåll, restaurang, livsmedelsrelaterade affärsrörelser eller andra näringsställen
där ruttnande eller vått avfall uppstår kan krävas kylt avfallsutrymme. Denna bedömning
görs av Miljö och konsumentnämnden.
H. Avfallsbehållarna ska placeras i markplan, lutningen bör vara högst 1:20 och får inte vara
högre än 1:12.
I. Borås Energi och Miljö ska ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbete ska utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas till den Borås Energi
och Miljö anvisar och ändringar ska utan begäran meddelas till Borås Energi och Miljö.
J. Vid om- och nybyggnationer ska avfallsutrymme utformas i enlighet med dessa föreskrifter
samt Avfall Sveriges anvisningar om Avfallsutrymme (detta ska även eftersträvas för
befintliga avfallsutrymme).
K. Dragvägen får högst vara 10 meter mätt från avfallsutrymmets mittpunkt till
hämtningsfordonets bakre del.
L. Strömbrytare, dörrar, handtag, lås, lock, med mer, ska kunna manövreras från rullstol.

3.7.1 DÖRR
Det ska finnas en uppställningsanordning för dörren till avfallsutrymme. Karminnermåttet måste
vara i bredd minst 1,2 meter och i höjd minst 2 meter. Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller
dörr som behöver passeras in till avfallsutrymme. För containerhämtning ska karmmåttet vara
minst 3 meter och i höjd minst 4,5 meter.

3.7.2 RUMMET
Avfallsutrymme måste ha en höjd av minst 2,1 meter. Avfallsutrymme bör placeras i bottenvåning,
helst med egen entré och nära uppställningsplats för hämtningsfordon. Samtliga fraktioner utom
möjligen grovavfall bör finnas i samma avfallsutrymme. Alla ytor i rummet ska vara lätta att
rengöra och tåla slitage. Avbärarlist på lämplig höjd rekommenderas.
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Ventilation ska finnas. Frånluftsflödet bör vara minst 5 l/s och kvadratmeter golvyta. Frånluftsflödet
bör i ett grovsoprum vara minst 0,35 l/s och kvadratmeter golvyta. Golven ska vara halkfria.
3.7.3 KÄRLENS PLACERING
Fri passage mellan kärl ska vara minst 1,5 meter och avståndet mellan kärlen minst 5 centimeter.
Kärl med två och tre hjul ska placeras så draghandtaget kan nås från gången. Kärl ska placeras så
nära fordonets lastningsplats som möjligt. Plats för avfallsbehållare kan anordnas utomhus, till
exempel med öppen lösning, en pergola eller en avskild del på gården. Platsen utomhus bör vara
inramat av staket eller liknande och vara skyddat från nederbörd med någon form av tak.
Fastighetsägare/boendeförening ansvarar för att endast de som bor i området har tillträde till
behållarna.
3.7.4 PASSAGE
Passagen till ett avfallsutrymme måste vara minst 1,2 meter bred. Finns det en riktningsändring
som är mer än 30 grader måste bredden vara minst 1,35 meter.
3.7.5 LÅSNING OCH PASSERSYSTEM
Fastighetsägaren tillhanda håller nycklar och passerkort för att avfallshämtning skall kunna utföras.
3.7.6 BELYSNING
Belysning ska finnas i avfallsutrymme. Ljusstyrkan bör vara minst 100 lux. Strömbrytare placeras
på en höjd av 1,30 m över golv.
3.7.7 YTA UTANFÖR BYGGNADEN FÖR ANGÖRING
Samma bredd som containerporten bör finnas för angöring av container. Längden på angöringsytan
där container ska hämtas ska som schablon motsvara containerns längd (normalt 3,5 meter) plus
en meter räknat från takskägget. Angöringsytan skall röjas från snö och hållas halkfri. Ytan får luta
maximalt 1 %. Betong eller sättsten rekommenderas som underlag. Detta ger inte upphov till
sättningar och spår.
3.7.8 TRÖSKLAR
Trösklar ska förses med ramp på båda sidor
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4 kap Annat avfall än hushållsavfall
Annat avfall än hushållsavfall definieras avfall som till sin art och sammansättning liknar avfall från
hushåll.
Uppgiftsskyldighet
Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall ska vid
begäran lämna de uppgifter om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs
för kommunens renhållningsordning och avfallsplan.
Avfall i verksamheter
Avfall från verksamheter som inte ingår under begreppet hushållsavfall får hanteras av valfri
entreprenör.
I Borås kommun skall yrkesmässiga verksamheter lämna sitt avfall på de återvinningscentraler
som är anvisade för verksamheter. Vid lämning av verksamhetavfall på andra återvinningscentral
kan en högre taxa tas ut.
Farligt avfall
Farligt avfall från verksamheter hanteras på samma sätt som från hushåll. Verksamheter får inte
lämna farligt avfall på återvinningscentralerna. Farligt avfall från verksamheter skall lämnas på
Sobackens avfallsanläggning, och kan hämtas och transporteras bort av Borås Energi och Miljö AB
eller annan av Länsstyrelsen godkänd entreprenör. Den som bedriver verksamhet där farligt avfall
uppkommer kan själv få transportera avfallet. Transporten ska anmälas till Länsstyrelsen.
Förpackningar och tidningar
Du som bedriver verksamhet har ansvar för ditt avfall och för att återvinna alla förpackningar och
tidningar som du använt. Återvinningsstationer som är utplacerade runt om i kommunen är endast
till för hushållens förpackningar.
Avskiljare för slam, grus och sand vid biltvättanläggning
Avskiljare ska vara funktionstestad och medge provtagning. Avskiljaren ska tömmas enligt
tillhörande instruktion och så ofta att dess funktion upprätthålls, dock minst en gång per år.
Tömningsjournal ska förvaras vid avskiljaren.
Snö
Snö som har uppsamlats från gator och torg får tippas på plats anvisad av Tekniska förvaltningen.
Bygg och rivningsavfall
Bygg och rivningsavfall ska sorteras på sådant sätt, så att olika material kan tas om hand så
återanvändning eller återvinning främjas. För utsortering och omhändertagande av farligt avfall
finns särskilda bestämmelser. Vid rivning kan det krävas rivningslov eller anmälan från
Samhällsbyggnadsnämnden.
Djurkadaver och annat animaliskt avfall
I Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2010:59) och i Rådets förordning (EU) nr 1069/2009 finns
regler om hantering av animaliska biprodukter i syfte att förhindra spridning av smittämnen.
Djurkadaver och annat animaliskt avfall ska hanteras enligt dessa föreskrifter.
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Skärande, stickande och smittförande avfall
Skärande/stickande avfall från veterinärverksamhet och från djurhållande gårdar där djurhälsovård
utförs anses vara smittförande när de varit i kontakt med kroppsvätskor. Dessa ska förvaras i
punktionssäkra behållare, till exempel kanylburk och hanteras som farligt avfall.
(avfallsförordningen 2011:927)
Skärande/stickande avfall från akupunktur, tatuering och dylikt ska förvaras i punktionssäkra
behållare (kanylburk). Detta avfall ska hanteras enligt AFS 2005:1 om mikrobiologiska
arbetsmiljörisker-smitta, toxinpåverkan, överkänslighet med ändringar (AFS 2012:7 samt 2014:
07)
Stickande/skärande/smittförande avfall och smittförande avfall från sjukvården och liknande
institutioner ska hanteras enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av
smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26).
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5 kap Undantag
§ 1 Prövning av undantag
Ansökan om undantag från renhållningsordningens föreskrifter ska prövas av Miljö och konsument
nämnden om inget annat anges. Ansökan ska alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som
avses samt en redogörelse för på vilket sätt avfallet avses omhändertas. Beviljade undantag kan
upphävas med omedelbar verkan om föreskrifterna inte följs.
Undantagen upphör i samband med byte av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.
Anmälan och ansökan ska utformas så att Miljö- och konsumentnämnden kan bedöma om ett
undantag är lämpligt, och bestämma villkor för det. Undantag förutsätter att avfallet kan tas om
hand utan risk för människors hälsa eller miljön.

§ 2 Förlängt hämtningsintervall
Begäran om förlängt hämtningsintervall görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden en månad
i förväg. Beslut om förlängt intervall gäller högst två år i taget.
Förutsättningarna för förlängning är att:

• sökanden tar hand om matavfallet enligt § 4
• det är uppenbart att kortare intervall inte behövs
• avfallet ryms i behållare av typ och storlek som Borås Energi och Miljö AB normalt använder
• risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.
Förlängt intervall vid slamtömning
Ordinarie tömningsintervall för slamavskiljare kan förlängas till vartannat år om:

•
•

slamavskiljaren är överdimensionerad och har god funktion

•

ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. Miljö- och konsumentnämndens
beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.

anläggningen har en enligt Miljö- och konsumentnämnden godtagbar behandling av
avloppsvattnet

§ 3 Uppehåll i hämtning
Begäran om uppehåll i hämtning görs skriftligt till Miljö- och konsumentnämnden minst en månad i
förväg. Beslut om uppehåll gäller högst tre år i taget. För permanentbostad och outnyttjad
fastighet medges uppehåll om fastigheten inte används under en sammanhängande tid av minst
sex månader. För fritidshus medges uppehåll om huset inte används alls 15 maj-30 september.

Uppehåll och förlängt intervall för slam- och fettömning
Begäran om uppehåll i tömning av slamavskiljare eller sluten tank ska lämnas Miljö- och
konsumentnämnden. Uppehåll kan beviljas för ett år i taget, om anläggningen inte tillförs
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avloppsvatten under en sammanhängande tid av minst tolv månader. Intervall för tömning av
fettavskiljare kan, efter ansökan till Miljö- och konsumentnämnden, förlängas till en gång vartannat
år om

•
•

besiktning visat att kortare intervall inte behövs
sökanden tagit prov som visat att halten fett i avskiljaren inte överstiger 50 mg/liter.
Sökanden ska hjälpa till med besiktning och provtagning.

§ 4 Eget omhändertagande av hushållsavfall
Kompostering av matavfall
Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostad kan få komposteras på fastigheten om

•
•
•

skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden
komposteringen sker skadedjurssäkert
risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet
Avloppsslam och urin från bostad på jordbruksfastighet kan få komposteras eller på annat sätt
användas för jordförbättring på fastigheten om

•
•
•
•
•

skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden
det bedrivs jordbruk på fastigheten
slam och urin som sprids har hygienisternas under minst sex månader
avfallet hanteras med lämplig utrustning
risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet
Avloppsslam och urin från bostad på annan fastighet än jordbruksfastighet kan få komposteras på
fastigheten om

•
•
•
•
•

skriftlig anmälan har gjorts till Miljö- och konsumentnämnden
avloppsanläggningen har lämplig utrustning för tömning och avvattning
komposteringen sker i en för ändamålet avsedd behållare
slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader
risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

§ 5 Gemensamt omhändertagande
Lättnedbrytbart matavfall och latrin från bostäder på skilda fastigheter kan komposteras och
nyttiggöras på en av fastigheterna om

•
•
•
•

Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl
fastigheterna är gränsgrannar
komposteringen sker i av nämnden godkänd behållare
risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar

Gemensamt omhändertagande av slam och urin från 2–4 fastigheter kan beviljas om
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•
•
•
•
•
•

Miljö- och konsumentnämnden vid prövning av ansökan bedömer att det finns särskilda skäl
fastigheterna är gränsgrannar. Mellanliggande körväg utgör inte hinder för tillstånd
det drivs jordbruk på minst en av fastigheterna och avfallet nyttiggörs på denna
avfallet hanteras med lämplig utrustning som normalt används på jordbruksfastigheten
slam och urin som sprids har hygieniserats under minst sex månader
risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar

§ 6 Befrielse från hämtning och tömning
Miljö- och konsumentnämnden kan tillåta fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare att själv
transportera bort brännbart avfall som uppkommit hos dem om

•

fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och så svårtillgängligt att den inte kan nås
av Borås Energi och Miljö AB:s hämtningsfordon

•
•
•

sökanden omhändertar matavfall enligt 5 §
sökanden lämnar avfallet på anvisad plats av Borås Energi och Miljö AB
risk för människors hälsa eller miljön kan anses försumbar.

Fast avgift betalas enligt återvinningstaxan.
Befrielse från tömning av slamavskiljare eller sluten tank kan medges om slammet omhändertas
enligt 8 §.

Miljö- och konsumentnämndens beslut enligt denna paragraf gäller i högst tre år efter
beslutsdatum.

§ 7 Testområde
Efter samråd med Miljö- och konsumentnämnden får Borås Energi och Miljö tillämpa andra
hämtningsintervall, behållare och insamlingssystem för andra avfallsslag än vad som anges i dessa
föreskrifter under testperioder i begränsade områden för att utveckla servicen mot medborgarna.

ÖVRIGA UNDANTAG
Miljö och konsumentnämnden kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, medge undantag från
denna renhållningsordning. Som särskilda skäl kan anses sådana åtgärder som främjar
återanvändning eller återvinning och som inte innebär olägenhet för människors hälsa eller miljö.
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6 kap Underkännande av källsortering
§ 1 Kriterier för underkänd källsortering vid svart och vit plastpåse
Detta kapitel hänvisar endast till de som har tjänsten hushållsavfall med svart och vit påse.

Felaktigt innehåll i svart påse (”matavfall”)
Fraktionen matavfall får endast innehålla matrester och liknande avfall från till exempel kök. Den
får inte innehålla föroreningar eller annat avfall som kan äventyra rötrestens renhet och
användning.
Om en svart påse innehåller mindre än 90 procent matavfall är den otillräckligt sorterad och
underkänd.
Felaktigt innehåll i vit påse (”brännbart restavfall”)
Fraktionen brännbart ska innehålla torrt och brännbart avfall som kan förbrännas med stränga
utsläppskrav på rökgaser och askor. Den får inte innehålla plast, farligt avfall, batterier,
metallföremål, burkar, glas/flaskor, porslin eller keramik. Tidningar och förpackningar ska lämnas i
producenternas insamlingssystem.
En vit påse som innehåller mer än 5 procent farligt avfall eller mer än 30 procent icke brännbart
avfall eller avfall som kan materialåtervinnas är otillräckligt sorterad. Om mer än 20 procent av de
vita påsarna i ett kärl är otillräckligt sorterade underkänns sorteringen.
Påsar
Till matavfall får endast användas svarta påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB.
Till brännbart får, förutom de vita påsar som tillhandahålls av Borås Energi och Miljö AB kan man
även använda påsar som kan köpas i butik. Påsarna får inte till större delen vara mörka. Påsarna
ska vara av sådan kvalitet att de inte går sönder i hanteringen. Tunna påsar på rulle får inte
användas.
Säckar får inte läggas i samma kärl som påsarna.
Förslutning av påsar
Påsarna ska vara knutna så att inget avfall kan ramla ut. Om oknutna påsar påträffas vid
upprepade tillfällen underkänns sorteringen.
§ 2 Ompackning
Fastighetsinnehavare som lämnar för tungt eller överfyllt kärl, felsorterat avfall, dåligt emballerat
avfall eller löst avfall är skyldig packa om avfallet. För extra hämtning debiteras särskild avgift från
återvinningstaxan. Om kärlet är felsorterat vid flera tillfällen kan en avgift för felsorterat debiteras
enligt återvinningstaxa.
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7 kap Ikraftträdande och uppföljning
Ikraftträdande
Dessa föreskrifter träder i kraft 2021-01-01. Tidigare föreskrifter för avfallshantering för Borås
Stad upphör att gälla i och med detta ikraftträdande. Undantag som kommunen har medgett med
stöd av tidigare renhållningsordningar gäller tills vidare eller tills nytt beslut meddelas med stöd av
dessa föreskrifter.

