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Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
21 september 2020 

 
 
2019-00109  
Kommunfullmäktiges beslut 2020-08-27: Avsägelse av förtroendeuppdrag - entlediganden 
och fyllnadsval  

 
2020-00003  
Kulturförvaltningen: Slutredovisning Sofra Poetike 2020  

  
2020-00012  
Kulturförvaltningen: Förlängning av avtal avseende pianostämning 

  
2020-00013  
Kulturförvaltningen: Avtal om tjänsteköp mellan Sjuhärads kommunalförbund och 
Biblioteken i Borås, Borås Stad 
 
2020-00040  
Kulturförvaltningen: Redovisning av arrangemang - You are my friend 
 
2020-00064  
Kulturförvaltningen: Fastigheten Solbacken - uppsägning av hyresavtal  
 
2020-00064 
Inkommen fråga till Sara Andersson (S), avser Kommunfullmäktige 
 
2020-00097  
Kulturförvaltningen: Slutredovisning Suzikiföreningen 
 
2020-00098  
Vad händer med Parkteatern? 
 
2020-00098  
Parkteatern tankar 2021 
 
2020-00099  
Revisionskontoret: Information om granskning av integration och etablering i Borås Stad 
 
2020-00101  
Kulturförvaltningen: Ansökan till Torsten Söderbergs stiftelse 
 
2020- 00102  
Kulturförvaltningen: Textile Fashion Center samverkansdokument nov 2019 
 



  

 
 
2020-00103  
Kulturförvaltningen: Beslut från Kulturrådet angående fördelning av statsbidrag för inköp 
av litteratur till folk- och skolbibliotek 2020 
 
2020-00104  
Kommunstyrelsen: Rekommendation om närvaro för ledamöter i Kommunstyrelsen 
övriga nämnder samt i bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av Coronapandemin 
 
2020-00109 
Stadsledningskansliet Juridik: Skrivelse angående skadeståndsärende från 2012 
 
2020-00109 
Stadsledningskansliet Juridik: Utredningsrapport från Kronofogdemyndigheten 
 
2020-00109 
Kulturförvaltningen: Svar från förvaltningen  
 
2020-00110  
Kulturförvaltningen: Ansökan, beslut och redovisning avseende En Snabb Slant - 
Konstutställning-by.3GC i samarbete med Borås Pride 2020 
 
2020-00111  
Västra Götalands Regionen: Brev från Kulturnämnden VGR angående långsiktiga uppdrag 
augusti 2020 
 
2020-00111  
Kulturförvaltningen: Svar på brev från Kulturnämnden VGR, avser Borås Konstmuseum, 
konsekvenser av Corona 
 
2020-00111  
Kulturförvaltningen: Svar på brev från Kulturnämnden VGR, TEXTILMUSEET - 
konsekvens 31 aug 2020, samt bilaga till brev, DKM utfall 200831 
 
2020-00111  
Kulturförvaltningen: Svar till Kulturnämnden VGR 200831, avser Borås Stadsteater 
 
2020-00115 
Ansökan om uppdrag för Textilmuseet att stärka arbetet med Gestaltat livsmiljö i Västra 
Götaland 
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Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00100 1.4.2.1 
 

  

 

Redovisning av inkomna synpunkter för 

Kulturförvaltningen januari – juni 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens redovisning av inkomna 

synpunkter januari-juni 2020 och översänder den till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

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. 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen för perioden januari till 
juni 2020 uppgår till fjorton stycken. Motsvarande siffra föregående år och 
period var fem stycken inlämnade synpunkter.            

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av inkomna synpunkter för Kulturförvaltningen januari – juni 

2020. 

Samverkan 

FSG 2020-09-15. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 2020 ................................ 3 

3 Fördelning kommungemensamma kriterier .................................... 3 
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7 Vidarebefordrade ärenden ................................................................ 4 

 

  



Kulturnämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-juni 2020 3(4) 

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. 

Antalet inkomna synpunkter till Kulturförvaltningen för perioden januari till juni 2020 uppgår till 
fjorton stycken. Motsvarande siffra föregående år och period var fem stycken inlämnade synpunkter. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – juni 

2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Museer 7 Frågor om skulpturers skick, placering etc 

Kulturförvaltningen adm 5 Frågor om rum på Borås konstmuseum, reklamskyltar 

Biblioteken i Borås 1 Digital tjänst 

Borås Kulturskolan 1 Terminsavgift 

   

   

   

   

Totalt för förvaltningen 14  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
jun 2020 

Fråga jan-
jun 2020 

Förslag jan-
jun 2020 

Klagomål 
jan-jun 2020 

Totalt jan-
jun 2020 

Bemötande 0 0 0 1 1 

Fysisk miljö 0 3 1 4 8 

Information 0 0 0 0 0 

Tjänster 0 0 1 4 5 

Totalt 0 3 2 9 14 
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4 Ständiga förbättringar 

Vi följer rutiner och håller utbildningar vid semester så att synpunktshanteringen upprätthålls. 
Information har även lämnats till verksamhetschefer om att rapportera in synpunkter som inkommer 
via mejl eller brev direkt till verksamheten för att lättare kunna följas upp. 

  

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

juni 2020 

14 0 14 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Fullt ut Vi har besvarat alla ärenden inom tio arbetsdagar. 

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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Datum 
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Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00088 1.2.3.2 
 

  

 

Riskanalys och intern kontrollplan 2021 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan 2021 

och översända dessa till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.       

Ärendet i sin helhet 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där den politiska 

och den professionella ledningen tillsammans med övrig personal samverkar. 

Arbetet börjar med att identifiera och bedöma risker i verksamheterna som blir 

en intern kontrollplan. I planen specificeras riskbilden, vad som ska 

kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.  

Borås Stad utgår från COSO- modellen med en riskanalys där sannolikhet och 

konsekvens bedöms. Om risken bedöms vara hög (9 och högre) bör 

riskmomentet kontrolleras under kommande år.  

Under arbetet med riskidentifiering inför 2021 har fokus varit att identifiera nya 

risker inom den egna verksamheten. Risker som har en helhetspåverkan på 

förvaltningen har tagits med tillsammans med icke åtgärdade risker från 2020 

till internkontroll planen 2021.  

Den interna kontrollen är en del i arbetet med ständiga förbättringar i 

verksamhetsutvecklingen. Utöver den interna kontrollplanen på nämndnivå har 

arbetet med intern kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som 

hanteras på verksamhetsnivå.               

Ärendet har varit på återremiss och ändringar är gjorda gällande 

riskbedömningar för Borås Konstmuseum. 

Beslutsunderlag 

1. Riskanalys 2021  

2. Intern kontrollplan 2021            

                                

Samverkan 

FSG 2020-09-15. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 



Borås Stad 
  Sida 
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2. Stadsrevisionen, SRE, diarium@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Inför internkontrollplanen 2021 har varje verksamhet genomför en riskanalys för den egna verksamhet. Riskerna kommer att följas upp på 

verksamhetsnivå och rapporteras till Kulturnämnden vid behov. Risker med bedömning över 9 ska ingå i Internkontrollplanen som Kulturnämnden tar del 

av. 

2 Regler för Intern kontroll 

Regler för och anvisningar för internkontroll är fastställd av kulturnämnden 2018-05-21 och beskriver ansvarsfördelning, vad ska som uppnås samt vad 

som ska utföras. Kulturnämnden följer Borås Stads riktlinjer för intern kontroll. 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

Inför internkontrollplanen 2021 har varje verksamhet genomför en riskanalys för den egna verksamhet. Dessa risker följs upp på verksamhetsnivå och 

risker över 9 följs upp i Intern kontrollplan. Kulturnämnden har genomfört en egen riskbedömning. Alla risker över 9 lägga i Intern kontrollplan som 

rapporteras och följs upp i Kulturnämnden. 

4 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Bisyssla Skadat förtroende 
Beskrivning 
Medarbetare ska lämna in anmälan om bisyssla för att 
förhindra att en bisyssla kan vara förtroendeskadlig 

6 Ja   

Personal Verksamheten påverkas negativ, dålig arbetsmiljö 
Beskrivning 
Under coronapandemin har chefer och medarbetare 
haft en hög arbetsbelastning, vissa medarbetare har 
bytt arbetsplats. Omställningar har krävt förändrat 
arbetssätt, där kompetensutveckling och andra verktyg 
inte fullt ut hunnit tillgodoses. 

6 Nej   



Kulturnämnden, Riskanalys 2021 3(13) 

Diskriminering eller bred rekrytering 
Beskrivning 
Diskriminering vid rekrytering, minskade 
personalärenden samt breddad rekrytering. Alla 
rekryteringar ska följa en process från 
kravspecifikation till val av kandidat för erbjudande om 
tjänst. 

4 Nej   

Svårighet att rekrytera personal 
Beskrivning 
Lön är en viktig del vid personal- och 
kompetensförsörjning. Om vi inte är korrekta vid 
lönesättning och utgår ifrån stadens lönepolitik upplevs 
lönen som orättvis och vi uppfattas inte som en 
attraktiv arbetsgivare. 

9 Ja   

Personalärenden som påverkar verksamheten 
Beskrivning 
Det finns arbetsrättsliga lagar och avtal som alla chefer 
ska följa för att trygga en god samverkan med fackliga 
parter och vara korrekt vid hanteringen av personal. 

6 Nej   

Felaktiga löner utbetalas med minskad trovärdighet 
Beskrivning 
Medarbetare kan få både för hög och för låg lön 
utbetald. Det ger staden ökade kostnader och minskad 
trovärdighet. 

6 Nej   

5 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Budgetprocess Minskat utbud pga nedskärningar i verksamheterna 
Beskrivning 
Effektiviseringar kommer påverka alla verksamheterna 
med färre eller uteblivna aktiviteter och ett mindre 
kulturutbud till Boråsarna där barn och unga är 
prioriterade. 400-års jubileet kan påverka ordinarie 
verksamhets budget. 

12 Ja   
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Tiden för budgetplanering 
Beskrivning 
Långsiktighet i budgetarbetet, saknar tid för uppföljning 
och analys i verksamheterna, tiden för att genomföra 
budgetprocessen är för kort. 

12 Ja   

Ekonomi Risk för att fakturor inte betalas i tid 
Beskrivning 
Om fakturor inte betalas i tid ökar kostnaderna, ex. 
dröjsmålsräntor och påminnelseavgifter och risk för 
inkassokostnader. 

6 Nej   

Inköp utanför ramavtal 
Beskrivning 
Riska tt inköp görs hos leverantörer där det inte finns 
upphandling 

9 Ja   

Arkivering av kvitton sker inte på lagstadgat vis 
Beskrivning 
Kvitton arkiveras inte på ett systematisk och korrekt 
sätt utifrån redovisningsprinciper 

9 Ja   

Ramavtal följs inte 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt, att leverantör som 
inte är upphandlad används. Borås stad kan riskera att 
stämmas för avtalsbrott 

6 Nej   

Verksamheten bedrivs inte effektiv och ändamålsenligt 
Beskrivning 
Svårigheter för grundverksamheten att täcka upp i takt 
med att nya uppdrag tillkommer utan att resurser 
tillförs. Förvaltningens många uppdrag från olika 
aktörer går det svårt att få en helhetssyn kopplad till 
verksamheten 

9 Ja   

Mer kostnader bokförs än vad som är nödvändigt 
Beskrivning 
Risk att inte rätt moms redovisas vid bokföring. Detta 
medför högre kostnader än nödvändigt bokförs på 
berörd enhet 

9 Ja   
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6 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Säkerhet och trygghet Risk för attentat, hot och våld 
Beskrivning 
Verksamheternas aktiviteter kan utsättas för hot, våld 
och risksituationer. Det kan finnas en risk vid 
kontroversiella utställningar, föreställningar eller 
föreläsningar som sker i en offentlig miljö. 

6 Nej   

Biblioteken Otrygghet på biblioteket som mötesplats 
Beskrivning 
Social oro med hotfulla/våldsamma situationer leder till 
att biblioteken inte är den trygga mötesplats det ska 
vara för sina besökare. Detta medför ökade kostnader 
för att säkerställa tryggheten på biblioteken genom 
dubbelbemanning eller vakt, i värsta fall får biblioteket 
stänga. 

12 Ja   

Krav på effektivisering, budget 2021 
Beskrivning 
Neddragning i verksamheterna riskerar att leda till 
sämre öppettider, försämrad service och svårare att 
samverka med andra parter (familjecentraler, 
mötesplatser m fl). 

9 Ja   

Borås Konstmuseum Utebliven utveckling av Tunbjörk Center 
Beskrivning 
Ett uppdrag som kräver utökade resurser främst från 
Borås Stad för att uppdraget ska kunna genomföras 
annars finns en risk att regionalt bidrag dras in och att 
Lars Tunbjörk stiftelsen väljer att avsluta samarbetet. 

6 Nej   

Uppdraget rörlig bild kan inte genomföras 
Beskrivning 
Med ett unikt uppdrag med rörlig bild är Konstmuseet 
ett av de sämst tekniskt utrustade, ex audioguider, 
projektorer och annan visuell utrustning, vilket leder till 
att uppdraget inte kan fullföljas. 

6 Nej   

För liten personalstyrka 
Beskrivning 
Brist på resurser, risk för fortsatt personalomsättning 
leder till att uppdraget inte kan fullföljas. 

6 Nej   
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Eftersatt säkerhet, stöldrisk 
Beskrivning 
Försäkringsbolaget XL Caitlin har genomfört en 
besiktning av museets säkerhet gällande Borås stads 
konstsamling och konstaterar att det finns allvarliga 
brister i säkerheten som bör åtgärdas. Ärendet ligger 
nu hos LFF. 

6 Nej Risken är under uppsikt genom ett 
ärende. 

 

Skador på Borås Stads konstsamling 
Beskrivning 
Konstmagasinen är undermåliga och inte anpassade 
utifrån dagens behov. Stora verk får inte plats och står 
direkt på golvet, risk för skadedjur, risk för fuktskador. 
Dörrpassager är inte anpassade och konst måste 
packas upp utomhus. Det kan bl a leda till att museet 
får dåligt rykte och att intresset för att låna konst avtar. 

12 Ja   

Avsaknad av transporthiss, pelarlift och trång 
lastingång 
Beskrivning 
Tunga lyft från verkstad i bottenplan till tredje 
våningen. Avsaknad av pelarlift gör att personal 
använder sig av stegar vid arbete på hög höjd, måste 
följa Arbetsmiljölagen. Lastingången är för snäv och 
inte väder- och vindskyddad. 

12 Ja   

Avsaknad av tillgänglighetsanpassade lokaler 
Beskrivning 
Otillgänglig entré gör att besökare upplever museet 
som stängt och slutet. Risk att besökare uteblir. 
Museet är inte tillgänglighetsanpassat och det finns 
både publik och personalytor som inte uppfyller 
dagens krav på tillgänglighet. Flera dörrar är för trånga 
för rullstolsburna samt att de är tunga och det saknas 
dörröppnare. Museet bör ha fullgod säkerhet för alla 
oavsett eventuella funktionsnedsättningar ska kunna 
vistas och utrymmas säkert. Risk för personskador. 

