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Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Lupp-2017 (lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken) återrapportering och översända denna till 

Kommunstyrelsen för kännedom.       

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har efterfrågat en rapportering av Fritids- och 

folkhälsonämndens åtgärder utifrån Lupp 2017. Arbetet med beslutade åtgärder 

pågår enligt plan. Då arbetet fortfarande pågår är det svårt att dra slutsatser för 

helheten. Några konkreta resultat finns dock redan, dessa redovisas nedan.  

 

Våldsprevention 

Utbildning i våldsprevention har erbjudits för all personal inom Mötesplatser 

och Öppen ungdomsverksamhet som arbetar som arbetar med och möter barn 

och unga på deras fria tid. Syftet är att öka kunskapen om hur man ingriper mot 

lindrigt våld, för att främja trygghet och förebygga våld. Utbildningarna 

genomförs kontinuerligt, men förstärkta insatser har genomförts hösten 2019. 

Från november 2017 fram till november 2019 har 143 personer som arbetar 

inom mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet utbildats. Detta innebär att 

all personal inom mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet har utbildats. 

Utöver det har ytterligare 20 personer från andra verksamhetsområden i 

förvaltningen utbildats. Det finns en tydlig plan för fortsatta utbildningsinsatser 

för att säkerställa att ny personal får utbildning. Kunskapen kring arbetet med 

våldsprevention tas också tillvara i andra utbildningssatsningar inom 

förvaltningen.  

 

Hälsoenkät 

Välfärdsbokslutet har kompletterats med ytterligare en hälsoenkät i 

mellanstadiet, i årskurs 6. Enkätundersökningen syftar till att ge ett mer 

komplett underlag avseende ungas mående. Undersökningen kommer resultera 

i att vi följer samma åldersgrupp, från det att de går i årskurs 6 till första året på 

gymnasiet. Kunskapen kommer ge en bättre bild av ungas livsvillkor tidigare i 

livet, och möjliggöra kunskapsbaserade insatser i ett tidigt skede.  
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Hälsoenkäten genomfördes hösten 2019. Enkäterna har sammanställts och 

håller just nu på att bearbetas. Resultatet kommer att redovisas inom ramen för 

samarbetsuppdraget Lokalt inflytande. Samtliga nätverk för barn och unga, 

områdesnätverk och ortsråd kommer få en presentation. En workshop kommer 

också hållas med Grundskoleförvaltningens elevhälsa utifrån resultatet.  

 
Trygghet och tillit 
 
En fördjupad analys av ungas svar avseende trygghets- och tillitsperspektivet 

beroende på vilket geografiskt område de unga bor i har påbörjats. En 

arbetsgrupp har arbetat med statistik från Lupp, hälsodata från 

välfärdsbokslutet och mötesplatsenkäterna. Analysen görs i syfte till att ge ökad 

kunskap och bättre förståelse för ungas levnadsvillkor i Borås avseende trygghet 

och tillit.  

Detta arbete pågår fortfarande och vi kan därmed inte dra några slutsatser ännu. 

Något som arbetet dock har mynnat ut i hittills är att Fritids- och 

folkhälsonämnden identifierat sommarlovsaktiviteterna som en viktig 

trygghetsskapande åtgärd. Detta resulterade i en skrivelse från nämnden för att 

säkerställa resurser till detta arbete så att det kan fortgå. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter arbetet med beslutade åtgärder och 

kommer redovisa dessa till Kommunstyrelsen i samband med Lupp 

uppföljningen 2021. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Lupp-2017 

återrapportering och översända denna till Kommunstyrelsen.               

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att 

redovisa planerade åtgärder inom nämndens ansvar avseende Lupp-resultatet 

2017. De åtgärder som nämnden prioriterade är följande:  

 

Vad? Effekt När? Vem? Uppföljning 

Utbilda all 

personal som 

arbetar med 

barn och unga i 

våldsprevention 

Öka kunskapen 

om hur lindrigt 

våld motarbetas 

och förebyggs. 

Kontinuerligt 

under året, 

men extra 

kraftsamling 

i oktober 

2019. 

Mötesplatser och 

Öppen 

ungdomsverksa

mhet. 