Omprövning
Beviljade undantag enligt 5 kap. 1–7 §§ denna renhållningsordning kan omprövas av Miljö och
konsumentnämnden om olägenhet för människors hälsa eller miljön konstateras eller om andra
villkor för beviljat undantag inte följs. Omprövning på kunds begäran när dispens utgått kräver ny
ansökan.
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Datum

Instans

2020-09-17

Förskolenämnden
Dnr FN 2020-00070 1.1.3.25

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget,
augusti 2020
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att godkänna redovisning av Kommunfullmäktiges
uppdrag som inte ingår i budget för Förskolenämnden och beslutar att
översända den till Kommunstyrelsen.
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 andra uppföljning har Förskolenämnden inga
uppdrag från Kommunfullmäktige som inte ingår i budget utöver de uppdrag
som getts i personalekonomisk redovisning.
Prövning av barns bästa
Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som
rör barn. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art och en
barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för bedömning av
hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020,
nämndens rapport
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 september 2020.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Andreas Ekström
Ordförande

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Ina Furtenbach Linden
Förvaltningschef

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget,
augusti 2020, nämndens rapport
Förskolenämnden

Uppdrag
Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

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

Status augusti 2020
Genomfört

Kommentar
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.

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. Under 2020 kommer
förvaltningen att påbörja implementering kompetensförsörjningsoch hälsoplaner på alla nivåer vilket åsyftar att tydliggöra
arbetsmiljöarbetet på respektive enhet.
I den senast genomförda medarbetarenkäten som gjordes under
2019 angav ca 70% värde 4-5 på frågan "På min arbetsplats är
det möjligt att förena arbete med familjeliv”, vilket är en ökning
med ca 1% sedan undersökningen 2017. 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
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status augusti 2020

Kommentar
kompetenshöjande insatser är målet att fortsätta 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.
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.

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. Medarbetare
på HR och ekonomer träffar förvaltningens chefer varje månad
för att gemensamt föra dialog kring fortsatt arbete. I augusti
2020 har också en verksamhetsutvecklare inom HR anställts,
vars uppdrag kommer att vara att utveckla arbetssätt och
metoder för att minska ohälsan och utveckla arbetsmiljöarbetet.
Verksamhetsutvecklaren kommer även att arbeta tillsammans
med Organisationshälsa och bredda analyser kring enheter med
höga sjukskrivningstal. Syftet med detta är att bilda ett nätverk
kring utvalda enheter med samordnande insatser från flera
stödfunktioner.
Målet är fortfarande 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.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska genom digitalisering
frigöra värdeskapande tid.

Delvis genomfört

Under pandemin har digitaliseringen utvecklats snabbt och
intensivt. All personal som inte är operativ på förskolorna har
ställt om till digitalt arbete under våren. Förvaltningen har
genomfört en enkätundersökning för att kartlägga chefer och
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status augusti 2020

Kommentar
den administrativa/ stödpersonalens upplevelse av digitalt
hemarbete, i syfte att utveckla formerna för digitalt samarbete
och kommunikation. Personalen upplever att digitaliserat
hemarbete frigör tid, minskar resandet och ger en lugnare
arbetsmiljö genom att tillåta en större flexibilitet. En satsning på
fler digitala verktyg behöver komplettera det fortsatta
utvecklingsarbetet.
Förskoleförvaltningens administrativa arbete mot
vårdnadshavare är digitaliserat vilket skapar en ökad
tillgänglighet för både vårdnadshavare och medarbetare på
förskolorna. Vårdnadshavarna ansöker om plats och uppdaterar
själva sina och barnets uppgifter i verksamhetssystemet.
Digitaliseringen används även för att dokumentera och
synliggöra barnens lärande.
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.

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 att underlätta för
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
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status augusti 2020

Kommentar
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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Datum

Instans

2020-09-17

Förskolenämnden
Dnr FN 2019-00203 1.2.3.3

Revisionsrapport - Granskning av samverkan och
förebyggande arbete kring barn och unga
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att sända nedanstående svar angåenden
granskningen av samverkan med externa parter kring barn och unga samt
föreslå en översyn av två områden. För det första samordning av arenor och
grupper som samverkar inom området och för det andra hur centrala resurser
bättre kan riktas till operativa insatser nära brukare och allmänhet.
Sammanfattning
BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad gjort utredningen med
syfte att bedöma kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år
med externa aktörer. Primärt är det samverkan som granskats och inte
resultaten av den.
Förskolenämnden beslutade 2020-06-16 § 67 att godkänna granskningen av
samverkan med externa parter kring barn och unga. Nämnden skulle dock inte
enbart godkänna rapporten utan också komma med kommentarer och
synpunkter till Kommunstyrelsen. Förskolenämnden tar därför ett nytt beslut.
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och
strukturer. Överlag har berörda nämnders granskade samverkan med externa
parter en tydlig och ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn.
Utredningen visar att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att samordna
samverkan kring barn och unga i tillräcklig grad, vilket medför att nämndernas
insatser tillsammans inte leder till fördelaktiga förutsättningar för barn och unga
i kommunen. Granskningen visar vidare att det inte är samverkan med externa
parter i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig och
själva tagit ställning till huruvida de insatser som vidtagits är tillräckliga för det
egna ansvaret, innan man går in i samverkan.
I utredningen lyfts samverkan med externa aktörer så som samarbetet med
familjecentralerna och i lokala nätverksgrupper. Här ser man att organiseringen
är tydlig med funktionell ansvarsfördelning och samsyn.
I utredningen framgår även att berörda nämnder behöver säkerställa att
innovativa lösningar skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer
och att dessa omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten. Granskningen
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visar att det förekommer nytänkande i samverkan med externa aktörer men att
det brister i återkoppling till kärnverksamheten.
Utredningens slutsatser överensstämmer med de utvecklingsområden som
Förskoleförvaltningen identifierat även i den interna samverkan. Samverkan
sker redan och arbetet med att utveckla denna pågår. Det finns dock behov av
att framför allt se över två områden.
Det första handlar om att utveckla samordningen av arenor och grupper som
samverkar inom området barn och unga. Idag blir flera aktörer inblandade i
olika grupper. Flera grupper kan ha uppdrag som delvis överlappar varandra,
vilket innebär att en del uppdrag omhändertas av flera. En översyn av
organiseringen i intern samverkan kan ge en effektivisering av resurser och tid.
Organiseringen av intern samverkan behöver därför ses över utifrån
nedanstående punkter:




Fördelning av uppdrag kan ske med tydligare gränssnitt.
Ledning av uppdrag, mandat och ansvar kan förtydligas.
Effekter av insatser kan följas upp mer systematiskt.

För det andra kan centrala resurser i större utsträckning riktas till
kärnverksamheternas behov så att samverkansinsatser upplevs som ett stöd för
kärnverksamheterna och kan leda till en ökad kvalitet i de lagstadgade
verksamheterna. Innovation och effektivisering som uppstår i samverkan kan
då lättare tas tillvara av kärnverksamheterna och bli till praktisk nytta. Riktade
resurser behöver därför ses över utifrån nedanstående punkter:



Större andel av centrala resurser riktas mot operativa insatser nära
brukare och allmänhet.
Kärnverksamheterna i högre grad ges möjlighet att själva styra resurser
för kompetensutveckling och insatser.

Ärendet i sin helhet
I utredningen om samverkan med externa parter kring barn och unga
framkommer det att det är oklart vem i Borås Stad som förväntas identifiera de
processer där extern samverkan kan och bör ske. Utredningen visar att ett
sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle kunna utvecklas.
Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses som funktionell utifrån de
behov som lyfts. Samtidigt finns synpunkter på vad som samverkas kring, när i
tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.
Vidare visar utredningen att en tydlig målbild saknas för vad extern samverkan
ska leda till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter
på bästa sätt.
I utredningen framkommer det att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att
samordna samverkan kring barn och unga i tillräcklig grad, vilket medför att
nämndernas insatser tillsammans inte leder till fördelaktiga förutsättningar för
barn och unga i kommunen. Granskningen visar vidare att det inte är extern
samverkan i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig
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och själva tagit ställning till huruvida de insatser som vidtagits är tillräckliga för
det egna ansvaret, innan man går in i extern samverkan.
Utredningen visar att genom att möta barnen tidigt i deras väg mot utsatthet är
ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde enligt utredningen kunna
möjliggöras genom till exempel en budget för barn och unga som omfattar en
mandatperiod eller dylikt.
I utredningen framgår även att berörda nämnder behöver säkerställa att
innovativa lösningar skapas inom ramen för samverkan med externa aktörer
och att dessa omsätts till praktisk nytta för kärnverksamheten. Granskningen
visar att det förekommer nytänkande i extern samverkan men att återkoppling
till kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner
kring frågor på ett nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och
utveckling. Men det saknas systematik kring hur sådana innovativa processer
eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att effektiviseringsmöjligheter och
utvecklingspotential inte tas tillvara.
Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument
med mål, riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de
områden där samverkan med externa parter är etablerad. Däremot saknas tydlig
målbild för vad extern samverkan ska leda till eller hur den kompletterar
nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.
Utredningens slutsatser överensstämmer med de utvecklingsområden som
Förskoleförvaltningen identifierat även i den interna samverkan. Det finns
behov av att framför allt se över två områden.
Det första handlar om att utveckla samordningen av arenor och grupper som
samverkar inom området barn och unga. Idag blir flera aktörer inblandade i
olika grupper. Flera grupper kan ha uppdrag som delvis överlappar varandra,
vilket innebär att en del uppdrag omhändertas av flera. Organiseringen av
intern samverkan behöver ses över. Det handlar om att fördelning av uppdrag
kan ske med tydligare gränssnitt. Även ledning av uppdrag, mandat och ansvar
kan förtydligas. Det saknas även en systematik i uppföljning av effekter av
insatser i intern samverkan.
För det andra kan centrala resurser i större utsträckning riktas till
kärnverksamheternas behov så att interna samverkansinsatser upplevs som ett
stöd för kärnverksamheterna och kan leda till en ökad kvalitet i de lagstadgade
verksamheterna. Innovation och effektivisering som uppstår i intern samverkan
kan då lättare tas tillvara av kärnverksamheterna och bli till praktisk nytta. Det
handlar om att riktade resurser behöver ses över och en större andel av centrala
resurser riktas mot operativa insatser nära brukare och allmänhet. Det finns
också ett behov av att kärnverksamheterna i högre grad ges möjlighet att själva
styra resurser för kompetensutveckling och insatser.
Beslutsunderlag
1. Rapportsammandrag Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med
externa parter kring barn och unga
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2. Revisionsrapport – Borås Stads samverkan med externa parter kring
barn och unga
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 september 2020.
Beslutet expedieras till
1. Stadsrevisionen
2. Kommunstyrelsen

Andreas Ekström
Ordförande
Ina Furtenbach Linden
Förvaltningschef
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Borås Stads samverkan med externa
parter kring barn och unga

Vad gäller samverkan med externa parter visar granskningen att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning,
utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen
rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella
åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och
effekthemtagning kan stärkas. BDO menar att formuleringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripande roll för att samordna samverkan bör förtydligas. Detta
så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.

BDO har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad
genomfört en granskning av samverkan med e xterna
parter kring barn och unga. Granskningen omfattar
Kommunstyrelsen, Fritids och folkhälsonämnden,
Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden,
Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har
följande aktörer bidragit med information till granskningen; ett urval i kommunen verksamma fristående
skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostadsbolagen AB Bostäder, Fristadbostäder
AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB
Toarpshus.

Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att
kompensera för de organisatoriska mellanrum som uppstår
mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill
peka på att det finns en risk att samverkan i sig får växa
som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum snarare
än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO
ser att det kan finnas en möjlighet att med en översyn av
fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska
behovet av samverkan.

Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, bedöma
om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern
0–20 år med externa aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och externa aktörer så som socialtjänst, skola, Västra Göta
landsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande.
Granskningen visar dock brister i vissa delar så som gällande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar
att det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan
i vilken grad kommunen tagit ställning till huruvida de
insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in i samverkan.

Organisation för samverkan med externa parter

Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner
som regelbundet följs upp och revideras i de områden där
samverkan med externa parter är etablerad. Däremot saknas en tydlig målbild för vad samverkan ska leda till eller
hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.

Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete
mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa
parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den
gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärnprocesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är
att varje aktör genomför sitt uppdrag i ett tidigt skede.
En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna
tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan
med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet
skulle kunna följas upp och revideras.

Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag har berörda nämnders
granskade samverkan med externa parter en tydlig och
ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn.
Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses som
funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns
synpunkter på vad som samverkas kring, när i tiden och
hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.

Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås Stad som förväntas
identifiera de processer där samverkan kan och bör ske.
Ett sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära dem som
fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess
till kärnprocessen, dvs den ordinarie verksamheten. Ett
sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle
med fördel kunna utvecklas.

Granskningen visar att det förekommer nytänkande i
samverkan men att återkoppling till kärnverksamheten
brister. I samverkan möts kompetenser och professioner
kring frågor på ett nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas systematik
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kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska
fungera. Detta kan leda till att effektiviseringsmöjligheter
och utvecklingspotential inte tas tillvara.

behovet av att stärka de olika nämndernas kärnverksamheter, men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete i syfte att minska framtida barns utsatthet
och därtill kopplade kostnader.

BDO menar att det kan vara ett problem för barn och
unga att skolnämnderna inte har tydliga riktlinjer för hur,
om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att
säkra upp rätten till en väl fungerande skolgång för alla
kommunens barn och unga.

En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna möjliggöra satsningar på förebyggande och samordnade tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett
kommungemensamt sätt i samverkan med externa parter
kring barn och unga 0–20 år.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insatser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas,
för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och
åtgärder som finns att tillgå för att möta barns utveckling.
Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets motståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan
genomföras i senare åldrar.
Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska
behovet av att samverka vid insatser och åtgärder kring
barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle
se annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns
förutsättningar att vara i skolan och klara kunskapskraven
kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten).
Att också stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett
omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan förbättras.
Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa
övergripande samordning och prioritering även vad gäller
resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser och åtgärder där de gör som mest nytta för barn
och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg mot utsatthet
är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna
möjliggöras genom t.ex. en budget för barn och unga som
omfattar en mandatperiod eller dylikt.
Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i målbild 2025 borde kunna
ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att
prioritera kostnader för kärnverksamhet respektive samverkan så att insatser kan göras där de får mest effekt till
lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade
insatser trots för stunden ökade kostnader. BDO kan ana
att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och
lång sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot
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Sammanfattning
BDO AB har på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad genomfört en granskning av samverkan
med externa parter kring barn och unga. Granskningen omfattar Kommunstyrelsen, Fritids och
folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Sociala omsorgsnämnden. Därutöver har
följande aktörer bidragit med information till granskningen; ett urval i kommunen verksamma
fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostadsbolagen AB
Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB Toarpshus.
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument, bedöma om kommunens samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med externa aktörer är ändamålsenlig.