9 Ja   

Borås Stadsteater Svårt att hantera snabba förändringar 
Beskrivning 
Då teaterns avtal omfattas av långa uppsägningstider 
minimeras möjligheten till att agera snabbt och flexibelt 
vid effektiviseringar och/eller förändringar i omvärlden. 

6 Nej   
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Andra typer av avtal som inte kan hanteras i Heroma 
Beskrivning 
Teatern kan inte anställa enligt Riksavtalet då 
personalsystemet Heroma inte kan hantera dessa. Det 
gäller exempelvis pjäskontrakt på pjäskontrakt. 

8 Nej   

Sårbar verksamhet vid frånvaro 
Beskrivning 
Många anställda är ensamma om sin kompetens/i sin 
funktion, vilket kan leda till flaskhalseffekt eller risk vid 
frånvaro av något slag som i sin tur kan leda till 
inställda föreställningar. 

6 Nej   

Felaktiga prognoser och uppföljningar 
Beskrivning 
Teaterns budgethantering harmonierar inte med Borås 
stas ekonomisystem Agresso. Verksamhetens budget 
inte bygger på 12-delar vilket försvårar planering, 
prognoser och korrekta uppföljningar av 
verksamhetens budget. 

8 Nej   

Tidiga kontraktsskrivningar pga krav på lång 
framförhållning 
Beskrivning 
Teaterns verksamhetsplanering kräver en lång 
framförhållning och tidiga kontraktsskrivningar. Detta 
blir problematiskt vid krav på  effektiviseringar efter att 
avtal och kontrakt är ingångna. 

6 Nej   

Dålig flexibilitet vid inköp till produktioner 
Beskrivning 
Teaterns inköp omfattas av både stora och små inköp 
som går via många olika kanaler; upphandling, digitala 
aktörer till kontanta betalningar till privatpersoner. Ofta 
krävs snabba inköp som inte har kunnat planeras i 
förväg. Eftersom varje produktion är unik så ser 
inköpen också olika ut från projekt till projekt. 
Verksamheten behöver därför kunna agera mer 
flexibelt vid inköp för att inte stoppa upp 
produktionstakten men den försvåras av kommunens 
inköpsregler. 

8 Nej   



Kulturnämnden, Riskanalys 2021 8(13) 

Avsaknad av företagskort 
Beskrivning 
Då verksamheten inte kan ha företagskort kräver det 
att varje medarbetare står personligt ansvarig för ett 
VISA-kort för att kunna genomföra ordinarie inköp till 
verksamheten. På ett spelår gör verksamheten många 
olika inköp inom alla verksamhetens områden, tex 
snickeri, måleri, kostym, mask och peruk, ljus, ljud 
mm. Då varje inköp kräver sin specialkunskap behöver 
flera personer/funktioner göra sina specifika inköp, 
därav behovet att flera VISA-kort. Med flera 
företagskort skulle medarbetare inte behöva vara 
personligt ansvariga för verksamhetens inköp. 

6 Nej   

Utebliven publik 
Beskrivning 
Som följd av coronapandemin kan publiken utebli samt 
att begränsningar kring antal publik (50 personer) 
medför ett mindre publikunderlag. 

9 Ja   

Kulturskolan Barn och ungdomar erbjuds inte plats på Kulturskolan 
Beskrivning 
Inom befintlig budget för personal och verksamhet kan 
inte alla sökande beredas plats på Kulturskolan. En 
genomlysning av verksamheten pågår. 

12 Ja   

Minskad verksamhetsbudget pga ej täckta 
kapitalkostnader 
Beskrivning 
Måste få en budget i balans för att undvika negativa 
konsekvenser som minskat utbud, varsel av personal 
mm. Genomlysning pågår. 

12 Ja   

Avgiftsfri Kulturskola kan inte erbjudas 
Beskrivning 
Inom ramen för befintlig budget finns inte utrymme för 
att erbjuda elever en avgiftsfri kulturskola, budgeten 
behöver utökas. En genomlysning av verksamheten 
pågår. 

12 Ja   

Svårighet att rekrytera utbildad lärarpersonal 
Beskrivning 
Borås stad löneläge kan påverka vid rekrytering av ny 
personal, samt att behålla befintlig personal. En 
genomlysning pågår. 

9 Ja   
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Publika Möten Målgrupperna uteblir 
Beskrivning 
Att målgruppen inte återkommer efter 
coronapandemin, att de inte vågar delta på aktiviteter 
och olika kulturupplevelser. 

12 Ja   

De kulturhistoriska 
museerna 

Minskad verksamhetsbudget pga ej täckta 
kapitalkostnader 
Beskrivning 
Måste få en budget i balans för att undvika negativa 
konsekvenser som minskat utbud, varsel av personal 
mm. 

6 Nej   

Besökare uteblir 
Beskrivning 
Som följd av coronapandemin kan besökare utebli 
samt att begränsningar kring antal besökare (50 
personer) medför färre evenemang. 

9 Ja   

Stora och kostsamma utställningar 
Beskrivning 
Större utställningar ställer höga krav på personal, 
budget och säkerhet. 

6 Nej   

Tid för budgetplanering 
Beskrivning 
Avtal för större projekt måste skrivas långt i förväg och 
skrivs ofta före budgeten är satt. Tiden för att 
genomföra budgetprocessen är för kort, osäkert vilka 
medel som finns att tillgå. 

9 Ja   

Ensamarbete på Borås Museum 
Beskrivning 
Vintertid kan personal arbeta ensamma på Borås 
Museum, vilket känns otryggt. 

6 Nej   

7 Riskmatris 

K
o

n
s

e
k
v
e
n

s
 

4 

4 
 

8 
 

12 
 

16 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 
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1 

1 
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3 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 42 

 

Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Bisyssla 1 Skadat förtroende 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja  

Säkerhet och 
trygghet 

2 Risk för attentat, hot och våld 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Budgetprocess 3 Minskat utbud pga nedskärningar i 
verksamheterna 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

4 Tiden för budgetplanering 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

40 37 36 33 30 

27 18 10 8 7 2 

41 39 35 32 31 

29 28 25 21 13 6 

26 24 23 

22 12 11 5 4 3 

34 

42 

38 20 16 14 9 1 19 17 15 

22 20 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Biblioteken 5 Otrygghet på biblioteket som mötesplats 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

6 Krav på effektivisering, budget 2021 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Borås 
Konstmuseum 

7 Utebliven utveckling av Tunbjörk Center 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

8 Uppdraget rörlig bild kan inte 
genomföras 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

9 För liten personalstyrka 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

10 Eftersatt säkerhet, stöldrisk 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Risken är under uppsikt genom ett 
ärende. 

11 Skador på Borås Stads konstsamling 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

12 Avsaknad av transporthiss, pelarlift och 
trång lastingång 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

13 Avsaknad av tillgänglighetsanpassade 
lokaler 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Borås Stadsteater 14 Svårt att hantera snabba förändringar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

15 Andra typer av avtal som inte kan 
hanteras i Heroma 

2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

16 Sårbar verksamhet vid frånvaro 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

17 Felaktiga prognoser och uppföljningar 2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

18 Tidiga kontraktsskrivningar pga krav på 
lång framförhållning 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

19 Dålig flexibilitet vid inköp till produktioner 2.Lindrig 4.Sannolik  8 Nej  

20 Avsaknad av företagskort 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

21 Utebliven publik 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kulturskolan 22 Barn och ungdomar erbjuds inte plats 
på Kulturskolan 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

23 Minskad verksamhetsbudget pga ej 
täckta kapitalkostnader 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

24 Avgiftsfri Kulturskola kan inte erbjudas 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

25 Svårighet att rekrytera utbildad 
lärarpersonal 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Publika Möten 26 Målgrupperna uteblir 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Ekonomi 27 Risk för att fakturor inte betalas i tid 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

28 Inköp utanför ramavtal 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

29 Arkivering av kvitton sker inte på 
lagstadgat vis 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

30 Ramavtal följs inte 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

31 Verksamheten bedrivs inte effektiv och 
ändamålsenligt 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

32 Mer kostnader bokförs än vad som är 
nödvändigt 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Personal 33 Verksamheten påverkas negativ, dålig 
arbetsmiljö 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

34 Diskriminering eller bred rekrytering 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

35 Svårighet att rekrytera personal 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

36 Personalärenden som påverkar 
verksamheten 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

37 Felaktiga löner utbetalas med minskad 
trovärdighet 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

De kulturhistoriska 
museerna 

38 Minskad verksamhetsbudget pga ej 
täckta kapitalkostnader 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

39 Besökare uteblir 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

40 Stora och kostsamma utställningar 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

41 Tid för budgetplanering 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

42 Ensamarbete på Borås Museum 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

 



 

 

 

 

Intern kontrollplan 2021 

Kulturnämnden 
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1 Inledning 

Kulturnämndens plan för intern kontroll 2021. Intern kontroll är en process där både den politiska och professionella ledningen och övrig personal 

samverkar. Varje verksamhet inom Kulturförvaltning genomför en riskanalys där risker värderade över 9 tas med till Intern kontrollplan med 

kontrollmoment och metod. Syftet är att fånga upp risker och om möjligt åtgärda dem inom kommande år. 

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Bisyssla Skadat förtroende 
 
Riskbedömning 
2021 
6 

Medarbetare ska lämna in anmälan om 
bisyssla för att förhindra att en bisyssla kan 
vara förtroendeskadlig 

Anställning/uppdrag Avstämning vid anställning 
och/eller medarbetarsamtal 

Varje år 

Personal Svårighet att 
rekrytera personal 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Lön är en viktig del vid personal- och 
kompetensförsörjning. Om vi inte är korrekta 
vid lönesättning och utgår ifrån stadens 
lönepolitik upplevs lönen som orättvis och vi 
uppfattas inte som en attraktiv arbetsgivare. 

Korrekta arbetsvärderingar, chefers kunskap 
och utbildning om lönebildning och hur det 
påverkar medarbetares lön. 

HR-uppföljningar med alla 
chefer samt HR:s 
deltagande i 
verksamhetsledningar 

Varje år 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Budgetprocess Minskat utbud pga 
nedskärningar i 
verksamheterna 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Effektiviseringar kommer påverka alla 
verksamheterna med färre eller uteblivna 
aktiviteter och ett mindre kulturutbud till 
Boråsarna där barn och unga är prioriterade. 
400-års jubileet kan påverka ordinarie 
verksamhets budget. 

Antal genomförda aktiviteter Jämförelse mellan årets 
aktiviteter med föregående 
års. 

Varje år 

Tiden för 
budgetplanering 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Långsiktighet i budgetarbetet, saknar tid för 
uppföljning och analys i verksamheterna, tiden 
för att genomföra budgetprocessen är för kort. 

Månadsuppföljningar Pågående uppföljningar och 
analys av arbetet. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Ekonomi Inköp utanför 
ramavtal 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Riska tt inköp görs hos leverantörer där det inte 
finns upphandling 

Ramavtalstrohet - Säkerställa att inköp görs 
utifrån regler och riktlinjer kopplat till ramavtal 
och upphandling 

Stickprovskontroll av gjorda 
inköp. 

Varje år 

Arkivering av 
kvitton sker inte på 
lagstadgat vis 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Kvitton arkiveras inte på ett systematisk och 
korrekt sätt utifrån redovisningsprinciper 

Arkivering - Säkerställa och kontrollera en 
rättvisande redovisning av inköp gjorda med 
betalkort 

Översyn av hantering och 
arkivering av redovisade 
kostnader som gjorts med 
betalkort. 

Varje år 

Verksamheten 
bedrivs inte effektiv 
och 
ändamålsenligt 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Svårigheter för grundverksamheten att täcka 
upp i takt med att nya uppdrag tillkommer utan 
att resurser tillförs. Förvaltningens många 
uppdrag från olika aktörer går det svårt att få en 
helhetssyn kopplad till verksamheten 

Budgetprocessen - Kontroll och översyn av 
tilldelade uppdrag 

Analys utifrån det 
ekonomiska nuläget 

Varje år 

Mer kostnader 
bokförs än vad 
som är nödvändigt 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Risk att inte rätt moms redovisas vid bokföring. 
Detta medför högre kostnader än nödvändigt 
bokförs på berörd enhet 

Inköpsrutiner - Kontroll av att betalkorten 
används enbart i de fall det är nödvändigt 

Stickprovskontroll på gjorda 
inköp. 

Varje år 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Biblioteken Otrygghet på 
biblioteket som 
mötesplats 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Social oro med hotfulla/våldsamma situationer 
leder till att biblioteken inte är den trygga 
mötesplats det ska vara för sina besökare. 
Detta medför ökade kostnader för att 
säkerställa tryggheten på biblioteken genom 
dubbelbemanning eller vakt, i värsta fall får 
biblioteket stänga. 

Antal anmälningar Tillbudsanmälningar, 
rapporter från Securitas 
varje kvartal, rapporter tas 
upp på LSG. 

Varje år 

Krav på 
effektivisering, 
budget 2021 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Neddragning i verksamheterna riskerar att leda 
till sämre öppettider, försämrad service och 
svårare att samverka med andra parter 
(familjecentraler, mötesplatser m fl). 

Budget 2021 Uppföljning av budget och 
kostnader. 

Varje 
tertial 

Borås 
Konstmuseum 

Skador på Borås 
Stads 
konstsamling 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Konstmagasinen är undermåliga och inte 
anpassade utifrån dagens behov. Stora verk får 
inte plats och står direkt på golvet, risk för 
skadedjur, risk för fuktskador. Dörrpassager är 
inte anpassade och konst måste packas upp 
utomhus. Det kan bl a leda till att museet får 
dåligt rykte och att intresset för att låna konst 
avtar. 

Antal skadade konstverk Genomgång av 
konstsamling och 
dokumentation av skador. 

Varje år 

Avsaknad av 
transporthiss, 
pelarlift och trång 
lastingång 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Tunga lyft från verkstad i bottenplan till tredje 
våningen. Avsaknad av pelarlift gör att personal 
använder sig av stegar vid arbete på hög höjd, 
måste följa Arbetsmiljölagen. Lastingången är 
för snäv och inte väder- och vindskyddad. 

Att Arbetsmiljölagen följs Arbete på stege eller lift ska 
godkännas av 
arbetsmiljöansvarig, 
Uppföljning av plan från LFF 
samt prioritering 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Avsaknad av 
tillgänglighetsanpa
ssade lokaler 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Otillgänglig entré gör att besökare upplever 
museet som stängt och slutet. Risk att 
besökare uteblir. 
Museet är inte tillgänglighetsanpassat och det 
finns både publik och personalytor som inte 
uppfyller dagens krav på tillgänglighet. Flera 
dörrar är för trånga för rullstolsburna samt att 
de är tunga och det saknas dörröppnare. 
Museet bör ha fullgod säkerhet för alla oavsett 
eventuella funktionsnedsättningar ska kunna 
vistas och utrymmas säkert. Risk för 
personskador. 