Mäta antal 

utbildad 

personal, nov 

2019. 

En hälsoenkät i 

åk 5 eller 6 

Ökad kunskap 

om ungas mående 

i tidigare ålder 

Vartannat år 

med start i 

september 

2019 

Folkhälsoenhete

n i samarbete 

med GRF 

Följs upp och 

sprids genom 

välfärdsboksl

utet i 

februari. 



Borås Stad 
  Sida 

3(5) 

 

 

Analys av 

ungas 

upplevelse av 

trygghet och 

tillit beroende 

på deras 

bostadsområde 

Ökad kunskap 

och bättre 

underlag för 

kommande 

prioriteringar i det 

trygghetsskapande 

arbetet. 

Feb-april 

2019 

Folkhälsoenhete

n, mötesplatser 

och öppen 

ungdomsverksa

mhet samt 

Kvalitet och 

utvecklingsenhet

en 

Efter nästa 

LUPP  

 

Kommunstyrelsen har efterfrågat en rapportering av Fritids- och 

folkhälsonämndens åtgärder utifrån Lupp 2017. Arbetet med beslutade åtgärder 

pågår enligt plan. Då arbetet fortfarande pågår är det svårt att dra slutsatser för 

helheten. Några konkreta resultat finns dock redan, dessa redovisas för nedan.  

 

Åtgärd  
Vad är 
aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev resultatet? 

Kvarstående 
arbete 
Framtida arbete 
att följa upp inom 
aktiviteten 

Utbilda all 
personal som 
arbetar med 
barn och unga i 
våldsprevention. 

Systematisk 
kompetensutveckling för 
personal inom öppen 
ungdomsverksamhet. En 
förstärkt satsning har 
genomförts hösten 2019. 

143 personer inom 
mötesplatser och öppen 
ungdomsverksamhet, 
samt 20 inom resterande 
verksamheter inom 
förvaltningen har 
utbildats. All personal har 
fått utbildning vilket 
stärkt kunskapen om hur 
man ingriper mot lindrigt 
våld, förebygger våld och 
främjar trygghet. 
 

Det finns en 
tydlig plan för 
fortsatta 
utbildningsinsa
tser för att 
säkerställa att 
ny personal får 
utbildning. 

En hälsoenkät i 
åk 5 eller 6 

En hälsoenkät har tagit 
fram som komplement 
till Välfärdsbokslutet. 
Enkäten har genomförts 
i samverkan med 
Grundskoleförvaltningen 
hösten 2019. 

Resultaten bearbetas för 
tillfället. 

Presentation av 
resultaten ska 
göras för 
samtliga 
nätverk för 
barn och unga, 
områdesnätver
k och ortsråd. 
En workshop 
med 
Grundskoleför
valtningen 
(elevhälsa) ska 
göras. 

Analys av ungas 
upplevelse av 

En arbetsgrupp inom 
förvaltningen har 

Analysen är inte färdig 
ännu. 

Slutföra 
analysen. 
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trygghet och 
tillit beroende 
på deras 
bostadsområde 

påbörjat arbetet genom 
att samla statistik från 
Lupp, hälsodata från 
välfärdsbokslutet och 
mötesplatsenkäterna 

 

 

Våldsprevention 

Utbildning i våldsprevention har erbjudits för all personal inom Mötesplatser 
och Öppen ungdomsverksamhet som arbetar som arbetar med och möter barn 
och unga på deras fria tid. Syftet är att öka kunskapen om hur man ingriper mot 
lindrigt våld, för att främja trygghet och förebygga våld. Utbildningarna 
genomförs kontinuerligt, men förstärkta insatser har genomförts hösten 2019. 
Från november 2017 fram till november 2019 har 143 personer som arbetar 
inom mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet utbildats. Detta innebär att 
all personal inom mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet har utbildats. 
Utöver det har ytterligare 20 personer från andra verksamhetsområden i 
förvaltningen utbildats. Det finns en tydlig plan för fortsatta utbildningsinsatser 
för att säkerställa att ny personal får utbildning. Kunskapen kring arbetet med 
våldsprevention tas också tillvara i andra utbildningssatsningar inom 
förvaltningen.  
 