Styrande dokument, mål och riktlinjer
Den samverkan som granskats mellan interna och externa aktörer så som socialtjänst, skola,
Västra Götalandsregionen och Polisen är överlag tillfredsställande. Granskningen visar dock
brister i vissa delar så som gällande närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att
det inte är samverkan i sig som är utmaningen, utan i vilken grad kommunen tagit ställning
till huruvida de insatser som genomförs är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in
i samverkan.
Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
med externa parter är etablerad. Däremot saknas en tydlig målbild för vad samverkan ska
leda till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.
Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
Stad som förväntas identifiera de processer där samverkan kan och bör ske. Ett sådant uppdrag
borde strategiskt ligga nära dem som fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska
genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen, dvs den ordinarie
verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse- och nämndnivå skulle med fördel kunna
utvecklas.
Vad gäller samverkan med externa parter visar granskningen att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat
och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring Kommunstyrelsens övergripande roll för att samordna samverkan bör förtydligas. Detta så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar
som kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamhet.
Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

Organisation för samverkan med externa parter
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter en tydlig och ändamålsenlig
styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organisering av den samverkan som bedrivs kan ses
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som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt finns synpunkter på vad som samverkas
kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.
Trots uttalade strategier saknas ett gemensamt arbete mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa parter kring barn och unga. Nämnderna bör lägga den gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärnprocesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet
– en del i att genomföra samordnade tidiga insatser är att varje aktör genomför sitt uppdrag
i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna tillsammans tar fram
mål och riktlinjer för samverkan med externa parter på mer generell nivå, som regelbundet
skulle kunna följas upp och revideras.
Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas systematik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.
BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp rätten
till en väl fungerande skolgång för alla kommunens barn och unga.

Borås Stads insatser inom området
Det är oklart vad som ingår i Borås Stads portfölj av insatser, vilken reell förändring som
förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som
finns att tillgå för att möta barns utveckling. Små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets
motståndskraft på ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.
Att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att samverka vid insatser
och åtgärder kring barn och unga. Detta eftersom behoven sannolikt skulle se annorlunda ut.
Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och klara kunskapskraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också stötta föräldrar
och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en annan.

Resurser och ekonomistyrningsprinciper
Granskningen visar att ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan
förbättras.
Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och prioritering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
t.ex. en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.
Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i målbild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kostnader för kärnverksamhet respektive samverkan så att insatser kan göras där de får mest
effekt till lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Höga kostnader för utsatta barn står idag emot behovet av att stärka de olika nämndernas
kärnverksamheter, men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete i syfte
att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.
En samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna möjliggöra satsningar på förebyggande och samordnade tidiga insatser. Detta skulle i så fall kunna ske på ett kommungemensamt sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.
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1 Inledning
Samverkan och samordnade förebyggande insatser är ett prioriterat område i flera kommuner
i syfte att i högre grad kunna stötta utsatta barn och unga, men också minska deras utsatthet.
Ett annat syfte med samverkan är att få tillgång till varandras resurser på ett mer strategiskt
och effektivt sätt och genom det tillsammans skapa nya arbetssätt och åstadkomma bättre
effekter. Nyckeln är ofta att hitta en gemensam vision samt fungerande samverkansformer
mellan parter, förståelse för varandras uppdrag och mandat samt ett konkret urval prioriterade områden att samverka kring.
Enligt Borås stads välfärdsbokslut 20181 har barn och unga skilda uppväxtvillkor i kommunen.
En betydligt större andel barn med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll, än
barn med svensk bakgrund, även om den totala andelen ekonomiskt utsatta minskat. Flera av
nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod.
Detta gäller de relativt höga talen för psykosomatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvudvärk och ont i magen. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen som indikerar barns
förutsättningar försämrats. Andelen barn och unga som är medlem i en förening minskar och
andelen som uppger att de blivit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga
till yrkesprogram ökar något, där flickorna står för ökningen. Det är fortsatt konstaterade
skillnader mellan skolorna vad gäller godkända betyg, skolnärvaro mm.
Genom att samverka med de aktörer som påverkar barns vardag, skapas möjligheter att tillsammans kunna påverka barns förutsättningar. Samverkan blir som en stödprocess2 till kärnverksamheten och ett sätt att överbrygga de så kallade organisatoriska mellanrum3 som skapas
i avståndet eller gränslandet mellan olika nämnders och huvudmäns uppdrag och mandat. I
flera delar är externa parters medverkan avgörande för att fånga barns hela sammanhang.
Under 2019 har Borås stad tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt inom
ramen för ”Socialt hållbart Borås”4, ett långsiktigt arbete med målet att minska de stora
skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från tillväxtverket och i
första skedet riktas insatserna mot barn och unga, samt kopplat till målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga5, en del av visionen Borås 20256.
De flesta barns pedagogiska utveckling får tillräckligt stöd inom ramen för förskolors och skolors kärnverksamheter. Som SKR7 (fd SKL) också säger, så finns det ett samband mellan god
kvalitet i skolmiljön och mindre utsatthet bland barn och unga. I klassrummet, med stöd av
barn- och elevhälsa och utifrån beslut av rektor, kan insatser för barn och unga genomföras
1

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/folkhalsoarbete/valfardsbokslut.4.6a80e56d15869d0d313f13ec.html den 8 januari 2020
2

Kommuner har ofta kvalitetsledningssystem som bygger på en logik av processer. Den verksamhet som utgör huvuduppdraget kan beskrivas som en process som något förenklat benämnas kärnprocess. Medan andra processer, som samverkan, kan vara en stödprocess för att underlätta det som sker i kärnprocessen. Med den logiken blir det tydligt att kärnprocessen behöver definieras för att förtydliga vad som ska ske var, och hur stödprocessen ”samverkan” bör se ut. Ett sådant
analysarbete bör genomföras i syfte att tydliggöra hur samverkan i realiteten kompletterar kärnprocessens funktion och bidrar till att överbrygga organisatoriska mellanrum. För att tillsammans kunna säkra relevanta förutsättningar för de barn och
unga som exempelvis riskerar hamna emellan kommunens aktörer och/eller mellan kommunen och externa parter.
3
https://kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/tidiga-samordnade-insatser-TSI/Documents/TSIMats%20Tyrstrup%20om%20organisatoriska%20mellanrum.pdf den 27 januari 2020.
4
https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfeace78c8.html den 8 december 2019
5
https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarforbarnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
6
https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
7
Exempelvis https://skr.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/uppdragfullfoljdutbildning/utvecklingsprogramforfullfoljdutbildning.29661.html den 21 januari 2020
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både i god tid och med goda resultat. En inkluderande skola ger dem större trygghet. Det är
inte alltid givet, men det finns ett samband mellan utsatthet och bristande skolresultat. Ungefär en fjärdedel av eleverna i Borås går ut nionde klass med icke godkända betyg i något av
kärnämnena.
Intressant att ha med sig i läsningen av rapporten kan vara att Borås stad bara för några år
sedan organiserade om från tre stadsdelar till dagens nämndorganisation. Samverkan sågs tidigt som ett sätt att överbrygga avståndet mellan kärnverksamheter och som en möjlighet att
kompensera för den förändring i geografiskt fokus som omorganiseringen innebar.

1.1 Tidigare rapporter i urval
1.1.1 Samgranskning med Västra Götalandsregionens revisorer
2015 genomförde Borås Stads stadsrevision tillsammans med Västra Götalandsregionens revisorer (VGR) en granskning av den samverkan som fanns mellan staden och regionen kring barn
och ungas psykiska ohälsa. Syftet var att bedöma om samverkan tillgodosåg de lagstiftningskrav som finns på ändamålsenliga insatser för patienten/brukaren Granskningen var avgränsad till samverkan mellan elevhälsan och individ- och familjeomsorgen i Stadsdelsnämnd Norr,
Närhälsan med vårdcentralerna Sjöbo, Fristad och Södra Torget i Borås samt BUP inom Södra
Älvsborgs sjukhus. Granskningen visade på en rad brister i samverkan mellan Borås Stad och
VGR. Utifrån dessa brister skapades en gemensam handlingsplan för att stärka samverkan
mellan parterna.
Regionen genomför 2018 en uppföljningsgransking med syfte att undersöka i vilken omfattning
av regionen beslutade handlingsplaner hade genomförts. Uppföljningsgranskningen begränsades till att granska primärvårdsstyrelsen och styrelsen för Södra Älvsborgs sjukhus. Den visade
att utifrån den handlingsplan som togs fram, som en konsekvens av revisionens granskningsrapport 2015, hade styrdokument, riktlinjer och rutiner utvecklats och förtydligats. Vilket
bidragit till en utveckling av samverkan mellan parterna. Granskningen kunde även visa att
det inte skett någon större förändring avseende sätt att hantera och registrera avvikelser
avseende samverkan. Regionen kunde genom granskningen visa att det fanns en vilja och strävan att effektivisera samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa, där barnets bästa ska
vara i centrum.

1.1.2 Granskning Borås stads samverkan och förebyggande arbete barn och unga
Området genomlystes av EY under slutet på 2018. Då granskades arbetet vid Fritids och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och utbildningsnämnden
samt Sociala omsorgsnämnden. I revisionsrapporten daterad januari 2019 pekar EY på att det
i kommunen bla saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet samt
samverkan kring denna. Men också att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrning
av det förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt sätt. Dessutom fann EY att
tydliga definitioner av vad man i kommunen menar med begreppen förebyggande arbete och barn som far illa respektive riskerar att fara illa saknas. Ytterligare en slutsats var
att det saknades tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och privata aktörer.
Föreliggande rapport kan dels ses som en fristående rapport, dels ses som en del två i Borås
stads revisorers granskning om samordnade tidiga insatser för barn och unga.
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2 Metod
Syftet med denna granskning är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala
styrdokument, bedöma om Borås stads samverkan kring barn och unga i åldern 0-20 år med
externa aktörer är ändamålsenligt.
Granskningen har genomförts i tre faser:
Ø I fas ett genomfördes uppstartsintervjuer med ett urval nämnder samt utredare vid
polisen. Konsulten tog del av gällande kommunövergripande riktlinjer och regelverk.
Därefter skickades en självvärdering till berörda nämnder i syfte att följa upp huruvida
åtgärder vidtagits utifrån av revisionen lämnade rekommendationer i januari 2019. De
gavs även möjlighet att lämna underlag till denna granskning.
Ø Fas två utgjordes av workshops utifrån NÖHRA8-metoden med ett urval grupper, såsom
bostadsbolagen, lokala samverkansgrupper, och friskolor på grund- samt gymnasienivå. Under fas två djupintervjuades även ett urval nämnders förvaltningsledningar.
Ø Tredje fasen utgjordes av en analys- och rapportfas som inkluderade en muntlig avrapportering till revisionskontoret kring prioritering av väsentliga slutsatser.
Rapporten överlämnades till beställaren i slutet på januari 2020.

2.1 Revisionsfrågor
Den beskrivna metoden har använts för att besvara följande revisionsfrågor:
1. Finns ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras kopplat till området?
2. Har berörda nämnders samverkan med privata9 (externa) aktörer en tydlig och ändamålsenlig organisation, styrning, ansvarsfördelning och samsyn?
3. Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även innefattar privata (externa)
aktörer, exempelvis fristående skolor?
4. Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är dessa tillräckliga?
5. Finns tillräckliga resurser för arbetet?
6. Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?
7. Finns en tillfredsställande samverkan mellan interna och externa aktörer såsom socialtjänst, skola, Västra Götalandsregionen och Polisen?

2.2 Revisionskriterier och indikatorer
Samverkan har granskats generellt utifrån för respektive verksamhetsområdes lagar och regelverk, såsom kommunallagen (2017:725), socialtjänstlagen (2001:453; SOL) och skollagen
(2010:800). Samtliga regelverk stipulerar att samverkan ska ske med relevanta parter i syfte
att stärka måluppfyllelse och ta tillvara resurser och kompetenser.
I övrigt har följande kriterier eller indikatorer utgjort grund för analys:
Ø Samverkan med externa parter har granskats utifrån SKL:s guide för investeringar i
tidiga insatser för barn och unga (som utgör en del av SKR (tidigare SKL):s projekt
Psynk – psykisk hälsa för barn och unga som lanserades 2012, https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/tag/psynk/ 20191205).

8

NÖHRA är en analysmodell där man tillsammans diskuterar fram Nuläge, Önskat läge, Hinder, Resurser samt eventuellt
förslag på Aktiviteter.
9
Den ursprungliga frågan är ställd med ordet privata, men har under granskningens gång ändrats till externa då det passar
bättre med granskningens övergripande frågeställning.
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Ø Analysen grundas på en logik om att fungerande samverkan vilar på ömsesidig respekt,
gemensamma och delade mål samt en gemensam vision på övergripande nivå. För att
samarbetet ska kunna leda till samverkan, det vill säga verkan och effekt krävs att:
o huvudmannaskyldigheter är klara, parterna har förutsättningar att ta fram en
gemensam plan för arbetet samt att parterna har och visar respekt för varandras kompetens och profession.
o Regionala samverkans- och stödstrukturer för samordnat genomförande och
kunskapsutveckling behöver vara stabila och långsiktigt hållbara för att skapa
förutsägbarhet och trygghet över tid.
o Kan man inte lita på att samverkan bidrar till det som avses minskar incitamenten för att medverka och verksamheterna återgår till ”stuprörsarbete”.
Ø Samverkan kring barn och unga kan ske på fyra nivåer – tex kring politisk/nämndnivå
(ägande), strategisk nivå (ledning och styrning), kring grupper eller kategorier av barn
och unga (exempelvis hemmasittare eller flickor 12-14 år) samt kring individärenden.