Kontroll av tillgänglighet Genomgång av lokalerna ur 
olika 
tillgänglighetsperspektiv och 
arbetsmiljöperspektiv. 

Varje år 

Borås 
Stadsteater 

Utebliven publik 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Som följd av coronapandemin kan publiken 
utebli samt att begränsningar kring antal publik 
(50 personer) medför ett mindre 
publikunderlag. 

Publikantal Antal publik på de olika 
föreställningarna, 
rekommendationer från 
myndigheter (max 50 
personer). 

Varje år 

Kulturskolan Barn och 
ungdomar erbjuds 
inte plats på 
Kulturskolan 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Inom befintlig budget för personal och 
verksamhet kan inte alla sökande beredas plats 
på Kulturskolan. En genomlysning av 
verksamheten pågår. 

Icke antagna elever Ansökningar, IST 
elevprogram, jämförs med 
antal antagningar. 

Varje 
halvår 

Minskad 
verksamhetsbudge
t pga ej täckta 
kapitalkostnader 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Måste få en budget i balans för att undvika 
negativa konsekvenser som minskat utbud, 
varsel av personal mm. Genomlysning pågår. 

Påverkan på verksamhetsbudget Har aktiviteterna minskat 
pga högre kapitalkostnader 
som påverkat 
verksamheten. Antal 
genomförda aktiviteter och 
deltagare. 

Varje 
tertial 

Avgiftsfri 
Kulturskola kan 
inte erbjudas 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Inom ramen för befintlig budget finns inte 
utrymme för att erbjuda elever en avgiftsfri 
kulturskola, budgeten behöver utökas. En 
genomlysning av verksamheten pågår. 

Budgetram Kontroll om antal antagna 
avgiftsfria elever har 
minskat 

Varje 
halvår 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Svårighet att 
rekrytera utbildad 
lärarpersonal 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Borås stad löneläge kan påverka vid rekrytering 
av ny personal, samt att behålla befintlig 
personal. En genomlysning pågår. 

Omvärldsanalys i Sjuhärad och 
Göteborgsregionen 

Resultat visar på ökad 
svårighet att rekrytera 

Varje år 

Publika Möten Målgrupperna 
uteblir 
 
Riskbedömning 
2021 
12 

Att målgruppen inte återkommer efter 
coronapandemin, att de inte vågar delta på 
aktiviteter och olika kulturupplevelser. 

Räckvidd - publikantal Uppföljning av antalet 
deltagare på aktiviteter eller 
evenemang (även digitala). 

Varje 
tertial 

De 
kulturhistoriska 
museerna 

Besökare uteblir 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Som följd av coronapandemin kan besökare 
utebli samt att begränsningar kring antal 
besökare (50 personer) medför färre 
evenemang. 

Antalet besökare Mäta antalet besökare till 
båda museerna 

Varje 
tertial 

Tid för 
budgetplanering 
 
Riskbedömning 
2021 
9 

Avtal för större projekt måste skrivas långt i 
förväg och skrivs ofta före budgeten är satt. 
Tiden för att genomföra budgetprocessen är för 
kort, osäkert vilka medel som finns att tillgå. 

Månadsuppföljningar Tätare uppföljningar och 
planering för kommande 
utställningar 

Varje år 
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Långsiktigt uppdrag till Borås Stads Kulturnämnd för 

Borås Konstmuseum 2021-2024 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden ställer sig bakom förslag till långsiktigt uppdrag för Borås 

Konstmuseum och översänder det till Kulturnämnden i Västra 

Götalandsregionen för beslut.        

Ärendet i sin helhet 

Regionala långsiktiga uppdrag kan ges till institutioner och kulturverksamheter 

som har omfattande betydelse för regionens kulturella infrastruktur men med 

andra huvudmän än Västra Götalandsregionen. 

Uppdragen är inte ansökningsbara utan beslutas av regionens kulturnämnd 

genom överenskommelser och i dialog med verksamheternas styrelser och 

huvudmän. Uppdragen följs upp årligen och omformuleras därefter med 

utgångspunkt från aktuella regional- och kulturpolitiska mål, utmaningar och 

prioriteringar. 

Uppdragen har hittills varit treåriga men övergår till att bli fyråriga från och 

med 2021. Borås Konstmuseum föreslås få ett nytt uppdrag för perioden 2021-

2024. Förslag till uppdrag har utarbetats i samverkan mellan regionen och 

Kulturförvaltningen.               

Beslutsunderlag 

1. Långsiktigt uppdrag Borås Konstmuseum 2021-2024.                                

Samverkan 

FSG 2020-09-15. 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 



 

Koncernavdelning kultur 

Koncernkontoret 

Västra Götalandsregionen 

 

 
 
Långsiktigt uppdrag till Borås Stads 
kulturnämnd för Borås Konst-
museum 2021-2024 
 
Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 23 oktober 2020, dnr KUN 2020-00029  

 

  



 
2   

Inledning 
Samtiden och framtiden kännetecknas av komplexa utmaningar som kräver kreativa idéer för 

att möta samhällsförändringar och människors behov. Kulturpolitiken bidrar till att rusta 

invånarna för att möta framtidens utmaningar. Vision Västra Götaland – Det goda livet pekar 

ut kulturen som ett av fem fokusområden och Västra Götaland som en ledande kulturregion. 

Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023 är grunden för den 

regionala kulturpolitiken och för uppdragen (UVS och LSU) till de verksamheter som 

finansieras av kulturnämnden. Tillsammans med regionfullmäktiges årliga budget och mål 

styr kulturstrategin regionala satsningar under 2020-2023. Strategin har arbetats fram 

tillsammans med kommuner, kommunalförbund och aktörer i Västra Götaland.  

Fokus under 2020-2023 är: 

 Vidga deltagandet – öka deltagandet i kulturlivet och stärka barns rättigheter 

 Gynna nyskapande – stärka konstnärers villkor och erkänna ideella krafter 

 Utveckla kapaciteter – arbeta sektorövergripande och samverka om resurser, 

kunskap och kompetens 

 Nyttja tekniken – stärka den digitala kompetensen 

 Öka internationaliseringen – ta tillvara befintliga kontakter och kunskaper  

 

Inom det regionala utvecklingsuppdraget samverkar kulturen med andra politikområden, 

exempelvis miljö, mänskliga rättigheter, folkhälsa, kollektivtrafik, näringsliv, utbildning och 

forskning. Kulturpolitiken innefattar konstområden, natur- och kulturarv, folkbildning, 

civilsamhälle och idrott och ger därmed goda förutsättningar för sektorsövergripande 

samverkan för att bidra till social relevans. De globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 bildar 

ett fundament för den regionala politiken som helhet. Den regionala utvecklingsstrategin 

fokuserar på att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart 

samhälle genom att bygga kompetens, stärka innovationskraften, öka inkluderingen och knyta 

samman Västra Götaland.  

Kulturstrategin genomförs huvudsakligen genom särskilda uppdrag till bolag, förvaltningar 

och organisationer. De verksamheter som får fyraåriga uppdrag, så kallade uppdragsbaserade 

verksamhetsstöd (UVS) eller långsiktiga uppdrag (LSU), utgör grunden i genomförandet av 

den regionala kulturpolitiken. Det innebär ett särskilt ansvar för att agera långsiktigt i enlighet 

med kulturstrategin och med hållbar utveckling. Uppdragen tas fram i dialog med 

verksamhetens styrelse och ledning och ska interagera med de egna verksamhetsplanerna så 

att dessa stärker och stödjer varandra. Regionfullmäktige sätter för varje budgetår upp 

särskilda mål och fokusområden, och Kulturrådet kan varje år förändra förutsättningarna för 

och kraven på återrapportering av statliga medel. Dessa förhållanden liksom andra 

omvärldshändelser tas upp i den dialog som koncernavdelning kultur för med 

uppdragstagarna årligen.   

Delaktighet i kulturlivet är en rättighet såsom den erkänns i §27 i FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. Sett utifrån detta perspektiv är offentligt finansierade 
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kulturverksamheter skyldighetsbärare och ska aktivt verka för att invånarnas rätt att delta i 

kulturlivet tillgodoses.  

 

I en tid där bilder, rörliga medier och andra visuella uttryck upptar en allt större del av 

människors vardag och uppmärksamhet blir bildkunnighet en central förmåga. Här har bild- 

och formkonstens institutioner stora möjligheter och utmaningar – att genom samlingar, 

utställningar och pedagogisk kompetens få fler besökare att uppleva och bättre kunna tolka 

bildkonstens varierande uttryck. Bildkonsten rör upp känslor, inte minst i det offentliga 

rummet, vilket skapar en god grund för pedagogiska insatser. Bland barn och unga ligger just 

bildskapande i topp när det gäller eget skapande, vilket utgör en utmärkt grogrund för 

institutionerna att ta vara på och utveckla.  

 

Under nuvarande strategiperiod ligger fokus på att stärka Västra Götaland som viktig plats för 

produktion av och möten med samtida bild- och formkonst, tillgängliggöra den genom 

pedagogiska insatser och digitala tekniker och på att öka kunskapen om och insatserna i 

offentlig konst. De regionalt finansierade institutionerna ska bidra till konstnärligt utforskande 

och ökat deltagande via metodutveckling och samarbeten. Tillsammans kan de också bidra till 

att stärka konstnärers arbetsvillkor och minska andelen hat och hot mot målgruppen. Att 

skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar verksamhet blir allt viktigare och 

utvecklingen kan gynnas av nya arbetssätt, delningsekonomi och en medvetenhet om hur en 

hållbar kulturkonsumtion kan bidra till minskad miljöpåverkan.   
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1. Uppdrag 2021-2024 
 

Borås Konstmuseum är ett nationellt framträdande konstmuseum med profilering 

mot samtidskonst och rörlig bild. Museet äger och förvaltar en samling konst 

som omfattar verk från tidigt 1900-tal till samtida konst, samlingen utmärker sig 

särskilt inom videokonst. Museet har också ett uppdrag att visa och synliggöra 

fotografen Lars Tunbjörks fotografiska arv i ett speciellt projektrum tillägnat 

fotografen. Det pedagogiska arbetet sträcker sig utanför huset och omfattar även 

långsiktigt arbete i olika stadsdelar. Museet ansvarar också för stadens offentliga 

konst. Under uppdragsperioden är följande utveckling och mål i fokus. 

 

 

1.1 Utvecklingsstrategi 
 

Gynna nyskapande 

Målsättningen för Borås Konstmuseum är att ligga i framkant inom samtidskonstfältet. Den 

internationella konstbiennalen och museets många externa samarbetsparter bidrar till att vidga 

museets nätverk inom konstvärlden såväl nationellt som internationellt. Genom utvecklingen 

av Lars Tunbjörk Center får museet ännu en profil vid sidan av rörlig bild. De senaste åren 

har museet fokuserat på att producera egna tematiska utställningar och stötta produktion av 

nya verk, något som kommer att prioriteras även framöver. Museet arbetar aktivt med 

konstsamlingen, dels genom nyförvärv där underrepresenterade grupper av konstnärer 

prioriteras, dels genom att visa den ur nya perspektiv och i dialog med samtida konst, 

konstnärer och fenomen.   

 

 

Vidgat deltagande 

Borås Konstmuseum arbetar aktivt med att nå ut till nya målgrupper som vanligtvis inte 

besöker museet, exempelvis unga i tonåren och nysvenska medborgare. I Borås finns områden 

som kategoriseras som särskilt utsatta områden där många olika etniciteter finns 

representerade. Genom kontinuerligt uppsökande verksamhet i dessa områden har museet 

påbörjat en dialog och ett relationsbyggande som ska vidareutvecklas under perioden. Flera 

uppsökande pedagogiska projekt med utgångspunkt i Lars Tunbjörks fotokonst har även 

genomförts och ska vidareutvecklas framöver.   

 

 

Utveckla kapaciteter 

Borås Konstmuseum ansvarar för stadens offentliga konst samt för alla nya projekt som sker 

via enprocentregeln. För att ge olika brukargrupper inflytande i val av verk sker en fördjupad 

och kontinuerlig dialog som ska utvecklas under uppdragsperioden. Borås Stads arbete med 

offentlig konst har lett till att andra kommuner vänder sig till museet för råd och stöd. Borås 

Stad har valt att satsa ytterligare resurser på konstmuseet vilket gjort det möjligt att skapa en 



 
6   

ny tjänst som intendent för offentlig konst. Genom den nya tjänsten möjliggörs en större 

utveckling av det strategiska arbetet i det offentliga rummet. 

  

Nyttja tekniken 

För att skapa en plattform för dialog om offentlig konst ska museet framöver utveckla nya 

koncept för skulpturvandringar som lyfter konsten ur olika perspektiv kopplat till såväl 

tekniska och materiella frågor som exempelvis genus och normkritik. Att vidareutveckla 

digitala plattformar för att tillgängliggöra och ge information om samlingen, den offentliga 

konsten och i utställningssammanhang är exempel på en sådan strategi. Museet har utvecklat 

metoder för digitala visningar och strävar efter att använda ny teknik för att tillgängliggöra 

men också för att överraska konstnärligt, som exempelvis VR-teknik. 

 

Öka internationaliseringen 

Borås Konstmuseum visar många internationella utställningar och har ett nära samarbete med 

olika internationella aktörer såväl konstinstitutioner som konstnärer och andra kulturarbetare. 

Museets personal deltar i internationella nätverk och ser till att ta del av stora internationella 

konstsammanhang. I stadsrummet utmärker sig Borås Stad särskilt med dess många 

skulpturer skapade av välkända internationella konstnärer, ett arbete som ska vidareutvecklas.  

 

Hållbar utveckling och Agenda 2030 

I Vision Borås 2025 såväl som i stadens miljöpolicy förtydligas stadens miljöarbete. Alla 

anställda och förtroendevalda inom Borås stad ska vara miljöutbildade. Borås Konstmuseum 

verkar utifrån Borås Stads miljömål vilket innebär bland annat att museet klimatkompenserar 

sina resor och använder pengarna till miljöarbete. Museet lägger extra resurser på att anlita 

pedagoger med specialkompetens från programmet Child Culture Design (HDK-Valand) som 

har kompetens och erfarenhet av dialogbaserade och relationsbyggande sammanhang. Det 

finns en miljöansvarig tjänsteperson och museets pedagoger arbetar aktivt med materialval för 

att undvika exempelvis ohälsosamma färger, rensa bort miljöfarliga och olämpliga material i 

den pedagogiska verksamheten. 

 

Arbete för jämställdhet och mot trakasserier 

I Borås stad finns riktlinjer för hur verksamheterna ska arbeta med jämlikhet, likabehandling 

och kränkande särbehandling. Arbetsplatsen ska kännetecknas av respekt och kunskap om 

olikheter. Mångfalden i form av olikheter i kompetens, erfarenhet, bakgrund och andra 

personliga förutsättningar är en styrka och en självklarhet i organisationen. I den utåtriktade 

verksamheten verkar Borås Konstmuseum utifrån ett jämställdhetsperspektiv och har som mål 

att nå besökare i alla åldrar och från alla samhällskategorier oavsett kulturell bakgrund. Med 

riktade pedagogiska insatser för underrepresenterade grupper blir konstmuseet tillgängligt för 

fler oavsett socioekonomisk status. Museet arbetar också för en jämn fördelning av manliga 

och kvinnliga konstnärer i utställningsverksamheten samt vid konstinköp.  
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1.2 Regional roll 
 

Genom de samarbeten som utvecklats via den tidigare skulpturbiennalen och satsningar på 

den offentliga konsten har Borås Konstmuseum stärkt sin regionala profil, vilket bland 

annat har medfört tillresande besökare både från Västra Götaland och nationellt. Borås Art 

Biennial (tidigare Skulpturbiennalen) omfattar fr o m 2021 alla konstformer och speglar 

stadens ambitioner att i ett större och offentligt sammanhang visa fler tekniker och uttryck 

för en större skara människor.  

Borås Konstmuseum profilerar sig nationellt inom området rörlig bild och samarbetar med 

olika regionala aktörer för att sprida konstfilm. Personal från museet ingår juryn för 

Filmfestivalen Frame och vinnande bidrag visas på museet nästkommande år. Efter ett 

produktionsresidens i samarbete med VGR och Konstnärsnämnden/IASPIS där 

konstnären Sara Tirellis VR-verk fick stor uppmärksamhet planeras ytterligare residens i 

samarbete med IASPIS. Genom denna typ av residens utvecklas inte minst konstnärliga 

metoder genom ny teknik, ett arbete som kräver tid för experiment.  

Många aktörer i Västra Götaland vänder sig också till museet för samarbeten av olika slag, 

inte sällan utlån ur konstsamlingen eller frågor kring offentlig miljö. Genom sina 

internationella nätverk kan museet vara en resurs för såväl konstnärer som kommuner som 

sneglar på Borås framgångsrika arbete med bildkonst i stadsrummet. Genom att 

sammanföra det lokala konstlivets aktörer med internationella curatorer och konstnärer 

kan museet också bidra till det regionala konstlivets internationalisering.  

 

Museet bedriver en omfattande pedagogisk verksamhet både på museet och uppsökande. I 

den uppsökande verksamheten har museet utvecklat konceptet ”Museet kan komma” där 

skolor och förskolor får möjlighet att boka in att museet kommer till dem med den 

skapande verksamheten. Museet har också bedrivit pop-up workshops i det offentliga 

rummet. Visningar av den offentliga konsten har utökats till riktade visningar för 

föräldralediga. Museet ska fortsätta att delta i och utveckla samarbetet med folkhögskolor 

i FOKIS (Folkbildning och kultur i samverkan).  

Under perioden ska museet fortsätta att utveckla sitt långsiktiga arbete som redan 

påbörjats i Borås mer utsatta stadsdelar. Tillsammans med Statens Konstråd arbetar man 

med gestaltad livsmiljö i stadsdelen Sjöbo där en konstnär arbetar med konst som socialt 

verktyg för att skapa social interaktion och bidra till kollektivt utformande av våra 

gemensamma livsmiljöer där människor tillsammans kan bidra till ett mer hållbart, jämlikt 

och mindre segregerat samhälle. Ur den typen av projekt kan man sedan dra lärdomar som 

kan inspirera fler kommuner till liknande satsningar.  
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2. Mål 

Konstnärlig utveckling och nyskapande är en förutsättning för Borås Konstmuseums 

verksamhet. Genom detta bidrar Borås Konstmuseum tillsammans med andra kulturaktörer 

till kulturstrategins prioriteringar: 

 Stärka Västra Götaland som arena för produktion av och möten med samtida 

bild-och formkonst genom höjd MU-ersättning, kompetensutveckling, 

residens och satsningar på offentlig konst 

 Förbättra invånarnas möte med bild-och formkonsten genom utveckling av 

pedagogik och digitala gränssnitt 

 Samordna rådgivning och resurser kring offentlig konstnärlig gestaltning för 

att i samarbete med kommunerna göra de offentliga miljöerna till 

mötesplatser för alla invånare 

 
 

Mål 1 

Borås Konstmuseum ska bidra till att göra Västra Götaland till en attraktiv produktions- och 

visningsplats för samtidskonst genom verksamhet i museets lokaler och i det offentliga 

rummet. 

 

Indikatorer 

 Redovisa insatser för att gynna nyproduktion av samtidskonst 

 Redovisa insatser och resultat av arbetet med att utveckla samtidskonsten 

i Västra Götaland i samarbete med andra aktörer 

 Redovisa insatser och resultat för att utveckla rörlig bild 

 Antal nyproducerade verk 

 Redovisa resultat av residens och biennal 

 Redovisa tillämpning och resultat av stöd till MU-ersättning 

 Redovisa utvecklingen av Lars Tunbjörk Center 

 

 

Mål 2  

Borås Konstmuseum ska utveckla samtidskonsten i Västra Götaland, särskilt videokonst och 

rörlig bild, och bidra till gestaltade och hållbara livsmiljöer i samverkan med andra aktörer. 

 

 

Indikatorer 

 Redovisa insatser och resultat av arbetet med att utveckla gestaltade och 

hållbara livsmiljöer i Västra Götaland i samarbete med andra aktörer 
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 Redovisa kompetenshöjande insatser inom offentlig gestaltning 

 

Mål 3 

 

Borås Konstmuseum ska nå och angå en bred publik som stimuleras till lärande och eget 

skapande.  

Indikatorer 

 Redovisa resultat av insatser för att nå och angå fler invånare utifrån riktlinjerna för 

vidgat deltagande, Rätten att delta i kulturlivet: 

a) Motverka diskriminering  

b) Jämställdhetsintegrering 

c) Jämlikhet  

d) Arbetet med nationella minoriteter  

e) Arbetet med barn och unga  

f) Arbetet med civilsamhället  

 

 Redovisa resultat av och åtgärder utifrån publik- eller deltagarundersökningar 

 Redovisa på vilket sätt verksamheten har ökat, breddat och fördjupat 

deltagandet 

 Redovisa aktiviteter utanför huset 

 Redovisa insatser för att nytta tekniken i konstnärlig presentation, pedagogisk 

verksamhet och kommunikation 

 Redovisa resultat av regionalt samarbete 

 Redovisa insatser och resultat av FOKIS-samarbetet 

 

 

Mål 4 

Borås Konstmuseum ska bidra till regional utveckling och till social, miljömässig och 

ekonomisk hållbarhet 

Indikatorer 

 Redovisa insatser och resultat för att stärka social, miljömässig och 

ekonomisk hållbarhet 

 Redovisa insatser och resultat för att minska klimatpåverkan 

 Beskriv verksamhetens roll utifrån den regionala utvecklingsstrategin (XX) 

 Redovisa insatser och resultat för att öka jämställdhet och motverka 

trakasserier i den interna verksamheten 
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3. Uppföljning och rapportering av uppdrag 
 

Regionfullmäktiges mål för kommande budgetår meddelas 30 juni året innan. 

Instruktioner för rapportering kommer att sändas till respektive verksamhet i god tid innan 

deadline samt finnas tillgängliga på Västra Götalandsregionens hemsida. 

  

År Datum Berörd verksamhet Aktivitet 

2021 10 januari Alla verksamheter Verksamhetsplan för 2021 

 1 april Alla verksamheter Slutrapportering av uppdrag 2018-2020 

   

Alla verksamheter 

Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2020 

   

Endast verksamheter i kultur-
samverkansmodellen 

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen. 

Länk till information och riktlinjer för uppföljning 
från Statens Kulturråd 

 vår + höst Alla verksamheter Feedback/dialog med ansvarig regionutvecklare 

 juni Alla verksamheter Temadag 

    

2022 10 januari Endast scenkonstinstitutioner 
och museer 

Verksamhetsplan för 2022 

 1 april  

Alla verksamheter 

Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2021 inkl 
rapportering av uppdragets mål och indikatorer 

 

  Endast verksamheter i kultur-
samverkansmodellen 

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen. 

 vår + höst Alla verksamheter Feedback/dialog med ansvarig regionutvecklare 

 juni Alla verksamheter Temadag 

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/verksamhetsbidrag-till-regional-kulturverksamhet/redovisning-och-uppfoljning/
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/verksamhetsbidrag-till-regional-kulturverksamhet/redovisning-och-uppfoljning/
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2023 10 januari Alla verksamheter Verksamhetsplan för 2021 

 1 april Alla verksamheter Verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2022 
inkl rapportering av uppdragets mål och 
indikatorer 

  Endast verksamheter i 
kultursamverkansmodellen 

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen. 

 

 maj Alla eller vissa verksamheter Eventuellt särskild uppgiftsinsamling 

 vår + höst Alla verksamheter Feedback/dialog med ansvarig regionutvecklare 

 juni Alla verksamheter Temadag / fördjupad uppföljning 

    

2024 10 januari Alla verksamheter Verksamhetsplan fr 2024 

 1 april Alla verksamheter Verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2023 
inkl rapportering av uppdragets mål och 
indikatorer 

  Endast verksamheter i 
kultursamverkansmodellen 

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen. 

 

 vår + höst Alla verksamheter Dialog om nytt uppdrag 

 juni Alla verksamheter Temadag 

    

2025 1 april Alla verksamheter Verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2024  
inkl slutrapport uppdrag 2021-2024  

  Endast verksamheter i 
kultursamverkansmodellen 

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen. 

 

 

4. Kommunikation 
Verksamheter med uppdrag eller stöd från Västra Götalandsregionen ska i all kommunikation 

väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens 

logotyp. Mer information och verktyg finns på koncernavdelning kulturs hemsida: 

www.vgregion.se/kultur/visavgr 

 

http://www.vgregion.se/kultur/visavgr
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5. Kontaktuppgifter 
 

Borås Konstmuseum 

Nämnd Sara Andersson, ordförande kulturnämnden 

Förvaltningschef Eva-Lotta Franzén, kulturchef 

Verksamhetschef Eva Eriksdotter, museichef 

Telefon 
073-415 33 06 (E-LF) 

070-888 76 81 (EE) 

E-post 
eva-lotta.franzen@boras.se  

eva.eriksdotter@boras.se  

Postadress 
Borås Konstmuseum 

501 80 Borås 

 

Västra Götalandsregionen 

Kulturnämnd Conny Brännberg, ordförande 

Koncernavdelning 

kultur 
Katti Hoflin, kulturchef 

Kontaktperson

  
Ylva Gustafsson, regionutvecklare 

Telefon 070-974 71 22 

E-post ylva.l.gustafsson@vgregion.se 

Myndighetsbrevlåda kultur@vgregion.se 

 

Verksamheten ansvarar för att meddela koncernavdelning kultur eventuella förändringar av 

kontaktuppgifter genom kultur@vgregion.se 

Koncernavdelning kultur meddelar på samma sätt eventuell förändring av ansvarig 

regionutvecklare.  

mailto:eva-lotta.franzen@boras.se
mailto:eva.eriksdotter@boras.se
mailto:kultur@vgregion.se
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6. Bilaga – Verksamhet 

6.1 Ändamål 

”Borås Stads kulturnämnd är huvudman för Borås Konstmuseum, nämndens uppdrag är att 

främja kulturlivet i frågor som rör exempelvis konst, foto, musei- och utställningsverksamhet. 

Borås Konstmuseum ska, utöver att bedriva utställningsverksamhet, delta i projektering och 

utformning av det offentliga rummet, i samråd med berörda verksamheter och brukare besluta 

om konstnärlig utsmyckning/gestaltning av offentliga platser och byggnader och anskaffa 

konstverk inom ramen för anvisade medel.” 

(Ur Reglemente för Borås stads kulturnämnd, fastställd av kommunfullmäktige 2019-06-19.)   

 

6.2 Vision 

”Borås Konstmuseums vision är att befästa sin position som ett av Sveriges främsta museer 

för samtidskonst.” 

Det sker genom att vara en progressiv och aktiv röst i samhällsdebatten och genom att värna 

om yttrandefrihet, jämställdhet, mångfald och ett normkritiskt förhållningssätt, i sin tur 

förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle. Borås Konstmuseum arbetar med samtida 

konst och rörlig bild på ett inkluderande, främjande, bildande, utforskande och experimentellt 

sätt med hög konstnärlig kvalité som ledstjärna. Borås Konstmuseum är en mötesplats där alla 

får vara med oavsett bakgrund och förmåga och där särskilt barns och ungas delaktighet är 

högt prioriterat. Genom internationella utställningar i såväl museets som i stadens offentliga 

rum placeras också staden Borås på den internationella samtida konstscenen. 

(Vision framtagen av Borås Konstmuseum 2019) 

 

6.3 Verksamhetsbeskrivning 

Borås Konstmuseum är ett nationellt framträdande konstmuseum med profilering mot 

samtidskonst och rörlig bild. Utanför de egna utställningsytorna arrangerar konstmuseet 

vartannat år Borås Art Biennial. 

Till grund för museets pedagogiska arbete ligger barnkonventionen och ett normkritiskt 

förhållningssätt som ser till alla deltagares möjligheter att på egna villkor närma sig konsten 

och arbeta med eget skapande. Vid skollov och på lördagar arrangeras aktiviteter i museets 

ateljé som är inrymd i museet bottenplan. Ateljén är uppdelad i tre rum med gott om utrymme 

för kreativitet och eget skapande. På lördagar erbjuds möjlighet till skapande i Ateljén med 

drop-in verksamheten ”Lördagsbarn” som är ett samarbete med flera andra aktörer i 

kulturförvaltningen för barn, unga och familj. Borås stad är utsedd av staten till finskt 

förvaltningsområde. Borås Konstmuseum arbetar aktivt med området genom samverkan och 

visningar med och för målgruppen. Till stöd finns i kommunen en samordnare för det finska 

förvaltningsområdet. 
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Bland konstmuseets ansvarsområden ingår också konst i det offentliga rummet. Vid sidan av 

arbetet med att utveckla internationell konst i stadens centrum arbetar museet med 

implementering av enprocentregeln för konstnärlig gestaltning av kommunala miljöer såväl 

inom- som utomhus. I Borås Stad ingår konstnärlig gestaltning som en naturlig del av 

samhällsbyggnadsprocessen – det finns tydliga riktlinjer och ett förvaltningsövergripande 

konstnärligt råd där konstmuseet är sammankallande.    

 

Borås Konstmuseum etablerade under 2017 ett projektrum ägnat fotografen Lars Tunbjörk i 

dialog med Lars Tunbjörks stiftelse. Projektrummets innehåll ändras regelbundet. Det finns 

tankar på lyfta fram samtida fotografer eller konstnärer som arbetar i Tunbjörks anda. I 

projektrummet presenteras ett pågående digitaliserings- och arkivarbete av Tunbjörks 

produktion. Flera pedagogiska projekt med utgångspunkt i Tunbjörks fotokonst har 

genomförts i samarbete med FOKIS, Borås Högskola och HDK-Valand.   