2.3 Granskade och intressenter
Följande nämnder har granskats utifrån de ställda revisionsfrågorna.
· Kommunstyrelsen,
· Fritids och folkhälsonämnden,
· Individ och familjeomsorgsnämnden,
· Förskolenämnden,
· Grundskolenämnden,
· Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
· Sociala omsorgsnämnden
Följande aktörer har bidragit med information till den genomförda granskningen: i kommunen
verksamma fristående skolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och de kommunala bostadsbolagen (AB Bostäder, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, AB Sandhultsbostäder och AB
Toarpshus).
Granskningen har inte belyst övrig samverkan med externa parter såsom civilsamhället eller
näringslivet. Primärt är det själva samverkan som granskats, och inte resultaten av samverkan.
Konsultens bedömning är att tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis har samlats in och
utvärderats samt att de stöder slutsatser och bedömningar i den rapport som lämnats.
Granskningen genomfördes av granskningsledare Karin Eduards och medarbetare Jacob Wåhlin. Gunn-Henny Dahl var kvalitetssäkrare samt projektets expert i barn- och folhälsofrågor.
Granskningsansvarig var Eva Yng, auktoriserad revisor, samtliga från BDO Mälardalen AB.
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3 Kommunens genomförda åtgärder under 2019
Som en del av granskningens första fas fyllde respektive nämnd/förvaltning i en självvärdering
i kring vidtagna åtgärder utifrån revisionens lämnade rekommendationer om samverkan kring
barn och unga från januari 2019 (se ovan). Inkomna underlag visar att:
1. Kommunen till viss del tagit fram en övergripande strategisk målbild och arbetssätt
inom ramen för ”Socialt hållbart Borås”10, ett långsiktigt arbete med målet att minska
de stora skillnaderna i människors livsvillkor. Kommunen har erhållit medel från tillväxtverket och i första skedet riktas insatserna mot barn och unga samt kan kopplas
till målområdet Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga11, en del av visionen Borås
202512.
2. Samordning och styrning av det förebyggande arbetet fortfarande har utvecklingspotential. Under året har kommunen genomfört en kartläggning över vilka samverkansfora som finns, vilket visar på en omfattande samverkan på flera nivåer.
Denna kartläggning, tillsammans med andra insatser, kan ligga till grund för en tydligare styrning och samordning i syfte att än bättre använda befintliga resurser. Som
denna granskning konstaterar skulle en sådan samordning även kunna leda till strategisk utveckling av samverkan samt ett bättre lärande i verksamheters respektive kärnprocesser.
3. I det stora hela saknas fortfarande tydliga definitioner av vad kommunen menar med
förebyggande arbete, barn som far illa eller riskerar att fara illa. Samtidigt har varje
profession i sin yrkesutövning förhållandevis goda bilder av vilka barn vi pratar om och
vad som är ett förebyggande arbete.
Utmaningen är att de aktuella professionerna ser olika behov av lösningar, eftersom
de arbetar utifrån olika horisonter och kommer in i olika faser av ett barns utveckling.
Det saknas fortfarande en tydlighet kring vad kommunen förväntar sig att samverkan
ska leda till för barnen och vilka mål som ska mötas i samverkan. Mål som skulle kunna
bidra till att underlätta samverkan och prioriteringar inom densamma.
4. Det saknas fortfarande tydlighet kring hur samverkan ska inkludera externa och privata aktörer, eller hur kommunen kan säkra upp att dessa systematiskt bjuds in och
bereds möjlighet att medverka. Varje nämnd gör på sitt sätt och valet av vilka som
ska delta i samverkan bygger på historik och kunskap om vilka parter som är möjliga
att samverka med.

3.1.1 Konsultens bedömning
BDO konstaterar att arbete pågår för att utveckla området och att mycket samverkan förefaller ske. Men det systematiska arbetet, uppföljning och samordning av samverkan förefaller
svagt.
Granskningens primära fynd inom ovan beskrivna fyra områden har fungerat som ingång i den
fortsatta granskningen.

10

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kvalitetresultatochjamforelser/socialthallbartboras.4.3ce6dfa316b8abfeace78c8.html den 8 december 2019
11
https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarforbarnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 december 2019
12
https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html den 8 december 2019
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4 Genomförd granskning
Nedan följer granskningens väsentliga iakttagelser kopplat till ändamålsenlighet i samverkan
med externa parter kring barn och unga. I fokus har varit samverkan med polisen, VGR, friskolorna och bostadsbolagen.

4.1 Ändamålsenlighet i styrande dokument, mål och riktlinjer
Borås stad bedriver omfattande arbete i samverkan vilket omtalas på flera sätt, bl.a på kommunens hemsida. Arbetet med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga utgår
från målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” i Vision 2025. De strategier13
som uttrycks där är:
· Vi gör det möjligt för näringslivet att samverka med skolan kring barns och ungas lärande och växande.
· Vi uppmuntrar och stödjer medborgare och ideella organisationer som bidrar till barns
och ungas utveckling och lärande.
· Vi stärker samverkan kring barns och ungas utveckling och lärande såväl inom Borås
Stad som mellan kommunen och andra offentliga aktörer.
· Vi utvecklar föräldrastöd för barns och ungas hela uppväxt
Bland annat listas de organ/arenor som kommunen samverkar i14. Flera intervjuade uppfattar
att man har en fungerande tradition för samverkan i kommunen i syfte att tillsammans möta
de utmaningar de ser.

4.1.1 Iakttagelser
De tillfrågade nämndernas förvaltningar har inkommit med de styrande dokument som gäller
för samverkan kring barn och unga. I det stora hela menar tillfrågade att de styrande dokument och strategier som finns är ett stöd i arbetet, även om de uppfattar att överlappande
uppdrag kan förekomma.
Fokus i denna granskning är samverkan med externa parter och där finns riktlinjer och rutiner
kring de funktioner eller behov där samverkan faktiskt sker, tex Närvårdssamverkan, Västbus,
SSPF15, lokala grupper mfl.
Målbilden i dessa dokument är inte i alla delar tydlig. Det förblir otydligt vad som ska åstadkommas i samverkan, även om metoder för samverkan är utvecklade och väl fungerande.
Intervjuade uppger att det överlag saknas ett övergripande mål som nämnderna kan dela och
utifrån det forma sin del av uppdraget så att nämndernas gemensamma arbete ger barn och
unga 0-20 år bättre förutsättningar och minskad utsatthet.
Flera av de intervjuade menar att det i samverkan finns möjligheter att tänka nytt och gemensamt hitta nya lösningar, vilket också till viss del görs. Granskningen visar dock att det
saknas tydlighet kring hur återkopplingen av lärdomar och utveckling från samverkansorganen
till kärnverksamheten ska gå till för att stärka möjligheterna till kvalitetshöjande insatser där.
Stöd för återkoppling och lärande från samverkansorganisationen saknas även på övergripande
nivå. Samstyrningen mellan nämndernas olika kärnverksamheter och vad som ska omhändertas
var visar utvecklingspotential. Så att insatser och åtgärder samlat kan genomföras på den nivå
13

https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025/strategiskamalomraden/vitargemensamtansvarforbarnochunga.4.6a80e56d15869d0d313f0d40.html den 8 januari 2020
14
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk.4.46966c1e1580c421fba96013.html den 12 januari 2020.
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(bla intranet.boras.se › download › 170913 SSPF), samverkan för trygga uppväxtvillkor i Borås stad mellan socialtjänst,
skola, polis och fritid.
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där de gör mest nytta för barns och ungas behov och utmaningar, antingen inom ramen för
grund/kärnuppdrag eller i samverkan med externa parter.
De olika samverkansorganen uppvisar olika mognadsgrad vad gäller uppföljning och revidering
av arbetssätt och rutiner och granskarens intryck är att ett systematiskt arbetssätt kan utvecklas. I de lokala grupperna, tex, uppges att det sker en kontinuerlig förbättring i gemensam
dialog i samverkansgruppen om det pågående arbetet. Närvårdssamverkan och SSPF följs upp
och revideras med viss regelbundenhet av parterna tillsammans.
De som intervjuats kring Närvårdssamverkan ger inte en entydig bild av till vem de kan lyfta
avvikelser kopplat till den andre partens aktiviteter i samverkan. Otydlig avvikelsehantering
kan leda till missade möjligheter att lära från misstag och stärka kvalitet både i samverkan
och i genomförande av samordnade insatser.
De olika områdena där samverkan sker strukturerat med externa parter, sker viss uppföljning
och avrapportering genom halvårs- och helårsrapportering via samverkansorganisationen. I
annan samverkan sker återföringen via förvaltningens egen respektive rapportering. Men det
saknas en samordnad uppföljning av samverkan med externa parter, som skulle kunna ligga
till grund för prioriteringar av tex resurser. Granskningen visar att samordnad uppföljning och
återkoppling, både till etablerade samverkansorganisationer och till den linjeorganisation som
är grunden för samverkan, har utvecklingspotential.

4.1.1.1 Systematiskt arbetssätt och Kommunstyrelsens roll
Just vad gäller samverkan med externa parter kring barn och unga sker inte någon samlad
kontinuerlig uppföljning, utvärdering eller återrapportering till kommunstyrelsen. Granskningen visar att återrapportering snarare sker utifrån de mål och indikatorer som ställs i verksamhetsstyrningen än kopplat till nämnda strategier om samverkan. Intervjuade uppger dock
att kommunstyrelsen under våren kommer göra en samlad uppföljning av arbetet mot barn
och unga med stöd av studerande på universitetsnivå. Inom ramen för Socialt Hållbart Borås
kommer andra förutsättningar och möjligheter ges för en mer tydlig återkoppling just kring
barn och unga.
Under hösten har kommunen genomfört en genomlysning av antal samverkansorgan som man
deltar i kring barn och unga. En slutsats som intervjuade drog av detta arbete är att det sker
mycket samverkan, men som inte samordnas så att summan av uppdrag och förväntade resultat kan klargöras.
Granskningen visar att Kommunstyrelsen arbetar klassiskt med styrning och uppföljning. Den
visar också att Kommunstyrelsen inte antar sitt uppdrag att samordna samverkan kring barn
och unga i tillräcklig grad. Vilket i sin tur ökar risken att de olika nämndernas samverkan och
insatser inte genomförs mot bakgrund av en delad ambition eller behovsanalys. Kommunstyrelsen antar inte heller sitt uppdrag att tillse att summan av nämndernas insatser kan tillsammans leda till mer fördelaktiga förutsättningar för barn och unga i kommunen. Flera intervjuade menar att det finns nya möjligheter i och med Socialt Hållbart Borås, men att Kommunstyrelsens roll i att samordna arbetet både kan förtydligas och stärkas.

4.1.2 Konsultens bedömning
Den samverkan mellan interna och externa aktörer såsom socialtjänst, skola, Västra Götalandsregionen och Polisen som granskats är överlag tillfredsställande, men brister i vissa delar
såsom närvaro, mandat och sekretess. Granskningen visar att det inte är samverkan i sig som
är utmaningen, utan i vilken grad kommunen samlat sig och själva tagit ställning till huruvida
de insatser som vidtagits är tillräckliga för det egna ansvaret, innan man går in i samverkan.
Iakttagelserna ovan pekar mot att det finns ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras i de områden där samverkan
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med externa parter är etablerad. Däremot saknas tydlig målbild för vad samverkan ska leda
till eller hur den kompletterar nämndernas respektive kärnverksamheter på bästa sätt.
Samverkan ska fungera som en stödprocess till kärnverksamheten. Det är oklart vem i Borås
stad som förväntas tillse att de processer där samverkan kan och bör ske, identifieras. Ett
sådant uppdrag borde strategiskt ligga nära de som fastställer vad kärnprocessen ska innehålla, hur det ska genomföras, och hur samverkan kan bli en stödprocess till kärnprocessen,
dvs den ordinarie verksamheten. Ett sådant arbete på Kommunstyrelse och nämndnivå skulle
med fördel kunna utvecklas.
Granskningen visar att det inte genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till Kommunstyrelsen rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella
åtgärder som följd vad gäller samverkan med externa parter. Kommunstyrelsens roll vad gäller
samordning av samverkan i syfte att öka effektivitet och effekthemtagning kan stärkas. BDO
menar att formuleringar i reglementen kring kommunstyrelsens övergripande roll för att samordna samverkan bör förtydligas. Så att samverkan kan leda till stärkta förutsättningar som
kompletterar respektive nämnds grund/kärnverksamheten.
Kommunens samverkan genomförs exempelvis i syfte att kompensera för de organisatoriska
mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och mandat. BDO vill peka på att det
finns en risk att samverkan i sig får växa till som ett sätt att lösa organisatoriska mellanrum
snarare än att uppdragen i sig anpassas bättre till helheten. BDO ser att det kan finnas en
möjlighet att med en översyn av fördelning av dessa uppdrag och mandat kunna minska de
organisatoriska mellanrummen och därmed också minska behovet av samverkan.

4.2 Lämplig organisering för samverkan
Borås stad har elva nämnder som på olika sätt har ansvar för att säkra att barns liv innehåller
de fem delar som alla barn enligt SKR behöver16:
1. Trygga och kärleksfulla vuxna som har förmåga att se och möta barns individuella
behov
2. Goda uppväxtvillkor med god kroppslig och psykisk hälsa,
3. En meningsfull fritid som ett led i att utveckla den egna identiteten, träffa likasinnade, uppleva gemenskap och pröva på olika aktiviteter
4. Klara kunskapskraven i skolan för att stärka sina sociala och psykiska förmågor – oavsett individuella förutsättningar och föräldrars bakgrund/utbildningsnivå.
5. Känna delaktighet, ha inflytande och få sina röster hörda, vilket skapar tillit till andra
människor och till demokratiska institutioner.
Förutom de sex granskade nämnderna17 samt Kommunstyrelsen ingår Kulturnämnden, Överförmyndarnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden samt Lokalförsörjningsnämnden i de som kan ses som att ansvara för, eller bidra till, stärkta förutsättningar för barn och unga.

4.2.1 Iakttagelser
I de granskade delar där samverkan med externa parter är etablerad förefaller en tydlig och
ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning finnas på plats, men inte alltid
samsyn.
Kommunens samverkan med externa aktörer kring barn och unga utgörs av flera olika samverkanstrukturer som utgår ifrån respektive förvaltning/nämnd, som familjecentraler och lokala
16

SKR fd SKL: ”Helhetsperspektiv på barns och ungas hälsa, tvärsektoriella politiska arenor” 2017
Fritids och folkhälsonämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, Sociala omsorgsnämnden.
17
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nätverksgrupper. I flera delar är organiseringen tydlig, med funktionell ansvarsfördelning och
samsyn, men i andra delar så kan tydligheten saknas.
Några pekade på att allt eftersom de blivit bättre på att genomföra sitt kärnuppdrag (efter
omorganisationen från stadsdelar till stadsgemensamma nämnder) har det också blivit tydligare vad de kan samverka kring. De menar att insikten om det egna uppdraget i sin tur kan
bidra till att de organisatoriska mellanrummen blir större och behovet av att agera i samverkan ökat.
De externa parter och aktuella samverkansorgan som berörs av granskningen är:
· Polisen: SSPF, BRÅ och EST
· VGR, Västra Götalandsregionen: Närvårdssamverkan och Västbus
· Friskolorna: SYV-nätverk
· Bostadsbolagen: EST
Kommunens förvaltningar har samverkan med dessa externa parter på följande nivåer:
Strategisk nivå
VGR/BUP
Bostadsbolagen
Friskolor
Polisen

Förekommer
Förekommer
Nej
Förekommer

Organisatorisk
och
verksamhetsnivå
Förekommer
Förekommer
Förekommer
Förekommer

Barngruppsnivå

individnivå

Sällan
Förekommer
Förekommer
Förekommer

Förekommer
Nej
Förekommer
Förekommer

Intervjuade medverkande i samverkan ser flera vinster med samverkan som inte alltid ligger
på effekt och resultatnivå hos barn och unga. Dessa vinster handlar framförallt om att ha
fungerande former för samverkan när behov uppstår, att få kännedom om hur andra arbetar
med just dessa grupper, samt möjligheter till lärande och utveckling av den egna verksamheten.
Samverkan, dvs samordnade insatser kring barn och unga individers behov uppges fungera
men med vissa i granskningen påtalade brister. Med externa parter sker samverkan kring individer18 med regionen, polisen och friskolorna.
När barn och ungdomsgrupper är tydligt definierade har och kan samordnade insatser skapas,
som tex kring missbrukande unga, såsom Minimaria mm. Med externa parter sker sådan samverkan framförallt med regionen och polisen.
På organisation och verksamhetsnivå skapas tex lokala grupper efter behov där parter som
arbetar utifrån lokala förutsättningar och utmaningar, kan samverka i fora där kommunen har
taktpinnen. Sådan samverkan samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen19. Det förekommer också särskilda grupper i utsatta områden, som en strategisk grupp i Viskafors med samverkan med skola.
Samverkan på strategiskt övergripande nivå förekommer med regionen och polisen där behovet är tydligt och att samverkan är etablerad och mogen.
Granskningen visar att det saknas en organisering av samverkan i planeringsstadiet mellan
nämnd/förvaltningsledningar i syfte att fördela och tydliggöra samverkansbehov för respektive förvaltning i relation till nämndens uppdrag och kärnverksamhet. Dessutom ger nämnd-

18

Granskningen har inte berört insatser eller åtgärder på individnivå.
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochortsrad.4.121d069a15aa7f1f548f1537.html den 12 januari 2020
19
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indelningen, som flera pekar på, flera gränser för barnen under deras uppväxt 0-20 år, åldersmässigt och sekretessmässigt. Granskningen visar att det brister i förutsättningar att ge barnen en sömlös omsorg. Det brister också i att säkra upp att det kommunala ansvaret för (utsatta) barn och unga tas alla dygnets 24 timmar.