Borås Konstmuseum har fri entré. 

6.4 Organisation 

Borås Konstmuseum är en del av Borås Stads kulturförvaltning. Museet har nio heltidstjänster 

bland dessa finns utöver specialister inom konstvetenskap även specialkompetens inom rörlig 

bild, film och scenografi. Tjänsterna är fördelade på museichef, intendent/curator för 

utställningar, intendent för samling, intendent för offentlig konst, två konstpedagoger, 

tekniker, utställningsproducent och marknadsförare. 

 

6.5 Ekonomi & statistik 
 

Borås Konstmuseum 

2019    

totalt 

varav 

barn 

och 

unga 

andel 

barn 

och 

unga    

Besök 20 300 2 000 10%    
Källa: Borås Konstmuseum. Barn och unga avser upp till 18 år.  Besöksstatistiken är avrundat till hela hundratal.   

 

Ekonomi kommer! 
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6. Bilagor 
 

Kulturnämndens allmänna villkor för stöd 
Kulturnämndens allmänna villkor 

 

Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 

Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 

 

Regional utvecklingsstrategi 

NY LÄNK! 

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Vidgat deltagande 

 

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Gynna nyskapande 

XX 

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Utveckla kapaciteter 

XX 

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Nyttja tekniken 

XX 

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen 

XX 

Kulturnämndens riktlinjer ”Tillgängliga och användbara miljöer för 
utställningar och scenkonst” 

XX 

Västra Götalandsregionens visuella profil 

Västra Götalandsregionen visuella profil 

 

 

 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/819556d1-d057-4b79-9cb9-e7b80f7c5fcc/Allm%c3%a4nna%20villkor%20kulturn%c3%a4mnden.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c084d262-4712-4399-b71f-c6c152d99178/VGR_Kulturstrategi_2020_2023.pdf?a=false&guest=true
https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/kommunikation/visuell-profil/
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Inledning 
Samtiden och framtiden kännetecknas av komplexa utmaningar som kräver kreativa idéer för 

att möta samhällsförändringar och människors behov. Kulturpolitiken bidrar till att rusta 

invånarna för att möta framtidens utmaningar. Vision Västra Götaland – Det goda livet pekar 

ut kulturen som ett av fem fokusområden och Västra Götaland som en ledande kulturregion. 

Kulturstrategi Västra Götaland – och regional kulturplan 2020-2023 är grunden för den 

regionala kulturpolitiken och för uppdragen (UVS och LSU) till de verksamheter som 

finansieras av kulturnämnden. Tillsammans med regionfullmäktiges årliga budget och mål 

styr kulturstrategin regionala satsningar under 2020-2023. Strategin har arbetats fram 

tillsammans med kommuner, kommunalförbund och aktörer i Västra Götaland.  

Fokus under 2020-2023 är: 

 Vidga deltagandet – öka deltagandet i kulturlivet och stärka barns rättigheter 

 Gynna nyskapande – stärka konstnärers villkor och erkänna ideella krafter 

 Utveckla kapaciteter – arbeta sektorövergripande och samverka om resurser, 

kunskap och kompetens 

 Nyttja tekniken – stärka den digitala kompetensen 

 Öka internationaliseringen – ta tillvara befintliga kontakter och kunskaper  

 

Inom det regionala utvecklingsuppdraget samverkar kulturen med andra politikområden, 

exempelvis miljö, mänskliga rättigheter, folkhälsa, kollektivtrafik, näringsliv, utbildning och 

forskning. Kulturpolitiken innefattar konstområden, natur- och kulturarv, folkbildning, 

civilsamhälle och idrott och ger därmed goda förutsättningar för sektorsövergripande 

samverkan för att bidra till social relevans. De globala hållbarhetsmålen Agenda 2030 bildar 

ett fundament för den regionala politiken som helhet. Den regionala utvecklingsstrategin 

fokuserar på att göra Västra Götaland till ett föredöme för omställning till ett hållbart 

samhälle genom att bygga kompetens, stärka innovationskraften, öka inkluderingen och knyta 

samman Västra Götaland.  

Kulturstrategin genomförs huvudsakligen genom särskilda uppdrag till bolag, förvaltningar 

och organisationer. De verksamheter som får fyraåriga uppdrag, så kallade uppdragsbaserade 

verksamhetsstöd (UVS) eller långsiktiga uppdrag (LSU), utgör grunden i genomförandet av 

den regionala kulturpolitiken. Det innebär ett särskilt ansvar för att agera långsiktigt i enlighet 

med kulturstrategin och med hållbar utveckling. Uppdragen tas fram i dialog med 

verksamhetens styrelse och ledning och ska interagera med de egna verksamhetsplanerna så 

att dessa stärker och stödjer varandra. Regionfullmäktige sätter för varje budgetår upp 

särskilda mål och fokusområden, och Kulturrådet kan varje år förändra förutsättningarna för 

och kraven på återrapportering av statliga medel. Dessa förhållanden liksom andra 

omvärldshändelser tas upp i den dialog som koncernavdelning kultur för med 

uppdragstagarna årligen.   

Delaktighet i kulturlivet är en rättighet såsom den erkänns i §27 i FN:s deklaration om de 

mänskliga rättigheterna. Sett utifrån detta perspektiv är offentligt finansierade 



 
3   

kulturverksamheter skyldighetsbärare och ska aktivt verka för att invånarnas rätt att delta i 

kulturlivet tillgodoses.  

 

I en tid där bilder, rörliga medier och andra visuella uttryck upptar en allt större del av 

människors vardag och uppmärksamhet blir bildkunnighet en central förmåga. Här har bild- 

och formkonstens institutioner stora möjligheter och utmaningar – att genom samlingar, 

utställningar och pedagogisk kompetens få fler besökare att uppleva och bättre kunna tolka 

bildkonstens varierande uttryck. Bildkonsten rör upp känslor, inte minst i det offentliga 

rummet, vilket skapar en god grund för pedagogiska insatser. Bland barn och unga ligger just 

bildskapande i topp när det gäller eget skapande, vilket utgör en utmärkt grogrund för 

institutionerna att ta vara på och utveckla.  

 

Under nuvarande strategiperiod ligger fokus på att stärka Västra Götaland som viktig plats för 

produktion av och möten med samtida bild- och formkonst, tillgängliggöra den genom 

pedagogiska insatser och digitala tekniker och på att öka kunskapen om och insatserna i 

offentlig konst. De regionalt finansierade institutionerna ska bidra till konstnärligt utforskande 

och ökat deltagande via metodutveckling och samarbeten. Tillsammans kan de också bidra till 

att stärka konstnärers arbetsvillkor och minska andelen hat och hot mot målgruppen. Att 

skapa en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar verksamhet blir allt viktigare och 

utvecklingen kan gynnas av nya arbetssätt, delningsekonomi och en medvetenhet om hur en 

hållbar kulturkonsumtion kan bidra till minskad miljöpåverkan.   
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1. Uppdrag 2021-2024 
 

Textilmuseet är ett ledande museum inom textil och en viktig del av Textile Fashion Center i 

Borås. Museet är en mötesplats för alla som vill uppleva textil i olika former – mode och 

design, hållbar utveckling och innovation såväl som industrihistoria. Textilmuseet inspirerar 

till att skapa, utforska och uppleva genom utställningar och program som vidgar 

textilbegreppet i en miljö som lever och andas textil. Under uppdragsperioden är följande 

utveckling och mål i fokus.  

 

1.1 Utvecklingsstrategi 
 

 Gynna nyskapande 

Textilmuseet är ett nationellt betydande museum som erbjuder kunskap, fördjupning och 

utställningar. Utvecklingen sker i nära samverkan med Textile Fashion Center och 

textilbranschen, andra museer liksom aktiva besöksgrupper, staden och regionen samt 

intresseorganisationer med fokus på mode, design, konst, industri, innovation och hållbarhet. 

För att öka interaktionen strävar Textilmuseet efter att arbeta med att stödja variation i 

perception, kognitiv förmåga, samspel och kommunikation i både interna och externa 

processer. Textilmuseet söker innovation i många led via projekt, utställningar och arbetssätt 

där ny forskning, den fria kulturen, nyskapandeproduktion, debatt och varierade kulturuttryck 

utmanar både institutionen, deltagande kulturutövare, publik och samhälle. 

 

Vidgat deltagande 

Museet aktiverar ständigt nya målgrupper i det egna huset och på andra mötesplatser, ofta i 

samverkan med föreningar, nätverksgrupper och intresseorganisationer. Museets arbetssätt, 

metoder och förhållningssätt har för avsikt att stödja både personal, besökare och 

samverkanspartners till en bättre upplevelse. Metoderna är varierade och stäcker sig från att 

ge möjlighet till volontärskap i verksamheten till ett eget skapande tillsammans med andra i 

DIY (Do-it-yourself). Oavsett målgrupp arbetar museet också för att vidareutveckla samtida 

strömningar av DIY och traditionellt hantverk med modern innovationspedagogik via 

workshops för att möta medborgarnas behov av kreativitet och interaktion.  

 

Utveckla kapaciteter 

Barns och ungas rätt till kultur innebär att få uppleva kultur av hög kvalitet, möjligheter att 

utveckla sitt eget skapande och men även att göra sin röst hörd. Samverkan och projekt med 

utbildningsinstanser på alla nivåer, från förskolor till Textilhögskolan är en viktig 

framgångsfaktor och utvecklingspotential för museiverksamheten. Genom samarbete med 

Borås Högskola och andra aktörer inom stadsutveckling driver och utvecklar museet en rad 

projekt inom urban talks, hackatons och liknande. Regional museiutveckling skapas och 

utvecklas tillsammans med nätverken Prisma och NAV, Museinätverk Väst samt i FOKIS 
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(Folkbildning och kultur i samverkan). Via strategiska rekryteringar stärker museet sitt 

kollegium med bredd och ny kompetens. 

 

 

Öka internationaliseringen 

Textilmuseet är en nationell aktör och permanent utställningsarena för konst inom det vidgade 

textila fältet. Museet utvecklar området genom att stödja aktörer och skapa internationell 

samverkan exempelvis med IASPIS och ETN och som en plats för fördjupade samtal där 

akademin, kulturarvssektorn och kulturellt entreprenörskap möts. Som aktör i stadens konstliv 

deltar museet i övergripande projekt som konstbiennalen, men arbetar även som en aktiv 

partner i residensverksamhet som ofta har internationell inriktning. Textilmuseet har ett 

ständigt växande nätverk av internationella partners för utställningssamverkan.  

 

Hållbar utveckling och Agenda 2030 

Textilmuseet arbetar aktivt och utvecklar verksamheten med en inriktning på social 

hållbarhet, människors lika värde och mot diskriminering med olika konst- och kulturprojekt 

via utställningar och pedagogik. Museet har ett starkt fokus på textila konsumtionsmönster 

och hållbarhetsfrågor tillsammans med övriga aktörer i Textile Fashion Center. Museet siktar 

också mot att bygga en ny basutställning, grundad på de globala målen med fokus på textil 

produktion och konsumtion, baserad på aktuell forskning och med goda exempel som 

drivkraft. 

 

Arbetet för jämställdhet och mot trakasserier 

Textilmuseet visar ofta utställningar där textila möten, designmetoder och textila uttryck för 

makt, innovation, genus och hållbarhet är centrala. Det performativa – iscensättningar och 

möjligheten för besökaren att utforska – står inte sällan i fokus för museets val av projekt. 

Textil finns nära oss alla, vilket bjuder på en aldrig sinande mängd aktuella frågeställningar 

för museet att exploatera. Den textila sfären innehåller både historiska och samtida exempel 

på exkluderande och osunda ideal, lika väl som goda exempel på hur representation, 

inkludering, hållbara arbetssätt och cirkulär produktion kan bidra till ett samhälle som går i 

rätt riktning. 

 

1.2 Regional roll 
 

Textilmuseet är det enda museet i Sverige med särskilt fokus på textil och har en 

internationell och nationell roll inom sitt område. Genom internationella utställningsutbyten 

med bland andra Victoria and Albert Museum i London har museet placerat sig som en 

självklar internationell samarbetspart och samproducent inom textila utställningar av hög 

kvalitet. Museet spelar med sina samlingar, många samarbeten och nätverk också en central 

nationell roll inom sitt område.  

 

Boråsregionen är en ledande textilregion i Sverige och i Europa. I Textile Fashion Center 

möts det historiska arvet av textil produktion och handel med dagens internationellt 

sammanlänkade utvecklings- och innovationscenter, vilket skapar förutsättningar för 
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innovativa processer för hållbar tillväxt i en nationellt tydligt positionerad stad.  

 

I arbetet med att utveckla designnoder i Västra Götaland är Textilmuseet en av 

huvudaktörerna för att utveckla strukturer för framtiden. Ett sådant regionalt 

utvecklingsarbete kräver samordning och kommunikation mellan institutioner, akademi och 

civilsamhälle. Textilmuseet har under perioden en samordnande funktion som innebär att 

stärka dialogen mellan form- och designnoderna i Västra Götaland. Syftet blir att skapa ett 

sammanhang för samarbete, produkter och möten för regionens aktörer, såväl branschutövare 

som individer, med intresse i form- och designscenen. 

 

Tillsammans med övriga verksamheter i Textile Fashion Center ska Textilmuseet driva 

arbetet med att få köpbeteenden att gå från snabba beslut till ansvarstagande konsumtion, 

samt att låta näringsliv och organisationer växla till cirkulär ekonomi och skapa affärer genom 

klimatsmarta produkter och tjänster. Textilmuseet har stora möjligheter att ta tillvara och 

vidareutveckla dessa trender och tendenser tillsammans med publiken. Den unga målgruppens 

intresse för hållbarhet, konsumtion och hantverkstekniker ska fångas upp och problematiseras 

i utställningar och workshops. Textilmuseet ska framöver fortsätta sitt kunskapshöjande 

arbete med materialkunnande, konsumtionsmönster, aktuella projekt inom textil konst och 

design samt kring textilindustriproduktion. Museet är en kunskapsbank för det textila 

kulturarvet och arbetar aktivt med samlingar, kulturmiljö och annat antikvariskt arbete i 

lokala, regionala och nationella samarbeten. 

 

Textilmuseet bidrar tillsammans med andra konstmuseer och konsthallar med regionala 

uppdrag till att stärka nyproduktion av samtidskonst i Västra Götaland genom att betala 

medverkans- och utställningsersättning till de konstnärer som anlitas i olika utställningar. På 

så vis ökar Västra Götaland sin attraktionskraft för konstnärer och som arena för platsspecifik, 

nyproducerad samtidskonst. Textilmuseet ger förutsättningar för att arbeta med nyproduktion 

eller i residens som exempelvis utgår ifrån det lokala textila kulturarvet, textila arkiv, 

textilmaskinparken, de unika museirummen samt stora produktionsmöjligheter inom trä, 

metall, tryckeri och textilverkstäder.  

 

 

2. Mål 

Konstnärlig utveckling och nyskapande är en förutsättning för Textilmuseets verksamhet. 

Genom detta bidrar Textilmuseet tillsammans med andra aktörer till kulturstrategins 

prioriteringar: 

 Utveckla Västra Götaland som kunskapsnav för design, mode och 

konsthantverk i samarbete med andra aktörer 

 Öka invånarnas egenmakt och engagemang för en hållbar livsstil genom 

pilotprojekt, främja interkulturell dialog och deltagande samt inspirera till 

förändrade konsumtionsmönster 
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 Stärka Västra Götaland som arena för produktion av och möten med samtida 

bild- och formkonst genom höjd MU-ersättning, kompetensutveckling, 

residens och satsningar på offentlig konst 

 
 

Mål 1 

Textilmuseet ska utvecklas till Nordens ledande museum för textil, mode, design, textil konst 

och industrihistoria samt innovativa textilier 

 

Indikatorer 

 Antal utställningar 

 Redovisa resultat som visar på verksamhetens kvalitet – uppmärksamhet i 

media, utmärkelser och internationella kontakter. 

 Redovisa resultat av residens och biennaler 

 Redovisa arbetet med att utveckla utställningar och samlingar 

 Redovisa tillämpning och resultat av stöd till MU-ersättning 

 

 

 

Mål 2  

Textilmuseet ska bidra till att utveckla och samordna en hållbar regional textil form- och 

designnod i samarbete med andra aktörer.  

 

Indikatorer 

 Redovisa insatser och resultat i samverkan med andra aktörer för att 

utveckla en hållbar textil form- och designnod 

 Redovisa antal och innehåll i publika arrangemang i egen regi eller 

tillsammans med andra.  

 

 

Mål 3 

 

Textilmuseet ska nå och angå en bred publik som stimuleras till bildning, lärande och eget 

skapande  

Indikatorer 

 Redovisa resultat av insatser för att nå och angå fler invånare utifrån riktlinjerna för 

vidgat deltagande, Rätten att delta i kulturlivet: 

a) Motverka diskriminering 

b) Jämställdhetsintegrering 

c) Jämlikhet  
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d) Arbetet med nationella minoriteter  

e) Arbetet med barn och unga  

f) Arbetet med civilsamhället  

 

 Redovisa resultat av och åtgärder utifrån publik- eller deltagarundersökningar 

 Redovisa på vilket sätt verksamheten har ökat, breddat och fördjupat 

deltagandet 

 Redovisa insatser och resultat av FOKIS-samarbetet 

 

 

Mål 4 

Textilmuseet ska bidra till regional utveckling och till social, miljömässig och ekonomisk 

hållbarhet 

Indikatorer 

 Redovisa insatser och resultat för att stärka social, miljömässig och 

ekonomisk hållbarhet 

 Redovisa insatser och resultat för att minska klimatpåverkan 

 Redovisa insatser och resultat av arbetet för att öka engagemanget för 

en hållbar livsstil 

 Beskriv verksamhetens roll utifrån den regionala utvecklingsstrategin 

(XX) 

 Redovisa insatser och resultat för att öka jämställdhet och motverka 

trakasserier i den interna verksamheten 

 

 

3. Uppföljning och rapportering av uppdrag 
 

Regionfullmäktiges mål för kommande budgetår meddelas 30 juni året innan. 

Instruktioner för rapportering kommer att sändas till respektive verksamhet i god tid innan 

deadline samt finnas tillgängliga på Västra Götalandsregionens hemsida. 
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År Senast 
datum 

Berörd verksamhet Aktivitet 

2021 10 januari Alla verksamheter Verksamhetsplan för 2021 

 1 april Alla verksamheter Slutrapportering av uppdrag 2018-2020 

   

Alla verksamheter 

Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2020 

 

   

Endast verksamheter i kultur-
samverkansmodellen 

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen. 

Länk till information och riktlinjer för uppföljning 
från Statens Kulturråd 

 vår + höst Alla verksamheter Feedback/dialog med ansvarig regionutvecklare 

 juni Alla verksamheter Temadag 

    

2022 10 januari Alla verksamheter Verksamhetsplan för 2022 

 1 april  

Alla verksamheter 

Verksamhetsberättelse/årsredovisning 2021 inkl 
rapportering av uppdragets mål och indikatorer 

 

  Endast verksamheter i kultur-
samverkansmodellen 

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen. 

 vår + höst Alla verksamheter Feedback/dialog med ansvarig regionutvecklare 

 juni Alla verksamheter Temadag 

https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/verksamhetsbidrag-till-regional-kulturverksamhet/redovisning-och-uppfoljning/
https://www.kulturradet.se/sok-bidrag/vara-bidrag/verksamhetsbidrag-till-regional-kulturverksamhet/redovisning-och-uppfoljning/
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2023 10 januari Alla verksamheter Verksamhetsplan för 2023 

 1 april Alla verksamheter Verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2022 
inkl rapportering av uppdragets mål och 
indikatorer 

 

  Endast verksamheter i 
kultursamverkansmodellen 

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen. 

 

 maj Alla eller vissa verksamheter Eventuellt särskild uppgiftsinsamling 

 vår + höst Alla verksamheter Feedback/dialog med ansvarig regionutvecklare 

 juni Alla verksamheter Temadag / fördjupad uppföljning 

    

2024 10 januari Alla verksamheter Verksamhetsplan för 2024 

 1 april Alla verksamheter Verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2023 
inkl rapportering av uppdragets mål och 
indikatorer 

  Endast verksamheter i 
kultursamverkansmodellen 

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen. 

 

 vår + höst Alla verksamheter Dialog om nytt uppdrag 

 juni Alla verksamheter Temadag 

    

2025 1 april Alla verksamheter Verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2024  
inkl slutrapport uppdrag 2021-2024  

  Endast verksamheter i 
kultursamverkansmodellen 

Redovisning av statistik i Kulturdatabasen. 

 

 

 

 

4. Kommunikation 
Verksamheter med uppdrag eller stöd från Västra Götalandsregionen ska i all kommunikation 

väl synligt markera stödet genom texten ”Med stöd från” samt Västra Götalandsregionens 
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logotyp. Mer information och verktyg finns på koncernavdelning kulturs hemsida: 

www.vgregion.se/kultur/visavgr 

 

5. Kontaktuppgifter 
 

Textilmuseet 

Nämnd Sara Andersson, ordförande kulturnämnden 

Förvaltningschef Eva-Lotta Franzén, kulturchef 

Verksamhetschef Ulrika Kullenberg, museichef 

Telefon 
073-415 33 06 (E-LF) 

076-888 89 52 (UK) 

E-post 
eva-lotta.franzen@boras.se  

ulrika.kullenberg@boras.se  

 

Västra Götalandsregionen 

Kulturnämnd Conny Brännberg, ordförande 

Koncernavdelning 

kultur 
Katti Hoflin, kulturchef 

Kontaktperson

  
Ylva Gustafsson, regionutvecklare 

Telefon 070-974 71 22 

E-post ylva.l.gustafsson@vgregion.se 

Myndighetsbrevlåda kultur@vgregion.se 

 

Verksamheten ansvarar för att meddela koncernavdelning kultur eventuella förändringar av 

kontaktuppgifter genom kultur@vgregion.se 

Koncernavdelning kultur meddelar på samma sätt eventuell förändring av ansvarig 

regionutvecklare.  

  

http://www.vgregion.se/kultur/visavgr
mailto:eva-lotta.franzen@boras.se
mailto:ulrika.kullenberg@boras.se
mailto:kultur@vgregion.se
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6. Bilaga – Verksamhet 

6.1 Ändamål 

”Borås Stads kulturnämnd är huvudman för de Kulturhistoriska museerna och ska främja 

kulturlivet i frågor som rör exempelvis konst, foto, musei- och utställningsverksamhet. 

Nämnden arbetar för att bevara och förmedla kulturarvet och göra det mer tillgängligt, delta i 

projektering och utformning av det offentliga rummet […], ansvara för samordning av barn- 

och ungdomskultur samt arbeta med kulturturism. Det åligger även kulturnämnden att arbeta 

särskilt med beslut gällande förvärv av konst inom ramen för anvisade medel samt att verka 

för bevarande av för samhällsbilden värdefulla byggnader och bebyggelsemiljö och avge 

yttrande i plan- och byggnadsärenden.” 

(Ur Reglemente för Borås Stads kulturnämnd, antaget av kommunfullmäktige 2015.)  

   

6.2 Vision 

”Textile Fashion Centers verksamheter har en gemensam vision att vara Europas ledande 

center för hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. Den ömsesidiga missionen 

är att bidra till Borås, Västra Götalands och Sveriges attraktionskraft och att världen når de 

Globala målen genom kompetens, forskning, innovation, aktiviteter, nätverkande, möten och 

kommunikation.” 

(Ur Samverkansdokument framlagt av ledningsrådet samt styrelserepresentanter 2019) 

 

”Textilmuseets vision är att bli ett av Nordens ledande museum för textil i alla dess former 

inom textilindustri, mode, design, konst och innovativa textilier. Arbetet sker genom att 

museet är en aktiv arena som levandegör textila arv med moderna intentioner, är en 

mötesplats där barn och unga får ta plats, är en relevant och aktiv röst i samhällsdebatten samt 

att samlingarna, kunskap och folkbildning utgör basen i verksamheten.” 

(Ur vision framtagen av Textilmuseet 2013) 

 

6.3 Verksamhetsbeskrivning 

Textilmuseet är en mötesplats för textil i många former, främst med inriktning på 

industrihistoria, design, mode, konst och innovativ textil. Museet producerar utställningar, 

program- och pedagogisk verksamhet samt förvaltar och vidareutvecklar det textila arvet med 

hjälp av specialsamlingar och textilindustrihistorisk kunskap. Här skildras 

textiltillverkningens utveckling ur ett teknik-, produktions-, konsumtions- och kulturhistoriskt 

perspektiv.  

 

Museet är ett resurscentrum för aktörer som vill utveckla det textila arvet på ett nationellt och 

internationellt plan. Museets ämnesbibliotek och samlingar, tillgängliga för studenter och 

forskare, är en informationscentral och resurs inom textil- och konfektionsområdet. 

Textilmuseet har två basutställningar: Textil chock om material och design samt Textil kraft 
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om industri och konsumtion. Den tredje, med tema Mode och konfektion, öppnas 2021. 

Därutöver producerar museet omkring sex tillfälliga utställningar per år samt många mindre 

utställningsprojekt tillsammans med Textilhögskolan och andra externa parter.  

 

Textilmuseet har en central arena, DIY (Do-it-yourself), som är ett flexibelt pedagogiskt 

instrument och en samverkansmetod. Det är en i dubbel bemärkelse öppen och experimentell 

yta för aktivitet som museet driver tillsammans med en mängd utifrån kommande initiativ och 

samverkanspartners, exempelvis studieförbund, nätverk, programidéer, högskolan, näringsliv, 

konferensverksamhet, workshops och enskilda besökare. 

 

Borås Stad är utsedd av staten till finskt förvaltningsområde. Textilmuseet arbetar aktivt med 

området genom att översätta alla texter för utställningar och hemsida till finska samt genom 

visningar, samverkan och program med och för målgruppen. Till stöd finns i kommunen en 

samordnare för det finska förvaltningsområdet.  

 

Textilmuseet är en viktig del av Textile Fashion Center, en utvecklings- och innovationsmiljö 

som verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, offentlig sektor, utbildning & forskning, 

kultur samt invånare & besökare. Textile Fashion Centers verksamhet vilar på fundamentet att 

innovation är en förutsättning för att hålla jämna steg med omvärldens utveckling samt att 

innovation, skapande och framsteg sker i oväntade konstellationer. 

Textilmuseet bildar tillsammans med Borås museum organisationen De Kulturhistoriska 

Museerna i Borås som syftar till att bevara och bruka kulturarvet genom medveten insamling, 

dokumentation och vård av material som speglar kulturhistorien samt levandegör och 

tillgängliggör den för allmänheten. De Kulturhistoriska Museerna förvaltar stora samlingar 

och den textila delen är sverigeunik och omfattar cirka 30 000 tryckta textilier, tygprover och 

kläder från både svenska och i viss mån även utländska textil- och konfektionsföretag. Mot 

bakgrund av Borås- och Sjuhäradsbygdens speciella näringsgeografi fokuserar museernas 

samlingar särskilt på textil, handel och hantverk.  

 

Textilmuseet deltar aktivt i olika regionala nätverk, exempelvis Museinätverk Väst och 

Prisma. Verksamheten bidrar även med kunskap och material till den digitala applikationen 

Prisma med fokus på museernas samlingsområde och specialiteter, samt erbjuder program- 

och pedagogisk verksamhet med samlingsfokus kopplat till industrisamhällets kulturarv på 

både Textilmuseet och Borås museum.  

 

Textilmuseet har fri entré under 26 år samt för studerande.  
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6.4 Organisation 

Textilmuseet är en del av Borås stads kulturförvaltning. I museiorganisationen arbetade år 

2019 18 personer på heltid (18 årsverken) varav 16 är knutna till Textilmuseet. Museerna är 

en gemensam organisation med en museichef och övrig museipersonal fördelad på två 

receptionister, en fotograf, fyra tekniker (varav två textilmaskinspecialister), två 

samlingsintendenter och en samlingsassistent, en industriantikvarie, en kommunikatör, två 

pedagoger och tre intendenter inom program, utställning och stadsutveckling. Många i 

personalen arbetar samordnat med båda institutionerna inom exempelvis teknik, pedagogik, 

samling och utveckling för att stärka och berika respektive verksamhet samt effektivisera 

arbetsprocesserna. 

Museets vänförening, Textilhistoriska sällskapet, är en lokalt viktig aktör med särskilda 

kontakter inom textilt näringsliv. De bidrar även med ideell kraft genom en hantverksgrupp, 

vid stora evenemang och under utställningsprojekt via en volontärgrupp på cirka 50 personer. 

 

6.5 Ekonomi & statistik 
 

Textilmuseet 

2019    

totalt 

varav 

barn och 

unga 

andel 

barn 

och 

unga    

utställningar 11        

verksamhetsbesök 66 300 13 400 20%    

publika aktiviteter 417 256 61%    

deltagare 4 600 2 300 50%     

Källa: Kulturdatabasen. Barn och unga avser upp till 26 år.  Besöksstatistiken är avrundat till hela hundratal.   

       

       

Antal besökare på 
hemsida 77 800      

       
Skolbesök, antal 
personer 5 800      

 

  

Ekonomisk översikt 2019 (tkr)   

      

Totala intäkter  31 001 

varav:     

- regionala stöd  957 

- statligt stöd  3 544 

- kommunalt stöd  22 400 

- övriga intäkter  4 100 
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Totala kostnader  31 001 

varav:     

- personal  9 815 

- lokaler   12 141 

- övriga kostnader  9 045 

      

Självfinansieringsgrad 13% 

Samverkansmedel (tkr) 3 077 
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7. Bilagor 
 

Kulturnämndens allmänna villkor för stöd 
Kulturnämndens allmänna villkor 

 

Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 

Kulturstrategi Västra Götaland och regional kulturplan 2020-2023 

 

Regional utvecklingsstrategi 

NY LÄNK! 