Bilden gestaltar en process där Kommunstyrelsen samordnar, sannolikt tillsammans med de
nämnder som finns i processen, uppdrag, roller och ansvar för barn och ungas sammanhang 020 år, dygnets alla timmar. Bilden belyser att det finns organisatoriska mellanrum i bla överlämning, men också hur svårt det blir för nämnderna var för sig att ha en helhetsbild. Därför
blir också processens sista ”pil” viktig, uppföljning och återkoppling som kan leda till lärande
både för nämnderna var för sig, barnens hela sammanhang, samt hur externa parter kan inkluderas.
Det framkommer att samverkan inte är helt utan motsättningar. Närvaron är inte alltid den
önskvärda och det förekommer att personer skickar ersättare som inte har mandat eller inte
är insatta, vilket minskar effektiviteten i arbetet. Parter från olika verksamheter kan ha olika
syn på vilka insatser som ger bäst effekt och vissa kan vara missnöjda med andras insatser.
Man förefaller inte heller i alla delar ha tillräcklig koll på varandras ansvarsområden för att
förstå hur man kan bidra till gemensamma resultat i samverkan, tex uttrycker flera viss besvikelse över att socialtjänsten inte medverkar i tidigare skede.
Däremot visar granskningen att de som deltar i samverkan ser, för egen och sin förvaltnings
del, ett tydligt syfte med att samverka som ett stöd i arbetet med att tillsammans använda
tillgängliga resurser för att värna barn och unga.

4.2.1.1 Externa parters medverkan
Externa parters syn på medverkan presenteras här kort. För med information, se kapitel fyra.
Granskningen visar att samverkan med tex polisen har potential att samordnas bättre från
kommunens sida för att bli effektiv. Nu har de många samverkansytor för polisens del.
Bostadsbolagen uppger sig planera för en boendemiljö som ska kunna passa alla, funktionshindrade, barn, unga, äldre, etc. I några stadsdelar är utsattheten extra stor vilket skapar
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utmaningar både för boende och bolag, och för att kompensera för detta, så blir lokala bostadsaktörer viktiga medskapare i en fungerande och trygg närmiljö som kan motverka utsatthet. De intervjuade bostadsbolagen uppger alla att detta är ett viktigt fokusområde för dem
och deras verksamhet.
Tillstånd till och granskning av friskolor genomförs av skolmyndigheter samtidigt som dessa
skolor oftast verkar i en kommunal kontext. Drygt tolv procent av barnen i Borås går i friskolor
på grundskolenivå och elva procent på gymnasienivå. Några av friskolorna ingår i större koncerner, några finns bara i Borås. Granskningen har visat att friskolorna inte medverkar i kommunens strategiska planering för elever i deras respektive åldersgrupper, men att samverkan
förekommer i varierande grad på organisatorisk nivå.
Friskolorna medverkar bland annat i samverkansgrupper för skolsköterskor och studie- och
yrkesvägledare, där även kommunens personal medverkar. Samtidigt upplever framförallt intervjuade från gymnasiefriskolorna att överlämning kring barn med särskilda behov som byter
från en kommunal skola brister. Där de har flera exempel på barn vars behov inte kunnat
mötas på grund av okunskap eftersom föräldrar och barn inte regelbundet själva kan uttrycka
vilka behov som föreligger eller hur de varit mötta i tidigare skolgång.
Intervjuade från friskolorna menar också att de inte får tillgång till kommunens informationsplattformar på samma sätt som kommunens eller regionens egna skolor. Detta riskerar enligt
dem påverka elevers kännedom om vilka skolor och utbildningar de kan välja i skolvalen.
Gymnasiefriskolorna upplevde också att det tog lång tid att få klarhet i vilka elever som faktiskt valt deras respektive skolor inför kommande termin, vilket gjorde det svårt att veta hur
många lediga platser man hade.
Det framkommer att även kommunernas respektive skolförvaltningar upplever att överlämningen av elever dem emellan inte alltid är funktionell. Det uppgavs förekomma att mottagande nämnd ser andra behov och förutsättningar för barnet, vilket får påverkan på barnets
situation. Det framkommer också att exempelvis Förskolenämnden ser utmaningar i att kunna
följa upp och komplettera åtgärder de vidtagit för vissa barn i tidig ålder, eftersom de senare
faller under en annan nämnds ansvarsområde.
Granskningen visar inte att det finns en strategi för hur friskolorna ska inkluderas i kommunernas arbete för att ge alla kommunens barn likvärdiga förutsättningar att genomföra sin
skolgång. Det är upp till varje nämnd att tillse att samverkan sker utifrån de behov som utgår
ifrån varje nämnds uppdrag. De strategier som finns för respektive målområde utgör ett stöd
i arbetet. Men åtföljs inte av några specifika riktlinjer kring hur respektive nämnd ska tillse
att relevanta externa aktörer bjuds in till samverkan kring barn och unga. intervjuade både
inom friskolor och bostadsbolagen pekar också på att de sällan vet vem i kommunen de ska
kontakta i olika ärenden. Deras väg in är otydlig vilket kan leda till att kommunen inte får den
information som behövs för att i tid kunna vidta relevanta åtgärder.

4.2.2 Konsultens bedömning
Den samverkan som granskats består av flera olika samverkansorgan och strukturer. Överlag
har berörda nämnders granskade samverkan med externa parter vid första anblicken en tydlig
och ändamålsenlig styrning, ansvarsfördelning och samsyn. Organiseringen i den samverkan
som bedrivs kan ses som funktionell utifrån de behov som lyfts. Samtidigt som synpunkter
finns på vad som samverkas kring, när i tiden och hur väl de granskade nämnderna tar ansvar.
Det är oklart för granskaren var och vem i Borås stad som bör tillse att de processer där
samverkan kan och bör ske, identifieras. Trots uttalade strategier förefaller ett gemensamt
arbete mellan de mjuka nämnderna om samverkan med externa parter kring barn och unga
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saknas. Nämnderna bör lägga den gemensamma kartan tillsammans för att säkra att kärnprocesserna gör det de ska för att minska barns utsatthet – en del i att genomföra samordnade
tidiga insatser är att varje del gör sitt i ett tidigt skede. En samverkan kan med fördel utvecklas där nämnderna tillsammans tar fram mål och riktlinjer för samverkan med externa parter
på mer generell nivå, som regelbundet skulle kunna följas upp och revideras.
Granskningen visar att det förekommer nytänkande i samverkan men att återkoppling till
kärnverksamheten brister. I samverkan möts kompetenser och professioner kring frågor på ett
nytt sätt vilket kan innebära smarta lösningar, lärande och utveckling. Men det saknas systematik kring hur sådana innovativa processer eller lärande ska fungera. Detta kan leda till att
effektiviseringsmöjligheter och utvecklingspotential inte tas tillvara.
BDO menar att det kan vara ett problem för barn och unga att skolnämnderna inte har tydliga
riktlinjer för hur, om vad och när friskolor ska innefattas i samverkan för att säkra upp alla
kommunens barns och ungas rätt till en väl fungerande skolgång.

4.3 Aktiviteter som genomförs i samverkan
Aktiviteter i samverkan som granskats utgör oftast ett komplement till de aktiviteter som
genomförs i linjen. Antingen för att skapa bättre förutsättningar för kärnverksamheten eller
för att tillsammans med andra genomföra aktiviteter som ligger i gränslandet mellan kärnverksamheter. Alternativt handlar det om att dela upp arbetsuppgifter eller åtgärder, tex
kring individer, i syfte att arbeta mer effektivt.

4.3.1 Iakttagelser
Borås stad genomför en rad insatser och åtgärder i samverkan och i kärnverksamheten som
ett resultat av samverkan. Men då det saknas en övergripande målbild om vad samverkan med
externa parter ska uppnå, för vem, när och hur, så är det svårt att bedöma tillräckligheten.
Det är också oklart vilka insatser och åtgärder som förväntas genomföras i samverkan och
möjligheterna att med dessa uppnå förändringar eller när i tiden dessa ska uppnås.
Vilka barn som ska omfattas av samordnade insatser, vilka begrepp som ska användas eller
vem som ska ha vilken roll är inte alltid tydligt i underlagen. Begreppen är ofta kopplade till
profession eller linjeorganisationen snarare än till samverkansfunktionen och kan betyda olika
saker för olika professioner. De intervjuade uppger att de är medvetna om detta och att när
man uppfattar att begrepp kan vara svåra att förstå eller hantera av andra, diskuteras dessa
för att förtydligas.
Granskningen visar att definitionen av barn och unga är beroende av vilka barn som är i fokus
i vald samverkan, exempelvis kring flickor med självskadebeteende eller utåtagerande pojkar.
Västbus behöver en definition medan SSPF behöver en annan, osv. Granskningen visar inte att
det i samverkanskonstellationen råder oenighet om vilka barn som åsyftas, definitioner kan
också förändras över tid med behov och fokus i samverkan.
Granskningen visar inte heller att det är helt tydligt definierat inom vilka problemområden
som samverkan ska utgöra ett arbetssätt för att komma tillrätta med utmaningar.
Intervjuade menar att majoriteten barn får tillräckligt stöd i klassrummet och av elevhälsan
för att klara sig, de blir inte föremål för samordnade insatser. Uppfattningen bland de intervjuade är den att de barn som är föremål för insatser får fördelar av det. Men att kärnverksamheten kan stärkas för att man ska kunna ge fler en god grundnivå för minskad risk för
utsatthet. Flera lyfter att det finns en kategori barn däremellan, där ansvaret och vilka insatser som ska vidtas är otydligt, eller att deras behov inte ”syns”. Skälet till att detta gap
uppstår uppges vara två, dels nämndindelningen, som inte stödjer en sömlös resa för barnet
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genom det offentliga omhändertagandet 0-20 år20, dels att det inte är i alla delar tydligt vilka
kvalitetskrav som ställs i respektive kärnprocess och hur dessa ska uppnås.
Det framkommer att prioritering av insatser ofta sker utifrån behov. Detta kan enligt intervjuade leda till att vissa barn, unga och grupper, genom sitt beteende prioriteras, vilket i sin
tur skapar snedvridning i insatsprioriteringen. Fokus på de svåraste ärendena riskerar ta kraft
från grunduppdragen, och marginaler för att klara sådana situationer uppges vara bristfälliga.
Risken kan vara att man inte hinner sätta in tidiga åtgärder för andra individer eller grupper
som i sin tur då får andra problem.
Det saknas avvikelse- och incidenthantering i vissa av de granskade samverkansformerna vilket
riskerar att otydligheter kring uppdrag, ansvar och mandat inte lyfts. Flera som är ansvariga
för samverkan menar dock att de försöker lyfta när de uppfattar att någon inte agerar som
förväntat. Men det finns system för avvikelsehantering inom ramen för Närvårdssamverkan,
en modell för avvikelsehantering i samverkan som skulle kunna implementeras i flera delar.

4.3.2 Konsultens bedömning
Granskningen visar att det är osäkert om Borås Stads portfölj av insatser och åtgärder sammantaget kommer att åstadkomma en förändring som stärker barns och ungas förutsättningar
inom relevanta tidsramar. Detta eftersom det är oklart vad som ingår i Borås stads portfölj av
insatser, vilken reell förändring som förväntas åstadkommas, för vem eller när. Det är också
oklart vilka insatser och åtgärder som finns att tillgå när i tiden för att möta barns utveckling.
Detta är viktigt eftersom små insatser redan i tidiga åldrar kan öka barnets motståndskraft på
ett helt annat sätt än de insatser som kan genomföras i senare åldrar.
Att hitta rätt för att satsa mer på kärnverksamheten skulle kunna minska behovet av att samverka kring insatser och åtgärder kring barn och unga eftersom behoven sannolikt skulle se
annorlunda ut. Att genomföra insatser som stärker barns förutsättningar att vara i skolan och
klara kunskapskraven kan vara en sådan insats (god kvalitet i kärnverksamheten). Att också
stötta föräldrar och tillse att alla barn har ett omhändertagande dygnet runt kan vara en
annan.

4.4 Resursers tillräcklighet
Granskningen har berört resurser ur tre perspektiv – ekonomi, kompetens och tid.

4.4.1 Iakttagelser
Intervjuade menar att det i de flesta fall finns tillräckligt med resurser, kompetens och tid
avsatt för samverkan, och att det handlar mycket om hur resurserna används. Däremot menade de intervjuade att resurser för förebyggande och samordnade insatser och åtgärder kring
barn och unga inte alltid var tillräckliga.

4.4.1.1 Ekonomi
Både kostnader för samverkan och kostnader för insatser tas på respektive samverkande
nämnds budget och resultat. Samverkan budgeteras sällan för i särskild ordning, utan blir en
verksamhetsnära driftskostnad. Flera kostnader för samverkan göms inom ramen för ordinarie
budgetering av arbetstid och omkostnader. Detta gäller även insatser och åtgärder.
De intervjuade menar att det borde finnas mer ekonomiskt utrymme att arbeta proaktivt i
samverkan. Att i högre grad genomföra tidiga samordnade insatser för att minimera risken att
barn och unga blir utsatta, vilket det sällan finns tillräckliga resurser för. Det förebyggande
arbetet uppges få stryka på foten i konkurrens med sådana insatser som ger direkta kostnader,
20

Åldersindelningen är ett exempel, där olika förvaltningar har olika åldersindelningar vilket kan utgöra ett hinder för god
samverkan. Tex byts samverkansparter vid övergångarna mellan olika skolförvaltningar.
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som ett barn med behov av stöd från flera parter. De intervjuade uppfattar att detta är kortsiktigt, och att det i sig leder till missade möjligheter att minska kostnader för barnens utsatthet i det långa loppet.
Intervjuade pekar också på ett bristande samband mellan ekonomi och insatser/åtgärder. Det
saknas kalkyler för vad insatser kostar och vilka ekonomiska bidrag de kan skapa när de genomförs. Alternativkostnadsanalyser som även inkluderar effekter av insatser uppges sällan
genomföras vid val av insatser. Granskningen visar också att det saknas en strategisk budgetstyrning för att motverka ekonomiska styrsystems negativa inverkan på möjligheten att långsiktigt planera för och stärka barns förutsättningar.
Granskningens visar att insatser och åtgärder som bör genomföras i de organisatoriska mellanrummen saknar både budget och resurstilldelning. Detta riskerar leda till att vissa insatser
och åtgärder inte kan genomföras eftersom resurser saknas, även om samverkan mellan nämnder och tjänstemän i sig är väl fungerande. Men otydligheter kring fördelning av kostnader
kan försvåra samverkan. Några uppger att samverkan fungerar mycket bra ända tills kostnader
ska fördelas. Mellan några nämnder har man byggt en struktur där oklarheter i kostnadsfördelning kan lyftas till högre ort.