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Vidgat deltagande 

 

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Gynna nyskapande 

XX 

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Utveckla kapaciteter 

XX 

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Nyttja tekniken 

XX 

Riktlinjer för kulturnämndens strategiområde Öka internationaliseringen 

XX 

Kulturnämndens riktlinjer ”Tillgängliga och användbara miljöer för 
utställningar och scenkonst” 

XX 

Västra Götalandsregionens visuella profil 

Västra Götalandsregionen visuella profil 

 

 

 

 

https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/819556d1-d057-4b79-9cb9-e7b80f7c5fcc/Allm%c3%a4nna%20villkor%20kulturn%c3%a4mnden.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c084d262-4712-4399-b71f-c6c152d99178/VGR_Kulturstrategi_2020_2023.pdf?a=false&guest=true
https://www.vgregion.se/om-vgr/organisation-och-verksamhet/kommunikation/visuell-profil/
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Beslutsdatum 2020-10-23 

Långsiktigt uppdrag till Borås Stads kulturnämnd 2021-2024 

Diarienummer: KUN 2020-00030 

Beslutat av Västra Götalandsregionens kulturnämnd 

 

  



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Markus Liljedahl 
Handläggare 
033 357629 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-09-21 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00095 3.2.1.0 
 

  

 

Svar på remiss - Föreskrifter för avfallshantering 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker upprättade föreskrifter om avfallshantering enligt 
förslaget. Kulturförvaltningen följer Borås Stads rekommendationer för 
avfallshantering som stäms av varje år via en extern miljörevision i samband 
med miljödiplomeringen.        

Ärendet i sin helhet 

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.            

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Föreskrifter för avfallshantering 

Samverkan 

FSG 2020-09-15. 

Beslutet expedieras till 

1. ks.diarium@boras.se 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-07-01 
Instans 

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
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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).  

 

Konsument-

elavfall 

 

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 

är kommunstyrelsen. 

 

Tillsynsansvariga 

nämnden 

avses den eller de nämnder som kommunfullmäktige utser att ha ansvar för 

operativ tillsyn enligt miljöbalken. 

 

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. 
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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. Förebyggande  

2. Återanvändning  

3. Materialåtervinning  

4. Energiutvinning  

5. 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 om producentansvar för returpapper SFS 1994:1205  

• Förordning om producentansvar för däck SFS 1994:1236 

• Förordning om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmaturer SFS 

2000:208 

• Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter SFS 2005:209  

• Förordning om producentansvar för förpackningar SFS 2006:1273 

• Förordning om producentansvar för bilar SFS 2007:185 

• Förordning om batterier SFS 2008:834 

• Förordning om 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. Om tömning görs över ett så kallat naturligt gångstråk ska det finnas en säker alternativ 

gångväg runt och förbi markbehållaren. 

F. Bilens angöringsplats får inte vara placerad vid utfarter eller placeras vid en korsning. 

G. Inga hinder i höjdled får begränsa lyftarmen eller själva behållaren. 

H. Angöringsplats får inte placeras så att backning måste utföras. 

I. Angöringsplats får inte ligga så att parkerade bilar finns mellan hämtningsfordon och 

behållare. 

J. Angöringsplats bör inte placeras utmed huvudgator. 

K. På grund av att behållaren kan pendla vid lyft ska djupbehållaren placeras minst 2 meter 

från omgivande hinder till exempel fasad, lyktstolpe eller parkering 

L. Avstånd mellan fordonet och behållaren får vara maximalt 5 meter. 

M. 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. 

 

 

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 1: Vägbredd och fri höjd 

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). 

 

Kärlhämtning  Krantömmande 

Bredd  4,6 meter   4,6 meter 

Längd  15 meter   18 meter 

Fri höjd  4,5 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  

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

avloppsvattnet  

• ingen risk för människors hälsa eller miljön uppkommer. Miljö- och konsumentnämndens 

beslut om förlängt intervall gäller i högst fem år efter beslutsdatum.  

 

 § 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. 

 

 

 

 
 

 



Bilaga 1. Sortering och lämning av avfall 

 

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. 

Brännbart restavfall ska sorteras ut. 

Avfallet hämtas i separata 
avfallsbehållare för insamling av 

kommunen. 

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. 

Lämnas på återvinningscentral. 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. 

Grov avfall T ex trasiga möbler, leksaker, skrot. 
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 

hårdplast 

Lämnas på återvinningsstationerna 

(ÅVS) eller i flerfackskärl. Vissa 
flerfamiljsfastigheter kan ha 

fastighetsnära insamling 

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning. 

Elektronik Allt med sladd eller batteri, samt 
glödlampor, lågenergilampor och 
lysrör. 

Lämnas på återvinningscentral. I de fall avfallet innehåller farliga 
komponenter klassas det som farligt 
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. 



Textiler Kläder hela och trasiga, tyger, 
gardiner, textilavfall  

Lämnas på återvinningscentral eller 
på hänvisad plats av Borås Energi 
och Miljö 

 

Ej brännbart restavfall  Allt avfall som blir kvar efter 
källsortering, t.ex. keramik, porslin, 

glas som inte är förpackning etc 

Lämnas på återvinningscentral.  Avfall som inte har någon lämplig 
behandlingsmetod. 

Trädgårdsavfall  Ris, grenar, löv, mossa etc. Ej sten 
och grus. 

Lämnas på återvinningscentral eller 
hämtas vid fastighet vid tecknande 
av abonnemang.  

Trädgårdsavfall får även 
komposteras på den egna 
fastigheten 

Fett Frityrolja, stekfett, olja från 

konserver och burkar. 
Lämnas på återvinningscentral. Häll 

över i valfri förpackning till exempel 
en plastflaska. Små mängder kan 
torkas upp med hushållspapper och 
hanteras som matavfall. 

Matfett som hälls i avloppet kan 

täppa igen rör och orsaka stopp i 
avloppet 

Läkemedel Stickande/skärande/ smittförande 
avfall och läkemedel som 

uppkommer i hemmet. 

Lämnas på apoteken i 
specialbehållare som tillhandahålls 

av apoteken. Avfallet lämnas på 
apoteken. 

Läkemedelsavfall är miljöfarligt och 
får inte spolas ned i avloppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

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.  

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. 

Grovavfall  
 

T ex trasiga möbler, cyklar, 
barnvagnar, leksaker, skrot, kyl/ 

frys, möbler, sanitetsporslin.   
 

Lämnas på återvinningscentral.  

Matavfall Matavfall från produktions- eller 
grossistverksamhet. Matavfall ska 
sorteras ut från restavfallet. 

Hämtas av godkänd transportör.  

Förpackningar  Wellpapp, kontorspapper, tidningar, 

förpackningar av papper, metall, 
ofärgat och färgat glas, mjuk- och 
hårdplast.  

Lämnas enligt producenternas anvisningar 

i de insamlingssystem som producenterna 
tillhandahåller.  

Många entreprenörer hämtar 

förpackningar och tidningar för 
återvinning 

Elektronik Datorer, kopiatorer, 
uppladdningsbara apparater, TV, 

radio och ljuskällor, t.ex. lysrör, 

lågenergilampor och glödlampor.  

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. 

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 



 

 

 
Batterier 

Alla sorters batterier under 3 kg. 
(Batterier över 3 kg, t.ex. 
bilbatterier, ska hanteras som farligt 
avfall.)  

Avfallet hämtas av godkänd transportör.  Batterier innehåller skadliga ämnen 
och ska omhändertas på ett hälso- 
och miljöriktigt sätt 

Bygg- och rivningsavfall  Bygg- och rivningsavfall Tegel, 

takpannor, betong, dörrar, fönster, 
beslag, trä etc..  

Avfallet hämtas av godkänd transportör. 

Osorterat bygg- och rivningsavfall får inte 
komprimeras.  

Rivningslov och/eller rivningsanmälan 

krävs i normala fall.  
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Budgetuppföljning Tertial 2 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen Tertial 2 2020.        

Sammanfattning 

Resultatanalys 

Nämndbidrag 2020 

Efter beslut i Kommunstyrelsen 200414 har Kulturförvaltningens nämndbidrag 

höjts med 300 tkr. Nämndbidraget uppgå nu till 185 700 tkr. Höjningen gäller 

den nya familjecentralen Herkules. 

Prognos för helåret 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +2 949 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 2 2020 Kulturnämnden                               

Samverkan 

FSG 2020-09-15. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Miljörapport Tertial 2 2020 - Kulturnämnden 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner Kulturförvaltningens Miljörapport Tertial 2 och 

översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.       

Ärendet i sin helhet 

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.   

Ett av Borås stads mål är att alla förvaltningar och bolag med mer än tio 

anställda ska ha ett miljöledningssystem, vilket Kulturförvaltningen har arbetat 

utifrån sedan 2015.            

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 2 2020 – Kulturnämnden.                                

Samverkan 

FSG 2020-09-15. 

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden. 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Miljörapport Tertial 2 2020 
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miljöområdet .......................................................................................................... 3 
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Inledning 

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  Nej  Nej 
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget augusti 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag som inte ingår 

i budget Tertial 2 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen för 

kännedom.     

Ärendet i sin helhet 

Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 

budget ska dessa redovisas två gånger årligen. Kulturnämnden har vid 

tidpunkten för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige utanför 

budget. Av dessa bedöms två genomförda, vilka är; nämnden ska motivera äldre 

medarbetare att vilja vara kvar efter 65 år och motivera deltidstjänstgörande att 

arbeta heltid. De övriga tre uppdragen bedöms delvis vara genomförda, vilka är; 

nämnden ska organisera verksamheten för att minska sjukfrånvaron, genom 

digitalisering frigöra värdeskapande tid och arbeta för att öka 

anställningsbarheten för de personer som står till arbetsmarknadens förfogande. 

Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan.                                    

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2020, 

nämndens rapport.                                 

Samverkan 

FSG 2020-09-15. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2020, nämndens rapport 

Kulturnämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

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

 Genomfört Kulturnämnden 

I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs 
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65 år. 
Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar 
sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning 
försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är möjligt. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört Kulturnämnden 

Förvaltningen har en hög andel medarbetare som arbetar heltid. 
Bland männen är det 100 procent som arbetar heltid medans det 
bland kvinnorna är 96 procent och har varit på liknande nivåer 
de senaste åren. Förvaltningen behöver fortsatt motivera kvinnor 
att i högre utsträckning arbeta heltid. För att möjliggöra detta 
organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena. 

  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Delvis genomfört Kulturnämnden 

Förvaltningen arbetar för att minska sjukfrånvaron genom att 
aktivt arbeta med rehabilitering och uppföljning av hög 
korttidssjukfrånvaron, det vill säga de som är borta från arbetet 
på grund av sjukdom vid minst fyra tillfällen under ett år. 
Förvaltningen kommer fortsatt kartlägga, följa upp och analysera 
sjukfrånvaron i nära samarbete mellan HR och chefer. 
I arbetet med att förebygga ohälsa och sjukskrivning samarbetar 
förvaltningen med företagshälsovården och planerar att öka 
samarbetet med den centrala enheten organisationshälsan, i 
form av chefsstöd och arbetsmiljöinsatser för enskilda 
arbetsplatser. Sammantaget hoppas förvaltningen det fortsatt 
ska bibehålla den låga sjukfrånvaron och på några arbetsplatser 
minska den ytterligare. 
 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Delvis genomfört Kulturnämnden 

Digitalisering är en av de viktigaste faktorerna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen i framtiden. Kulturförvaltningen ser nya 
möjligheter med digitaliseringen och arbetar för att digitalisera 
processer och arbetssätt i flera verksamheter. På sikt kommer 
digitaliseringen att förändra arbetssätt och frigöra tid för 
medarbetare att arbeta med andra kvalitetshöjande insatser i 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2020 Kommentar 

verksamheten. Förvaltningen är medveten om att 
digitaliseringen är starkt förknippat med verksamhetsutveckling 
vilket kommer att påverka arbetssätt, förhållningssätt och rutiner 
för medarbetare vilket i sin tur påverka arbetsmiljöarbetet och 
kompetensbehovet på både kort och lång sikt. Det ställer krav 
på kontinuerlig kompetensutveckling av förvaltningens befintliga 
medarbetare samtidigt som det kommer att kräva kompetens 
inom förändringsledning hos framförallt chefer för att minska 
friktionen till ett digitalt arbetsliv. 
Covid-19 har delvis påskyndat ett digitaliserat arbetssätt i 
förvaltningen. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

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

 Delvis genomfört Kulturnämnden 

Förvaltningen samverkar med Jobb Borås och några 
verksamheter tar regelbundet emot personer som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 
Förvaltningen planerar att i samband med framtagandet av en 
kompetensförsörjningsplan se över möjligheten att differentiera 
arbetsuppgifter och bredda rekryteringen för att i större 
utsträckning skapa förutsättningar för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden att få möjlighet till anställning i 
Kulturförvaltningen. Arbetet kommer även innebära att arbetstid 
frigörs för grunduppdraget och att kompetenser används mer 
effektivt. 
I samband med framtagandet av en kompetensförsörjningsplan 
kommer det identifieras insatser som kan samordnas 
gemensamt inom staden. 
På grund av årets pandemi har arbetet inte kunnat starta och 
förvaltningen bedömer att det inte kommer att kunna prioriteras 
under 2020 på grund av de uppgifter som stått tillbaka under 
vårens pandemi.  
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Revisionsrapport - Ärendeberedning i Borås Stads 

nämnder 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att tillstyrka Stadsrevisionens bedömning om att en 

gemensam ärendeberedningsprocess för samtliga nämnder bör införas med av 

Kommunfullmäktige beslutade gemensamma vägledande principer och 

bestämmelser för ärendens beredning.   

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningsprocessen i Borås Stads nämnder 

med syftet att göra en bedömning om nämndernas ärendeberedning är 

ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens krav. Revisionen har påvisat att 

nämndernas ärendeberedning varierar i stor utsträckning och att 

förtroendevalda i Borås Stad därmed har olika förutsättningar då beslut ska 

fattas. Efter granskningen har kulturnämndens ärendeberedning, i likhet med 

flertalet nämnders, inte bedömts vara helt ändamålsenlig. Nämnden bör 

förbättra transparensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollfördelningen 

mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i sina ärendeskrivelser. Vidare 

behöver säkerställas att beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på 

professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig belysning av aktuella 

områden. 

 

Ur demokratisynpunkt är det viktigt med tydlighet, saklighet, opartiskhet och 

transparens och det är nämndens uppfattning att en gemensamt beslutad 

ärendeberedning för samtliga kommunens nämnder är eftersträvansvärd. 

Kulturnämnden delar Stadsrevisionens bedömning om att en för staden 

gemensam ärendeberedningsprocess bör införas. 

Beslutsunderlag 

1. Rapporten ärendeberedning i Borås Stads nämnder, rapport av 

Stadsrevisionen 2020 

Samverkan 

FSG 2020-09-15. 
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Beslutet expedieras till 

1. Borås Stads Revisionskontor 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås Stads nämnder. Syftet med granskningen 
är att bedöma om nämndernas ärendeberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstiftningens 
krav. 

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

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

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

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktande av lagstiftningens krav och intentioner 
inom området, behöver fastställa och tydliggöra nämndens ärendeberedningsprocess. Detta kan 
enligt Stadsrevisionens bedömning med fördel genomföras i form av en gemensam beredningspro-
cess för alla Borås Stads nämnder. Ett sådant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genomföras i bred dialog med samtliga nämnder och förvaltningar. 
Gemensamma vägledande principer och bestämmelser för ärendens beredning i Borås Stad ska enligt 
Stadsrevisionens bedömning sedan beslutas av Kommunfullmäktige.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd rapport.

Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen och berörda  
nämnder. Svar från Kommunstyrelsen och nämnderna med planerade åtgärder emotses  
senast 2020-05-29.

Bill Johansson     Boris Preijde 
Ordförande första revisorsgruppen  Ordförande andra revisorsgruppen

Missiv
  2020-02-17

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

Ärendeberedning i  
Borås Stads nämnder

Stadsrevisionen har granskat ärendeberedningen i Borås 
Stads nämnder. Utgångspunkten i granskningen är följ 
samhet mot lagstiftning och lokala styrdokument. Syftet 
med granskningen är att bedöma om nämndernas ären
deberedning är ändamålsenlig och förenlig med lagstift
ningens krav. 

För att nämnden och i förekommande fall Kommun
fullmäktige ska ha ett tillförlitligt underlag ska, med ett 
par undantag, förslag till beslut beredas före beslutsfattan
de. För att tillgodose lagstiftningens krav och intentioner 
i regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, kommunal
lagen och förvaltningslagen krävs en reglering av ärendens 
beredning som är tydlig och transparent för både förtro
endevalda och anställda inom förvaltningen men även 
för kommunens invånare. Förtroendevalda och invånare 
ska kunna veta att framtagna beslutsunderlag är sakliga, 
opartiska och baserade på professionell sakkunskap och en 
allsidig belysning av de aktuella områdena. De kommuna
la beslutsprotokollen ska sedan tydligt dokumentera de 
förtroendevaldas bedömningar och ställningstaganden. 
En sådan ordning borgar för rättssäkerhet inom den kom
munala förvaltningen och är av stor vikt för demokratin, 
möjligheten att fatta välgrundade beslut och för förtroen
det för den kommunala verksamheten.

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

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

Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna 
i Borås Stads nämnder ser olika ut. Skillnaderna beror 

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

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

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

De nämndspecifika reglementena anger i sin tur vilka 
särskilda uppdrag, ansvar och uppgifter nämnderna har. 
I Kommunstyrelsens reglemente framgår att Kommun
styrelsen genom sin övergripande lednings funktion ska 
leda och samordna bland annat utveckling av den kom
munala demokratin och samspel mellan politik och för
valtningar. Delegationen från Kommunfullmäktige till 
Kommunstyrelsen omfattar inte beslutsfattande avseen
de ärendeberedning eller andra inre arbetsformer i övriga 
nämnder.

Kommunfullmäktige har i reglementen eller andra sty
rande dokument inte angett någon övrig styrning för 
hur nämndernas ärendeberedning ska gå till eller de
legerat beslutsmandat avseende en gemensam ärende
beredningsprocess. 
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Stadsrevisionens bedömning blir med utgångspunkt 
i ovanstående att varje nämnd själv har ansvar för att, 
med hänsyn till lagar och andra författningar, upprätta 
de arbetsformer som behövs när det gäller ärendens bered
ning. Detta innebär att nämnden ska besluta om sin egen 
ärendeberedningsprocess. Ska en gemensam ärendebered
ningsprocess upprättas för Borås Stads nämnder ska den 
enligt Stadsrevisionens bedömning beslutas antingen av 
samtliga nämnder var för sig eller av Kommunfullmäktige. 

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

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

I tryckfrihetsförordningens mening är en handling som 
skickas eller publiceras från en kommun att betrakta som 
en expedierad, upprättad handling som ska diarieföras. 
Diarieförda handlingar ska förvaras och bevaras i enlig
het med arkivlagens bestämmelser. Den gemensamma 
beredningsprocessen förordar att endast ärendeskrivel
ser ska expedieras externt efter nämndsammanträden. 
Protokollsutdrag ska hållas internt för egen del och even
tuella reservationer eller särskilda yttranden ska aldrig 
tillföras vid extern expediering. Detta innebär att ären
deskrivelser kan behöva ändras efter nämndsammanträ
den. Detta i de fall då nämnden fattar ett annat beslut än 
det ursprungliga beslutsförslaget. 

Den praktiska hanteringen av nämndhandlingar och 
protokoll sköts i Borås Stad genom diarie och ärende
hanteringssystemet Ciceron. Av lathunden för arbete i sys
temet framgår att Borås Stads ärendeskrivelser kan vara 
registrerade som utkast tills att de färdigställs efter nämn
dens sammanträde. Samtidigt publicerar alla Borås Stads 
nämnder sina handlingar inför nämndsammanträden på 
Borås Stads hemsida, vilket medför att de ska diarieföras. 
Detta innebär olika typer risker för avsteg gentemot lag
stiftningens regler. 

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

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

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder
Granskningen visar att ärendeberedningsprocesserna 
i Borås Stads nämnder ser olika ut i flera avseenden. I 
granskningen konstateras att det finns variationer i nämn
dernas ärendeberedningsprocesser gällande förekomsten 
av fem av tio processteg. Nämndernas arbetsformer inom 
respektive processteg visar också på skillnader. De flesta 
nämnderna har olika former av interna processbeskriv
ningar, lathundar eller tidsscheman som stöd för just sin 
ärendeberedningsprocess. 

3



Trots de skillnader som finns visar granskningen att 
det går att urskilja två huvudsakliga typer av ärende
beredningsprocesser hos Borås Stads nämnder.Den för
sta huvudtypen följer i större omfattning dokumentet 
Gemensam beredningsprocess – Borås Stads nämnder. 
Dessa processer medför i varierande grad politisk avstäm
ning före och under beredningsarbetet och avstämning 
med nämndsordförande inför nämnd sammanträde. 
Dessa nämnder använder sig också av dokumentmal
len för ärendeskrivelser i Ciceron vilket innebär att både 
nämndens ordförande och för valtningschef skriver under 
ärendeskrivelser. Sammantaget sker detta i 13 av de gran
skade nämnderna. I en del av dessa nämnder förekommer 
det att man ändrar i ärendeskrivelser efter nämndsam
manträden och att utskickade förslag inför sammanträden 
inte är upprättade och registrerade i diariesystemet trots 
att handlingarna är att betrakta som expedierade. De fles
ta nämnderna expedierar regelmässigt protokollsutdrag, 
ärendeskrivelse och andra underlag efter mötet.

De nämnder som kan sägas använda denna modell är 
Arbets livsnämnden, Fritid och folkhälsonämnden, För 
skole nämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie och 
vuxen   utbildningsnämnden, Individ och fam ilje    om sorgs
nämnden, Kulturnämnden, Lokal försörj nings nämnden, 
Servicenämnden, Sociala omsorgsnämnden, Tekniska 
nämnden, Vård och äldrenämnden och Över för myndar
nämnden.

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

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

Granskade nämnder, med undantag för Samhälls bygg
nadsnämnden och Miljö och konsumentnämnden, 
bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärende be red
ningsprocess. Berörda nämnder behöver förbättra trans
parensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollför
delningen mellan förtroendevalda och tjänstepersoner i 
sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på 
en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av all
männa handlingar i samband med expediering behöver ses 
över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls. 

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

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

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

Granskade nämnder, med undantag för Samhällsbygg
nads nämnden och Miljö och konsumentnämnden, 



bedöms inte ha en helt ändamålsenlig ärendebered
ningsprocess. Berörda nämnder behöver förbättra trans
parensen i ärendeberedningen och tydliggöra rollför
delningen mellan förtroendevalda och tjänste personer i 
sina ärendeskrivelser. De behöver vidare säkerställa att 
beredningsunderlagen är sakliga, opartiska, baserade på 
en professionell sakkunskap och att de omfattar en allsidig 
belysning av de aktuella områdena. Hanteringen av all
männa handlingar i samband med expediering behöver ses 
över i syfte att säkerställa att lagstiftningens krav uppfylls.

Stadsrevisionen bedömer att samtliga nämnder, i beaktan
de av lagstiftningens krav och intentioner inom området, 
behöver fastställa och tydliggöra nämn dens ärendebe
redningsprocess. Detta kan enligt Stadsrevisionens be
dömning med fördel genomföras i form av en gemensam 
beredningsprocess för alla Borås Stads nämnder. Ett så
dant arbete bör i Stadsrevisionens mening hållas samman 
av Kommunstyrelsen och genom föras i bred dialog med 
samtliga nämnder och förvaltningar. Gemensamma vägle
dande principer och bestämmelser för ärendens beredning 
i Borås Stad ska enligt Stadsrevisionens bedömning sedan 
beslutas av Kommunfullmäktige.
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Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

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

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

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

Revisionsfrågor:

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

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

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

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

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

1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar ärendeberedningsprocessen i följande nämnder: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2 Lagar, regler, normer och vägledning

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

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

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

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

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

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

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

• rätten att ta del av allmänna handlingar,

• behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

• forskningens behov 

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

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

Stad; Arbetsmaterial – gemensam beredningsprocess för nämnder och styrelser i Borås Stad, inte daterat  
10 1 kap. 9 § Regeringsformen
11 Bull, Thomas & Sterzel, Fredrik; Regeringsformen – En kommentar, 2017:53
12 2 kap. Tryckfrihetsförordningen
13 2 kap. 3-11§§ Tryckfrihetsförordningen
14  3 § st. 3 Arkivlagen



7

Ärendeberedning i Borås Stads nämnder

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) reglerar myndigheters hantering av allmänna hand-
lingar och sekretessbestämmelser.

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

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

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

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

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

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

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

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



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

• Redovisa närvaron hos ledamöter och ersättare

• Vilka ärenden som behandlats

• Yrkanden och förslag

• Propositionsordning och omröstningar

• Vilka beslut som fattats och vilka reservationer som inkommit. 

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

2.2.4 Förvaltningslagen (FL) 

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

Detta framgår av följande fyra principer:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• samlar in tillräckligt med information

• genomför en tillräcklig analys av materialet

• utreder vilka beslutsalternativ som är rimliga

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattningsvis konstaterar Stadsrevisionen att ärendeberedning ska präglas av:

• En tydlig ordning för ärendeberedning

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

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

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

2.3 Lokala styrdokument och rutiner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/arendehanteringochnamndarbete/protokollhandbok.4.22f04e931490ec31fc720a9b.html
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Vidare ska nämnderna kontinuerligt följa upp sin verksamhet och två gånger per år redovisa till 
fullmäktige hur de har fullgjort de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente 
eller genom särskilt uppdrag.

Utöver detta ålägger det gemensamma reglementet nämndordföranden att:49

• leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden

• kalla till sammanträde

• kalla ersättare

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

• se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden

• bevaka att nämndens beslut verkställs

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• informationsförlust

• förlust av möjliga informationssammanställningar

• förlust av väsentliga sökmöjligheter eller 

• förlust av möjligheter att fastställa informationens autenticitet 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Styrmodellen

• Medborgarinflytandet

• Styrdokumenten

• Uppföljningen

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ärendet kommer in 
Beskrivning av ärendets upprättande 

• Registrering/diarieföring 
Formerna för registrering 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Skrivelse expedieras till berörda och protokollsutdrag hålls internt

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

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

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

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

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

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

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

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

Ärende initieras/
registreras och 

datum för hantering 
i nämnd fastställs

Ärende fördelas till 
handläggare

Handläggare/
förvaltningschef 
stämmer av med 

nämndsordförande hur 
ärendet skall beredas

Handläggaren bereder 
ärendet och tar fram 

underlag

Sekreterare 
sammanställer 
ärendelista och 

underlag och skickar ut 
till nämndsordförande

Sekreterare skickar 
ut ärendelista och 
underlag och till 

nämndspresidium

Presidiemötet 
bereder handlingar 
inför nämndsmötet

Sekreterare justerar 
efter presidiets 

önskemål 

Sekreterare skickar ut 
ärendelista och underlag 

och till nämndens 
ledamöter och publicerar 

på handlingar på 
hemsidan

Ärendet beslutas om 
på nämndsmötet. Om 

ärendet inte 
återremitteras  

expedieras ärendet 
efter mötet.

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

Bild 1 Borås Stads nämnders beredningsprocess.
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Ärendet initieras
Initiering av ärende kan ske på flera olika sätt. Ett ärende kan exempelvis initieras genom in kom-
mande post, av en annan kommunal nämnd, på uppdrag eller motion från politisk för samling eller 
initieras av förvaltningen. När ärendet initieras registreras det också i ärende hanteringssystemet 
Ciceron.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andreas Ekelund
Revisionschef

Samuel Kaufman
Kommunal revisor, Granskningsledare
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Intervju med medarbetare 1 vid Miljöförvaltningen      2019-09-09

Intervju med medarbetare 2 vid Förskoleförvaltningen     2019-09-16

Intervju med medarbetare 3 och 4 vid Grundskoleförvaltningen  2019-09-16

Intervju med medarbetare 5 vid  
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen      2019-09-16

Intervju med medarbetare 6 vid Fritids- och folkhälsoförvaltningen   2019-09-23

Intervju med medarbetare 7 vid Samhällsbyggnadsförvaltningen    2019-09-23

Intervju med medarbetare 8 vid Tekniska förvaltningen     2019-09-23

Intervju med medarbetare 9 vid Arbetslivsförvaltningen     2019-09-30

Intervju med medarbetare 10 vid Individ- och familjeomsorgsförvaltningen   2019-09-30

Intervju med medarbetare 11 vid Sociala omsorgsförvaltningen  2019-09-30

Intervju med medarbetare 12 vid Vård och äldreförvaltningen   2019-09-30

Intervju med medarbetare 13 vid Överförmyndarenheten    2019-09-30

Intervju med medarbetare 14 vid Lokalförsörjningsförvaltningen   2019-10-02

Intervju med medarbetare 15 vid Serviceförvaltningen    2019-10-07

Intervju med medarbetare 16 vid Stadsledningskansliet    2018-10-07

Intervju med medarbetare 17 vid Kulturförvaltningen    2019-10-21

Intervju med medarbetare 18 vid Stadsledningskansliet    2020-02-04
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Bilaga 1.

Figur 1 Gemensam ärendeberedningsprocess
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