4.4.1.2 Tid
Flera intervjuade uppger att det finns tillräckligt med tid avsatt för att samverka, och eftersom samarbete är ett vedertaget arbetssätt, så sker det naturligt, enligt flera av de intervjuade. Däremot finns inte alltid den tid som behövs för att genomföra tillräckliga insatser.
Samtidigt pågår utveckling och lärande i grupperna. Det uppgavs vara ett vinnande koncept
att i god tid och i samverkan ta fram mötestider samt att ha en dagordning med tydlig fördelning av frågor och punkter för att underlätta att deltagare kom till möten och väl förberedda.
Ett annat sätt var att prioritera när under mötet vilka frågor skulle tas så att de som bara
omfattade i mindre grad inte behövde delta i hela mötet.

4.4.1.3 Kompetens och förståelse
I det stora hela upplevde de tillfrågade sig inte sakna kompetens.
Samtidigt visar granskningen att parter i samverkan inte har full förståelse för varandras agerande, vilket kan vara ett tecken på att man inte har tillräcklig insyn och insikt i vad andra
professioner och verksamheter gör, hur eller varför.
Några av de intervjuade menade att i praktiken kan de sakna kompetens kring vad som faktiskt
är väl fungerande insatser och åtgärder, framförallt för att stötta de mest utsatta och deras
familjer. De uppger att det lätt blir så att man gör det man kan och gjort förut, och därför
blir samverkan inspirerande. Samtidigt som att samverkan inte uppfattas ge en tillräcklig
kompetenshöjning för att komma tillrätta med de utmaningar man står inför med de svåraste
ärendena.

4.4.2 Konsultens bedömning
Ekonomistyrning kopplat till samverkan samt insatser/åtgärder kan förbättras.
Det är tydligt att Borås stad har möjligheter att skärpa övergripande samordning och prioritering även vad gäller resursfördelning och samverkan i syfte att kunna genomföra insatser
och åtgärder där de gör som mest nytta för barn och unga. Att möta barnen tidigt i deras väg
mot utsatthet är ett sätt att investera i barns framtid. Detta borde kunna möjliggöras genom
tex en budget för barn och unga som omfattar en mandatperiod eller dylikt.
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Nämndövergripande behovsanalys kring samverkan kopplat till de strategier som finns i målbild 2025 borde kunna ske på politisk nivå inför varje budgetprocess – för att prioritera kostnader för kärnverksamhet respektive samverkan så att insatser kan göras där de får mest
effekt för lägsta kostnad. Man måste se nyttan i tidiga samordnade insatser trots för stunden
ökade kostnader. BDO kan ana att kommunen balanserar mellan prioritering på kort och lång
sikt. Där höga kostnader för utsatta barn idag i står emot behovet av att stärka de olika nämndernas kärnverksamheter. Men också emot möjligheten att satsa mer på förebyggande arbete
i syfte att minska framtida barns utsatthet och därtill kopplade kostnader.
Möjligheten med samlad budgetprocess för mandatperioden skulle kunna ge bättre möjligheter att satsa på förebyggande och samordnade tidiga insatser på ett kommungemensamt
sätt i samverkan med externa parter kring barn och unga 0-20 år.

5 Externa parters syn på samverkan med kommunen
Nedan följer kortfattade noteringar kring externa parters syn på kommunens samverkan med
dem kring barn och unga som framkommit framförallt i intervjuer och workshops utifrån NÖHRA-modellen.

5.1 Friskolorna
De friskolor med gymnasieutbildningar som finns i Borås stad upplever att de samverkansmöjligheter som finns är för få. Framsteg har gjorts det senaste året genom gemensamma utbildningar kring bl.a. drogmissbruk. Den möjlighet till samverkan som friskolor som bedriver
grundskoleverksamhet har genom att vara inbjudna till områdesnätverken finns inte för gymnasieskolorna. Däremot blir de inbjuda till ett möte varje termin för återrapportering av hur
verksamheten går.
Gymnasiefriskolorna upplever även att det är svårt att nå ut till de högstadieelever som står
inför valet att välja gymnasium och menar att det inte ger barnen en ärlig chans att välja rätt
utbildning för just dem. Om inte informationen är tillräckligt finns en risk att valet av gymnasium blir svårare och eleven får inte samma möjlighet att må bra och trivas i skolan. Trots
flera försök till att skapa samverkan, bland annat genom att erbjuda en gemensam gymnasiemässa, har kommunen valt att inte möta dem.
Skolorna uttrycker en viss oro angående de elever som inte uppnår full behörighet till gymnasiet. Tidigare har friskolorna haft en bra kontakt med kommunen angående dessa och på så
vis kunnat erbjuda dessa elever en plats på skolan med extra stöd, men efter att kontaktpersonen bytt tjänst finns det en viss oklarhet till vem de ska vända sig. De anser att det är extra
viktigt att dessa elever som från början är utsatta måste få den hjälp de är berättigade till
för att kunna gå vidare och starta sin gymnasieutbildning, annars menar de att det är lätt att
eleven hamnar i utanförskap.
De intervjuade uppger att ett problem i samverkan mellan kommunen och gymnasiefriskolorna
är överlämningen av elever. Idag finns inget system för hur överlämningen ska ske mellan
grundskola och fristående gymnasieskolor. Bristen har bidragit till att elever med speciella
behov inte fått de extra insatser som de behöver i tid och i vissa fall har eleven hoppat av
sina gymnasiestudier innan informationen om behovet kommit fram till skolan.
Friskolorna upplever även en problematik i antagningsprocessen. Eleverna behöver idag inte
aktivt tacka nej till en plats på skolan även om de valt en annan skola. Det har bidragit till
att skolorna har svårt att resursplanera för terminerna då de inte vet hur många elever som
tackat ja till andra skolor och inte kommer börja sin utbildning hos just dem.
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Friskolorna upplever även att samverkan med socialtjänsten är bristfällig idag. Det går snabbt
att få en kallelse efter orosanmälan. Men flera upplever att socialtjänsten inte alltid gör sitt
yttersta för att hjälpa familjen, med stöd i frivillighetsprincipen enligt SOL, även om skolan
upplever att det inte handlar om problem kopplade till skoldagen eller inlärning. De vet inte
heller alltid till vem de ska vända sig till och menar att samverkan hade gynnats av en större
tydlighet kring detta.

5.2 De kommunala bostadsbolagen
Idag har de kommunala bostadsbolagen i kommunen olika samverkanspunkter med Borås stad.
I det fallen då bolaget äger bostäder och fastigheter utanför stadens centrum består samverkan om att finna bra och effektiva lösningar på hur skolor, förskolor och andra kommunala
byggnader ska byggas. Med det större av bolagen, som har fastigheter i stadens centrum, finns
en större samverkan, både vad gäller kommunen och andra externa parter så som polisen.
Den bristen på samverkan mellan de bolag som finns på de mindre orterna, tror bolagen går
att härleda till att problem med hyresgäster är relativt nytt och i vissa fall förekommer inga
problem alls. Men på det orter där problem med barn och unga nu har uppstått, sker samverkan med polisen. Den samverkan handlat mycket om vad och hur bostadsbolagen kan göra för
att få stopp på problemen.
Flera av bolagen ingår i de områdesnätverk som finns runt om i staden, dessa är dock inte
fokuserade på just barn och unga utan verkar för hela områdena förbättring. Där barn och
ungas miljö blir en del av samverkan.
Bolagen upplever inte att samverkan är proaktiv utan uppstår då barn och unga i deras områden skapar problem. Bolagen vet dessutom inte till vem de ska vända sig i kommunen när barn
och unga har ställt till med problem i deras område.
På vissa orter har bolaget själva skapat samverkanspunkter med skolorna genom att vara på
plats och informera om nybyggen och få inspiration av barnen för att skapa trivsamma miljöer.
De tror att på så vis skapas en ömsesidig respekt för varandra och genom detta kan vandaliseringen bli mindre runt om i de olika områdena.
Bolagen som bedriver sin verksamhet i de centrala delarna av Borås har haft en större samverkan en längre tid med kommunen men även de föreningar som finns i de olika områdena.
De har varit med och sponsrat resor för ungdomar. Dessa ungdomar har i sin tur hjälpt bolagen
hålla rent runt om i områdena. Vilket i deras mening bidragit till en stolthet kring området
bland de unga.
Det finns en vilja bland bostadsbolagen att få en fungerande samverkan med kommunen, men
de upplever att kommunen idag är för kortsiktiga och arbetare inte tillräckligt proaktivt för
att få en fungerande miljö för alla medborgare.

5.3 Polisen
Polisen upplever att viljan till att samverka är god och det finns flera forum där samverkan
idag sker på ett tillfredställande sätt. De upplever dock att målet med samverkan är något
vagt vilket medfört att definitionen av samverkan ser olika ut beroende på vilket forum de
befinner sig i.
De önskar att möjligheten till att sammankalla till SSPF nyttjandes mer frekvent, då det är de
samlande insatserna som gör skillnad för barnet. Kommunen är i polisens mening bra på att
genomföra punktinsatser men sämre på att genomföra de stora strukturella åtgärderna.
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Polisen upplever även att kommunen skulle kunna vara mer eftertänksamma när de skapar
mötespunkter för de unga. Polisens upplevelse är att Mötesplatserna (öppen fritidsverksamhet), trots goda intentioner, riskerar att bli samlingsplatser för kriminella element. Polisen
hade hellre sett att fritidsverksamhet för barn och unga hade varit åldersatt, för att minska
risken att Mötesplatsen blir en potentiell ”rekryteringsyta” för kriminella nätverk. Polisens
upplevelse är att personalen på dessa mötesplatser i dagsläget är hårt ansatta och behöver
mycket stöd från både CKS21 och Folkhälsoförvaltningen (FOF) för att fullgöra sitt uppdrag
utifrån de förutsättningar som i dagsläget råder. Önskvärt hade varit att CKS och FOF hade
ett bättre samarbete än vad som finns idag.
I det EST22-arbete som sker med 2 veckors mellanrum upplever de att återkopplingen är god
men menar att samverkan mellan CKS och FOF hade gett metoden och samverkan mer kraft.
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centrum för kunskap och säkerhet, https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/stadsledningskansliet/centrumforkunskapochsakerhet.4.143f48f4158d2c5dae29ae0f.html den 21 jan 2020
22
Staden har ett samarbete med Polisen och AB Bostäder för att utveckla den så kallade EST-modellen, Effektiv samordning för trygghet. EST-arbetet fokuserar främst på den fysiska miljön och syftar till att skapa trygga offentliga miljöer.
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Redovisning av inkomna synpunkter januari - juni 2020
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner upprättad redovisning.
Ärendet i sin helhet
Borås Stad har ett gemensamt synpunktshanteringssystem, detta för att kunna
erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter
inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två gånger per år
redovisas för respektive nämnd.
I redovisningen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för
perioden 1 januari till 30 juni 2019, samt fördelning över verksamhetsområden
och kriterier. Kommunstyrelsen följer årligen upp synpunktsstatistiken utifrån
sin uppsiktsplikt, denna uppföljning sker per helår.
Prövning av barns bästa
Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som
rör barn. Redovisning av inkomna synpunkter är nämndens egen rapport och
analys av inkomna synpunkter. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art
och en barnrättschecklisa har därför inte upprättats som underlag för
bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa.
Barnets bästa beaktas vid hanteringen av de inkomna synpunkterna.
Beslutsunderlag
1. Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 september 2020.
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1 Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för
perioden 1 januari till 30 juni 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.
Förskolenämnden hade 2019 en ökning av inkomna synpunkter efter att aktivt ha arbetat med att
implementera rutinen för synpunktshanteringen genom informationsinsatser till rektor. 2019 inkom 73
synpunkter, i jämförelse med 2018 då det inkom 17 synpunkter. 2020 ligger vi hittills på samma nivå
som 2019 med 21 inkomna synpunkter det första halvåret.

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni
2020
Verksamhetsområde

Antal

Verksamhetsområde 1

7

Fyra klagomål på barngruppernas storlek i Sandhultområdet, två synpunkter gällande trasig interiör samt ett
klagomål på placering av dygnet-runt förskolor.

Verksamhetsområde 2

2

Synpunkterna gällde skadegörelse på Södergårdens
förskola samt efterfrågan av återkoppling gällande
utredning i ärende.

Förvaltningsledning

4

Klagomål och synpunkter gällande beslut att barn till
föräldraledig och arbetssökande ej fått komma till
förskolan.

Placeringar

4

Klagomål på schemasystem, överföring av information
mellan fritids och administration samt ifrågasättande av
rätt till endast 15 timmar vid korttidspermittering och
arbetslöshet.

Barnhälsan

2

Klagomål på särskilt stöd vid hörselskada samt önskemål
om besök av Tittut!.

Kvalitet och utvecklingsenheten

1

Klagomål på PingPong

Inkorg

1

Tom synpunkt.

Totalt för förvaltningen

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Kommungemensamma
kriterier

Beröm janjun 2020

Fråga janjun 2020

Förslag janjun 2020

Klagomål
jan-jun 2020

Totalt janjun 2020

2

3

Bemötande
Fysisk miljö

1

Information

2

Tjänster

4

2
12

16

Totalt

4 Ständiga förbättringar
De inkomna synpunkterna har blivit omhändertagna inom respektive verksamhet.
Synpunkter gällande fel i interiören har medför att vaktmästare har kontaktats för åtgärd. Flertalet av
synpunkterna har medför att chef eller rektor har kontaktat synpunktslämnaren för dialog kring
synpunkten. Gällande klagomål på beslut om barn till föräldralediga och arbetssökande har
återkoppling skett där förklaring lämnats, om hur beslutet har motiverats.
Synpunkterna har inte resulterat i några större förändringar eller utveckling på övergripande nivå.

5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
juni 2020

21

0

21

6 Synpunktsrutinen
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Till större delen

Synpunkterna som inkommit har hanterats enligt
gällande rutin. Dock är det tveksamt att alla synpunkter
inkommer till synpunktshanteringen då många
synpunkter troligtvis hanteras direkt på förskolan.
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7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.
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Miljörapport tertial 2 2020
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner upprättad Miljörapport för tertial 2 2020 och
översänder den till Miljö-och konsumentnämnden.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige antog 2018 nya Miljömål för Borås Stad.
Kommunfullmäktige har beslutat att dessa miljömål gäller till och med 2021.
Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år
till Miljö- och konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden
sammanställer sedan en rapport till Kommunstyrelsen. Uppföljningen skall
beskriva hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av
Kommunfullmäktige beslutade målen.
Prövning av barns bästa
Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som
rör barn. Ärendet bedöms vara av ren administrativ art och en
barnrättschecklista har därför inte upprättats som underlag för bedömning av
hur beslutet förhåller sig till barnets eller barnens bästa.
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Inledning
Förskolenämndens arbete med Borås Stads miljömål redovisas två gånger per år till Miljö- och
konsumentnämnden. Miljö- och konsumentnämnden sammanställer sedan en rapport till
Kommunstyrelsen. Uppföljningen beskriver hur långt nämnden har kommit i sitt arbete med de av
Kommunfullmäktige beslutade målen. I miljörapport Tertial 2 2020 följs tre etappmål upp.

Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en
hållbar samhällsutveckling.

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög
kompetens inom miljöområdet
1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha
ett miljöledningssystem.
Indikatorer

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

Har förvaltningen / bolaget ett
certifierat miljöledningssystem?

Ja

Ja

Ja

Har förvaltningen / bolaget ett
miljöledningssystem som inte är
certifierat?

Nej

Ej aktuellt

Ej aktuellt
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1b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha
system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg.
Indikatorer
Andel förskolor, grundskolor och
gymnasieskolor som har ett
miljöledningssystem.

Utfall 2018

Utfall 2019

Utfall 2020

86,5

100

100

Kommentar
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och redovisas i kvalitetsrapporten
Naturvetenskap och Teknik. Att arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna enligt statliga styrdokument. I
Läroplanen finns uppdraget att arbeta med hållbar utveckling ur alla tre perspektiven, och det ekologiska
perspektivet finns välrepresenterat i förskolornas undervisning mot hållbar utveckling.
Förskolorna har tidigare arbetat med Grön Flagg vilket idag upplevs som en parallell process till det
miljöarbete och miljöuppföljningsarbete som genomförs inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Detta har medfört en minskning av antal förskolor som är med i Grön Flagg och det är idag 4 av 73
förskolor som är arbetar med Grön Flagg. Minskningen av deltagande i Grön Flagg innebär alltså inte att
förskolorna inte har ett system för arbete med miljöfrågor.

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion
2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa
och miljö.
Lägesbeskrivning
Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i
förskolor.
Kommentar
Målet bedöms nås till 2021.
I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut kontinuerligt för att minska
exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter som är giftfria. Alla
madrasser är utbytta. Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då många företag redovisar
att produkterna är giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och verksamheten ser inte
att fler åtgärder behövs i dagsläget.
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Datum

Instans

2020-09-17

Förskolenämnden
Dnr FN 2020-00129 2.4.1.0

Tertialrapport 2 2020
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 2020.
Ärendet i sin helhet
Förskolenämnden redovisar ett resultat på +19 609 tkr i förhållande till
periodens budget. Åtta tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet
positivt med 5 133 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +9 000 tkr. I
prognosen ingår nämndens buffert med 7 700 tkr som inte bedöms nyttjas
under året. Ett underskott på drygt -5 000 tkr finns ackumulerat från 2019.
Förskoleförvaltningen erhöll fyra välfärdsmiljoner under våren. Dessa delades
ut som personalförstärkning till de förskolor som inte erhållit statsbidrag för
minskade barngrupper.
Nämnden gör ett stort överskott avseende personalkostnader. Resultatet har
påverkats av att förvaltningen inte använt sig av timavlönad personal, både på
grund av att antalet barn var betydligt lägre på förskolorna men också för att
minska smittspridning. En ökad andel personal har också varit frånvarande från
arbetet i sjukdom eller för vård av barn. Dessa orsaker i kombination med
effekter av den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av
Förskolenämnden under hösten 2019 har gett nämnden ett ekonomiskt
överskott. Förvaltningen skar inför ingång i 2020 bland annat ner
administration/stöd med ca 17 % samt tog bort befattningen biträdande rektor
med 37 tjänster. Förskolornas personal fredades, något som inte kommer att
kunna vara möjligt om förvaltningen ska bidra med ytterligare anpassningar till
stadens resultat.
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-augusti varit 102 barn
färre än under motsvarande period förra året.
Antalet barn i fristående förskolor är 2 fler under januari-augusti 2020 än under
motsvarande period förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 10
platser jämfört med motsvarande period förra året. Kostnaderna för köpta
platser är ca 3 300 tkr högre under januari-augusti 2020 än för motsvarande
period förra året.
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Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med,
har Förskolenämnden betalningsansvar för 62 färre barn under januari-augusti
2020 än under motsvarande period 2019.
Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa
innebär en avsevärt högre lokalkostnad.
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.
Prövning av barns bästa
Kommuner har i skyldighet att beakta barnets eller barnens bästa i beslut som
rör barn. Tertialuppföljningen är månadsuppföljningarna per april och augusti,
dessa är nämndernas och bolagens rapporter till Kommunfullmäktige. Ärendet
bedöms vara av ren administrativ art och en barnrättschecklista har därför inte
upprättats som underlag för bedömning av hur beslutet förhåller sig till barnets
eller barnens bästa.
Beslutsunderlag
1. Tertialrapport 1 2020 Förskolenämnden
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 10 september 2020.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Andreas Ekström
Ordförande
Ina Furtenbach Linden
Förvaltningschef
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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. För att
säkra personaltillgången och för att arbeta förebyggande mot smittspridning i enlighet med
arbetsmiljölagen fattade Förskolenämnden beslut att låta barn till föräldralediga och arbetssökande utan
arbetsmarknads insats vara hemma. De barn som skulle skolas in under april-juni fick avvakta till
augusti. Minskningen av barngrupperna fick som effekt att personaltillgången var tillräcklig för att
upprätthålla stabilitet i verksamheterna..
Förskolenämnden redovisar ett resultat på +19 609 tkr i förhållande till periodens budget. Åtta
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 5 133 tkr. Prognosen för helåret är i
nuläget +9 000 tkr. I prognosen ligger nämndens buffert för året på 7 700 tkr, som inte bedöms nyttjas
under året. Ett underskott på - 5 500 tkr medföljer från 2019.

2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 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
Andel föräldrar som känner sig trygga när de
lämnar sitt barn på förskolan, %.

Utfall 2019

Målvärde 2020

Utfall T1 2020

Utfall T2 2020

95,7

100

96

96

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar sitt barn på förskolan, %.
Resultatet av 2020 års klimatenkät visar att 96 procent av vårdnadshavarna upplever att de känner sig
trygga när de lämnar sitt barn på förskolan. Målvärdet på 100 procent är inte uppnått. Sett över en
femårsperiod är resultatet konstant och andelen vårdnadshavare som svarat på enkäten har varit stabil
de två senaste åren på ett deltagande med cirka 85 procent. 3 procent av de svarande har uppgett att de
inte känner sig trygga när de lämnar sina barn på förskolan,
Rektor analyserar sina verksamheters resultat tillsammans med personal och verksamhetschefer. De
enheter som har lägre nöjdhet arbetar med riktade insatser för att öka känslan av trygghet,
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2.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T2 2020

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

Kommentar

Genomfört

2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
Målbild
Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd.
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel närproducerade livsmedel, %.

Utfall 2019

Målvärde 2020

Utfall T1 2020

Utfall T2 2020

25

25

26,1

24

Andel närproducerade livsmedel, %.
Utfallet är 24 % vilket ligger strax under nivå med det målvärde som är satt för 2020. Det nya
livsmedelsavtalet trädde i kraft den 1 maj 2019, vilket innebär att det är först i år som nämnden kan se
en helårseffekt. Trend för indikator går ännu inte att se då den är ny sedan 2019.

2.3 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
Andel ekologiska livsmedel, %.

Utfall 2019

Målvärde 2020

Utfall T1 2020

Utfall T2 2020

50,4

50

52,8

50,1

Andel ekologiska livsmedel, %.
Utfall för uppföljning tertial 2 visar att målvärdet är uppnått.
Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och 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
finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå
vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska,
exempelvis mejeriprodukter.
Sett över en flerårsperiod redovisar nämnden en stabil trend med ett redovisat utfall som når satt
målvärde.

Förskolenämnden, Tertial 2 2020

4(14)

2.4 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade omräknat till
årsarbeten.

Utfall 2019

Målvärde 2020

Utfall T1 2020

Utfall T2 2020

9,6

8

9,8

10,4

86,7

75

78,4

57,7

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
I januari fanns en fastställd nedgång av sjukskrivningstalen hos förskolepersonalen. Under pandemin
ökade sjukskrivningarna för att kulminera i mars. Frånvaron för vård av barn har också ökat till ca 810% Bemanningssituationen har trots det varit stabil eftersom barnens närvaro också varit lägre.
Den pågående pandemin skapar en stor osäkerhet i prognos framåt. Förvaltningen tog under perioden
fram en kompetensförsörjnings- och hälsoplan för alla nivåer. Denna kommer att implementeras
framåt. I samarbete med Organisationshälsa har förvaltningen en process för utvidgad analys av enheter
med höga sjukskrivningstal i syfte att kunna samordna olika typer av insatser och rikta dessa rätt.
Sjukfrånvaro

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Förvaltningen har minskat användandet av timvikarier betydligt under våren. I juni började enheter
med behov att återigen använda sig av bemanningsenhetens vikarier.
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3 Intern kontroll
Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom nämndens
verksamhetsområde. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en intern kontrollplan för
att följa upp att nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer
nämnden ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret.
I denna rapport har nämnden följt upp riskbilderna Risk för att i planarbetet hänvisa till närliggande förskolor
som redan är fulltecknade, Risk för brist på vikarier och Risk för att det ej finns minst en förskollärare per avdelning.

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal,
tertial eller halvår.
Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment med analys

Lokaler

Risk för att i planarbetet
hänvisa till närliggande
förskolor som redan är
fulltecknade

Kontroll av antal detaljplaner på
remiss till nämnden som hänvisar
till närliggande förskolor som
redan är fulltecknade.

Åtgärd

Kontroller av inkomna detaljplaner
på remiss till nämnden har
genomförts för att följa upp antalet
remisser som hänvisar till
närliggande förskolor som redan är
fulltecknade. Vid uppföljning per
augusti för tertial 2 har samtliga
inkomna detaljplaner som skickats
på remiss till nämnden för yttrande
kontrollerats, perioden januariaugusti. Det har under perioden
inkommit totalt fyra detaljplaner,
varav två av dessa hänvisar till
fulltecknade förskolor, en hänvisade
till en förskola som inte finns i Borås
Stad och den fjärde detaljplanen tar
själv upp att förskolor i närområdet
inte kan omhänderta ett ökat behov
av förskolor och det framförs i
detaljplanen att det finns ett behov
av fler förskolor i centrum.
Nämnden har i sina yttranden på
detaljplanerna framfört att i de fall
detaljplanen hänvisar till fulltecknad
förskola och där närområdet inte kan
omhänderta ett ökat behov lyft fram
behovet av att vid
bostadsbebyggelse i området är det
nödvändigt att öka antalet
förskoleplatser. I det fall där
hänvisning skett till felaktig förskola
har nämnden hänvisat till den
förskola som ligger närmst
planområdet.
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Verksamhet / Process

Riskbild

Kontrollmoment med analys

Vikarier

Risk för brist på vikarier

Kontroll av tillgången till
timvikarier i verksamheterna.

Åtgärd

Statistik från bemanningsenheten
följs upp varje månad.
Täckningsgraden under första delen
av 2020 är svår att dra slutsatser
från utifrån en kraftig nedgång i
behov under senare delen av våren
på grund av Corona. Signaler från
bemanningsenheten visar att det är
ett ökat behov av vikarier efter
semestern och den första statistiken
säger att täckningsgraden under
augusti var 100%. Vad som även är
viktigt att ha i åtanke är att i den
redovisade täckningsgraden inte
synliggörs de pass där behovet inte
täckts fullt ut, vilket gör att det kan
finns en diskrepans mellan
statistikens redovisning av
täckningsgrad och upplevelsen av
täckt behov.
En undersökning har genomförts
med alla rektorerna under slutet av
augusti och början av september
2020. Rektorerna fick då svara på
hur de upplever tillgången på
vikarier i verksamheten genom
frågeställningen "Upplever du att ni
får timvikarier i den utsträckning ni
har behov av?". Av 51 tillfrågade
rektorer var det två som inte
svarade. Av de 49 som har svarat
har en rektor angett att hen inte får
timvikarier i den utsträckning hen har
behov av på den ena av sina
förskolor. Resten av rektorerna
anger att de får vikarier i den
utsträckning som de önskar, men
dock att behovet ser annorlunda ut
jämfört med tidigare utifrån
pandemin. Resultatet visar att
tillgången på vikarier uppfyller
förvaltningens behov.
Kompetens och utbildning

Risk för att det ej finns minst
en förskollärare per
avdelning.

Kontroll av i vilken utsträckning
det finns minst en förskollärare
per avdelning.
I samband med en undersökning i
slutet av augusti och början av
september har rektorerna fått svara
på frågan "Har du minst en
förskollärare per avdelning inklusive
statsbidraget?". Av 51 tillfrågade
rektorer var det två som inte
svarade. Av dessa 49 är det 5 som
svarar nej.

Fortsatt arbete med
förvaltningens
kompetensförsörjningsplan
samt genomförande av de
konkreta aktiviteter som
ingår i planen och fortsatt
arbete med att öka
likvärdigheten mellan
förskolorna.

Kontrollmomentet visar att det
fortfarande finns ett behov av att
arbeta med kompetensförsörjningen
på förvaltningen, då det fortfarande
saknas förskollärare på vissa av
förskolornas avdelningar. Det finns
också anledning att fortsätta arbeta
med likvärdigheten för att möjliggöra
för större möjlighet att arbeta med
undervisningen på alla förskolor.
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3.2 Antal anmälda bisysslor
Under perioden januari till augusti 2020 har 49 medarbetare på Förskoleförvaltningen anmält bisyssla.

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr
Statsbidrag
Avgifter och övriga intäkter
Summa intäkter
Personal
Lokaler
Material och tjänster
Kapitalkostnader
Summa kostnader

Utfall janaug 2019

Nämndbudget
2020

Budget janaug 2020

Utfall janaug 2020

Avvikelse
jan-aug
2020

Prognosavvikelse

49 850

78 649

53 469

54 135

666

0

50 443

76 639

49 449

46 357

-3 092

-3 223

100 293

155 288

102 918

100 492

-2 426

-3 223

-426 841

-658 760

-437 810

-415 886

21 924

13 568

-59 236

-98 658

-65 728

-64 175

1 553

1 000

-121 916

-182 820

-126 524

-127 689

-1 165

-10 045

-472

-500

-333

-610

-277

-608 465

-940 738

-630 395

-608 360

22 035

-508 172

-793 150

-527 477

-507 868

19 609

505 257

793 150

527 477

527 477

-2 915

0

0

19 609

9 000

19 609

9 000

Buffert (endast i budget)
Nettokostnad
Kommunbidrag
Resultat jämfört med
kommunbidrag

-7 700

4 523
7 700
9 000

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Godkända "öronmärkta" projekt
Resultat jfr med tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

-2 915
-5 067

3 933

Resultatanalys
Förskolenämnden redovisar ett resultat på +19 609 tkr i förhållande till periodens budget. Åtta
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 5 133 tkr. Förskolenämnden har ännu
inte kompenserats för de extra lönesatsningar som gjorts för förskollärare och första linjens chefer.
Kompensationen avser mellanskillnaden mellan 2,7 % och 3,0 % och beräknas påverka periodens
resultat med ca -500 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +9 000 tkr. I prognosen ingår nämndens
buffert med 7 700 tkr som inte bedöms nyttjas under året. Ett underskott på drygt -5 000 tkr finns
ackumulerat från 2019.
Förskoleförvaltningen erhöll fyra välfärdsmiljoner under våren. Dessa delades ut som
personalförstärkning till de förskolor som inte erhållit statsbidrag för minskade barngrupper.
Nämnden gör ett stort överskott avseende personalkostnader. Resultatet har påverkats av att
förvaltningen inte använt sig av timavlönad personal, både på grund av att antalet barn var betydligt
lägre på förskolorna men också för att minska smittspridning. En ökad andel personal har också varit
frånvarande från arbetet i sjukdom eller för vård av barn. Dessa orsaker i kombination med effekter av
den omfattande åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av Förskolenämnden under hösten 2019
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har gett nämnden ett ekonomiskt överskott. Förvaltningen skar inför ingång i 2020 bland annat ner
administration/stöd med ca 17% samt tog bort befattningen biträdande rektor med 37 tjänster.
Förskolornas personal fredades, något som inte kommer att kunna vara möjligt om förvaltningen ska
bidra med ytterligare anpassningar till stadens resultat.
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-augusti varit 102 barn färre än under motsvarande period förra året.
Antalet barn i fristående förskolor är 2 fler under januari-augusti 2020 än under motsvarande period
förra året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 10 platser jämfört med motsvarande period
förra året. Kostnaderna för köpta platser är ca 3 300 tkr högre under januari-augusti 2020 än för
motsvarande period förra året.
Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden
betalningsansvar för 62 färre barn under januari-augusti 2020 än under motsvarande period 2019.
Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa innebär en avsevärt högre
lokalkostnad.

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av
Kommunfullmäktige
Projekt

Totalt godkänt
belopp

Utfall tom 2019-1231

Utfall 2020-08

Återstår

Summa
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall janaug 2019

Nämndbudget
2020

Budget janaug 2020

Utfall janaug 2020

Avvikelse
jan-aug
2020

Prognosavvikelse

0

0

0

7

7

7

Kostnad

-7 490

-10 274

-6 827

-7 269

-442

-407

Nettokostnad

-7 490

-10 274

-6 827

-7 262

-435

-400

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-1 353

-2 195

-1 464

-1 152

312

200

Nettokostnad

-1 353

-2 195

-1 464

-1 152

312

200

99 962

154 205

102 196

99 496

-2 700

-3 330

Kostnad

-592 880

-915 499

-608 739

-591 907

16 832

4 630

Nettokostnad

-492 918

-761 294

-506 543

-492 411

14 132

1 300

55

84

55

14

-41

-50

Kostnad

-2 870

-4 977

-2 785

-2 484

301

200

Nettokostnad

-2 815

-4 893

-2 730

-2 470

260

150

277

999

666

975

309

150

Kostnad

-3 873

-7 793

-5 448

-5 550

-102

-100

Nettokostnad

-3 596

-6 794

-4 782

-4 575

207

50

Intäkt

0

0

0

0

0

0

Kostnad

0

-7 700

-5 133

0

5 133

7 700

Nettokostnad

0

-7 700

-5 133

0

5 133

7 700

100 294

155 288

102 917

100 492

-2 425

-3 223

Kostnad

-608 466

-948 438

-630 396

-608 362

22 034

12 223

Nettokostnad

-508 172

-793 150

-527 479

-507 870

19 609

9 000

Tkr
Central administration
Intäkt

Politisk verksamhet
Intäkt

Förskoleverksamhet
Intäkt

Öppen förskola
Intäkt

Familjecentral
Intäkt

Buffert

Totalt
Intäkt

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +19 609 tkr i förhållande till periodens budget. Åtta
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 5 133 tkr. Prognosen för helåret är i
nuläget +9 000 tkr. I prognosen ingår nämndens buffert med 7 700 tkr som inte bedöms nyttjas under
året.
Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -435 tkr. Helårsprognos -400 tkr.
Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +312 tkr. Utfallet kan variera mellan
månaderna. Helårsprognos +200 tkr.
Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på +14 132 tkr. Helårsprognos +1 300 tkr. En
ekonomisk risk finns i en minskning av intäkter. I nuläget har de grupperna med lägst avgift blivit
avgiftsbefriade, vilket påverkat intäkterna under mars-augusti med drygt 2 500 tkr. Risk finns för en
ökning av mängden vårdnadshavare med sänkta inkomster och därmed lägre avgifter.
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Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under perioden, då förskolorna inte behövt använda
sig av timavlönad personal, att frånvaron bland personalen varit något högre och effekter av den
åtgärdsplan för en ekonomi i balans som togs av Förskolenämnden under hösten 2019.
Förvaltningen har beviljats statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 20/21 med ca 48 mnkr,
vilket är en minskning med ca 6 mnkr jämfört med föregående läsår. Nämnden har fördelat de 4 mnkr
som erhölls i välfärdsmedel till förskolor för att underlätta för dem att kunna ta in vikarier under
exempelvis inskolningsperioden.
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 +260 tkr. Helårsprognos +150 tkr.
Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +207 tkr. Helårsprognos +50 tkr.
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. Buffert
bedöms inte nyttjas under året.

5 Konsekvenser av coronaviruset
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.
En betydande ekonomisk risk finns i en trolig minskning av intäkter. I nuläget har de grupperna med
lägst avgift blivit avgiftsbefriade, vilket påverkat intäkterna under mars-augusti med drygt 2 500 tkr.
Risk finns för en ökning av mängden vårdnadshavare med sänkta inkomster och därmed lägre avgifter.
Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under perioden, då förskolorna inte behövt använda
sig av timavlönad personal och att frånvaron bland personalen varit något högre. En prognos för årets
personalkostnader är i nuläget svår att uppskatta men kostnaderna kommer att understiga budgeterad
nivå.
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. Barn med särskilda behov och familjer med stödinsatser från IFO undantogs
beslutet.
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 vård av barn ökade, från tidigare 9% till
sammanlagt 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
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utlokalisera arbete till medarbetares hem och upplever inte minskad effektivitet i den processen.
Medarbetarna har analyserat sin arbetssituation och identifierat uppgifter som är mer lämpade för
hemarbete och vad som bäst sker på förvaltningen. Rektors upplevelse av att få stöd mer digitalt har
utvärderats. Syftet är att skapa en effektivare organisation med god arbetsmiljö och hög kvalitet i
leverans med en ökad digitalitet. Behov av ytterligare investeringar i digitala verktyg kommer att
fortsätta öka.
Verksamhet / Händelse

Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr

Minskade personalkostnader
Minskade barnomsorgsintäkter
Summa

8 000
-3 000
5 000

6 Verksamheten 2020
Förskolenämnden har sedan tidigare ett uppdrag att se till att fördelningen mellan förskollärare och
barnskötare ligger på 70 respektive 30 procent och i övrigt att all personal har relevant utbildning.
Arbetet med detta ska fortsätta under 2020. Med anledning av den riktade satsningen förväntas
nämnden uppnå en högre andel av utbildade förskollärare och barnskötare i verksamheten. Under 2020
har Förskolenämnden fortsatt med olika valideringsutbildningar för att bereda plats för anställda att
kunna vidareutbilda sig till barnskötare respektive förskollärare. Samarbetet med Högskolan i Borås och
Almåsgymnasiet har utökats och ekonomiska resurser tillsatts för att stötta personal i att vidareutbilda
sig.
Förskolenämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända
betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får
provanställning. Nämnden arbetar för att kvalitetssäkra rekryteringar genom att attrahera nya
medarbetare genom en väl utarbetad arbetsplatsförlagd utbildning vilket också gör elever som har gått
ut med fullständiga, godkända betyg eller diplom inom barn- och fritidsprogrammet eller vård och
omsorgsprogrammet anställningsbara.
Möjligheten till fluorsköljning ska erbjudas alla barn i förskolan. Möjligheten till fluorsköljning ska
erbjudas alla barn i förskolan har inte genomförts då folktandvården avråder från floursköljning innan 6
års ålder. Västra Götalandsregionen som ansvarar för arbetet med barns tandhälsa har tillsatt en
Hälsopromotör med särskilt uppdrag att stärka tandhälsan hos barn 3-5 år. Förskoleförvaltningen deltar
i en arbetsgrupp som avser att hitta goda samverkansformer med Hälsopromotören och använda
förskolorna och familjecentralerna som en mötesplats för Hälsopromotörens arbete med att stärka
vårdnadshavares kunskap kring vikten av att sköta sina barns tandhälsa. pilotförskolor i
socioekonomiskt utsatta områden har prioriterats.
Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.
Förskolenämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete.
Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska
implementeras i nämndens ordinarie verksamhet.
För förskola i Borås gäller fastställd avgift, men därutöver tas inga extra kostnader ut av barnens
vårdnadshavare.
Förskolenämndens uppdrag om att ”redovisa hur Skolverkets riktmärke för barngruppers storlek ska
nås” ska fullföljas. Uppdraget är genomfört och Förskolenämnden har den 12 december 2019 godkänt
utredningen. Utredningen bilades Årsredovisning 2019 för Förskolenämnden.
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7 Jämställdhetsperspektivet
Nämnden tar fram en plan för jämställdhetsintegrering med tre målsättningar. Dessa integreras i
förvaltningens verksamhetsplaner och följs upp i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete.
1. Alla barn oavsett kön ska få en likvärdig utbildning i förskolan. Riktade medel för särskilt stöd ska följas upp
ur könsperspektiv för att säkra en likvärdig fördelning 2020.
2. Flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Förskolornas skötrum och toaletter
har integritetssäkrats under 2019.
3. Nämnden ska arbeta för att fler män i förskolan. Det finns ett nätverk för kollegialt lärande och stöd för
manliga pedagoger som fortsätter 2020.
Med hjälp av den värdegrundsplattform som implementerades under 2019 kan verksamheten ytterligare
utveckla sitt arbete med bland annat jämställdhetsperspektivet. Demokrati i förskolan och barns
inflytande och delaktighet är mål i läroplanen och prioriterat i förskolornas arbete. Det förebyggande
och främjande arbetet mot kränkande behandling och aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna
följs upp och stöttas av avdelningen för Barnhälsa.
Det dagliga arbetet genomsyras av att barnen i de olika undervisningsprocesserna får ta del av och
arbeta med hur könsroller kan se ut och därmed minska risken för att göra rollerna stereotypa.

8 Verksamhetsmått
8.1 Förskola
8.1.1 Förskola
8.1.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Utfall Aug 2019

Utfall 2019

Budget 2020

Utfall Aug 2020

5 758

6 169

6 210

5 682

varav barn i fristående
verksamhet

450

465

480

442

Antal barn per
årsarbetare i egen regi

5,1

5,2

5,2

4,8

Utfall Aug 2019

Utfall 2019

Budget 2020

Utfall Aug 2020

Andel förskollärare, %

47

45

50

45

Andel barnskötare, %

29

30

30

26

Antal inskrivna barn
från kommunen

8.1.1.2

Mått som följs upp av Nämnden

Verksamhetsmått
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9 Investeringar
9.1 Investeringar, årliga anslag
Investeringsprojekt
Tkr

Budget 2020

Utgift augusti
2020

Avvikelse 2020

Prognos 2020

2 700

1 811

889

1 920

400

609

-209

609

3 100

2 420

680

2 529

Inventarier nya förskolor
Inventarier ny familjecentral
Summa

Analys
Inventarier till Vildmarkens förskola, utökning Alprosgårdens förskola i Dalsjöfors, utökning dygnet
runt på Virvelvindens förskola samt inventarier till ny familjecentral enligt stadens regler.

9.2 Investeringar som löper över flera år
Tkr

Godkänd utgift

Budget 2020

Utgift augusti
2020

Prognos 2020

Totalprognos
projektet

Projekt
status

Summa

Förklaring projektstatus
0: Ej påbörjat projekt
1: Förstudie
2: Pågår
3: Klart för ekonomisk slutredovisning

Analys
Lokalförsörjningsnämnden har erhållit investeringsmedel för satsning på förskolornas utemiljöer med
15 mnkr över tre år.

Förskolenämnden, Tertial 2 2020

14(14)

Initiativärende

Förskolenämnden 2020-09-17

Rockborgen, eller Villa Solbacken, som ligger i Annelundsparken har lämnats tillbaka till LFF
från Kulturnämnden.
Det behövs fler förskoleplatser i centrala Borås. Kan denna villa bli en ny förskola i centrala
stan? Lekplats och härlig natur finns redan i husets absoluta närhet.
För oss Kristdemokrater är det viktigt att förvalta de lokaler vi har. Vi tycker också det är bra
om vi har förskolor som är mindre än de nya som nu byggs.
Vi vet att huset ligger nära Kungsgatan och såklart måste partikel- och bullernivåer
kontrolleras och förslag på åtgärder utredas. Likaså måste det undersökas om det är möjligt
att göra om lokalerna till fungerande förskolelokaler på ett rimligt sätt.
Vi föreslår förskolenämnden att besluta:
-

att tillskriva LFF uppdraget att utreda möjligheten att göra Villa Solbacken till
förskola.

Gunilla Christoffersson (KD)
Helena Ishizaki (KD)
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ANMÄLNINGSÄRENDEN
Datum

Instans

2020-09-17

Förskolenämnden
Dnr FN 2020-00003 1.1.3.0
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Anmälningsärenden
Förskolenämndens beslut
Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna
Anmälningsärenden
1. Delegationsbeslut från lokalförsörjningsnämnden - svar gällande
utbyggnation av Tokarpsbergs förskola
Dnr 2020-00101
2. Rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen,
övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av
Coronapandemin
3. Kompletterande underlag gällande riktad tillsyn - Änglabackens förskola
Dnr 2020-00047
4. Föreläggande från förvaltningsrätten - tillämpning av skollagen,
återbetalning
Dnr 2020-00133
5. Kulturnämndens beslut 2020-08-24, § 101 - Biblioteksprogram 20202026
Dnr 2020-00063
6. Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27 § 101 Delårsrapport januari april 2020 för nämnderna.
7. Redovisning av uppdrag från Kommunfullmäktige och
Förskolenämnden augusti 2020
Dnr 2020-00035
8. Kommunstyrelsens beslut § 300 Nybyggnad av Kristinegårdens förskola
2020-00116
9. Kommunstyrelsens beslut § 285 Lupp-2017 återrapportering 1,5 år
Dnr 2020-00022
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Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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10. Inkomna synpunkter augusti

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
Dnr 2020-00002
2. Utredning av kränkande behandling
Dnr 2020-0002
3. Utredning Skogsängens förskola – inskickad 2020-09-08
Dnr 2020-00124
4. Delegationsbeslut B7 juni-augusti - Tillsvidareanställningar
Dnr 2020-00046
5. Delegationsbeslut B8 juni - augusti - Tidsbegränsade anställningar
Dnr 2020-00046
6. Delegationsbeslut B9 juni - augusti - Beslut om uppsägning
Dnr 2020-00046
7. Delegationsbeslut - Beslut om befrielse från avgift
Dnr 2020-00006

Andreas Ekström
Ordförande
Ina Furtenbach Linden
Förvaltningschef
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