Hälsoenkät 

Välfärdsbokslutet har kompletterats med ytterligare en hälsoenkät i 
mellanstadiet, i årskurs 6. Enkätundersökningen syftar till att ge ett mer 
komplett underlag avseende ungas mående. Undersökningen kommer resultera 
i att vi följer samma åldersgrupp, från det att de går i årskurs 6 till första året på 
gymnasiet. Kunskapen kommer ge en bättre bild av ungas livsvillkor tidigare i 
livet, och möjliggöra kunskapsbaserade insatser i ett tidigt skede.  

Hälsoenkäten genomfördes hösten 2019. Enkäterna har sammanställts och 
håller just nu på att bearbetas. Resultatet kommer att redovisas inom ramen för 
samarbetsuppdraget Lokalt inflytande. Samtliga nätverk för barn och unga, 
områdesnätverk och ortsråd kommer få en presentation. En workshop kommer 
också hållas med Grundskoleförvaltningens elevhälsa utifrån resultatet.  
 
Trygghet och tillit 
 
En fördjupad analys av ungas svar avseende trygghets- och tillitsperspektivet 
beroende på vilket geografiskt område de unga bor i har påbörjats. En 
arbetsgrupp har arbetat med statistik från Lupp, hälsodata från 
välfärdsbokslutet och mötesplatsenkäterna. Analysen görs i syfte till att ge ökad 
kunskap och bättre förståelse för ungas levnadsvillkor i Borås avseende trygghet 
och tillit.  

Detta arbete pågår fortfarande och vi kan därmed inte dra några slutsatser ännu. 
Något som arbetet dock har mynnat ut i hittills är att Fritids- och 
folkhälsonämnden identifierat sommarlovsaktiviteterna som en viktig 
trygghetsskapande åtgärd. Detta resulterade i en skrivelse från nämnden för att 
säkerställa resurser till detta arbete så att det kan fortgå. 
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Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter arbetet med beslutade åtgärder och 
kommer redovisa dessa till Kommunstyrelsen i samband med Lupp 
uppföljningen 2021. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Lupp-2017 
återrapportering och översända denna till Kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Beslutsunderlag 

1. Information om Delrapportering LUPP åtgärdsplan 1,5 år, 2020-01-15 

2. Åtgärdsplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen, 2020-01-11 

3. Skrivelse Lupp 2017 – Redovisning av nämndernas åtgärder, 2020-01-10 

4. PM Lupp-2017 återrapportering 1,5 år, 2020-03-06                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Från: maja.karlsson@boras.se 
Skickat: den 15 januari 2020 11:39 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; 

Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; Kulturnämnden Diarium; 
Sociala omsorgsnämnden Diarium; Miljöförvaltningen Diarium; AB 
Bostäder i Borås; Bengt Engberg; Vård- och äldrenämnden Diarium; 
Överförmyndarnämnden Diarium; Tekniska nämnden Diarium; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Samhällsbyggnadsnämnden 
Diarium; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium; 
Förskolenämnden Diarium; Servicenämnden Diarium; 
Arbetslivsnämnden Diarium 

Ämne: Delrapportering LUPP åtgärdsplan 1,5 år.  
Bifogade filer: Kommunstyrelsens åtgärdsplan.docx; Nämndernas åtgärder.docx; 

PM.doc 
 

Hej, 

Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas och 

Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för nämnderna och 

Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021 och nu är det dags för 1,5 års återrapportering. Var god 

använd mallen för återrapporteringen, ni hittar mallen i dokumentet PM.  

  

Mvh, 

Maja Karlsson  

Ungdomsstrateg  

maja.karlsson@boras.se  

0768-88 82 02 

mailto:maja.karlsson@boras.se
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Åtgärdsplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen 

Sammanfattning av Lupp 

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en av de modeller som Borås 
Stad använder för uppföljning och analys av brukare och invånares uppfattning 
om kommunens verksamheter. Lupp-resultatet ger en bred bild av hur det är att 
bo och leva som ung i Borås och är ett bra underlag för det fortsatta arbetet. 
Samtliga nämnder och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta hand om 
resultatet och återkoppla vilka åtgärder som planeras 2019-2021. Efter analys har 
Kommunstyrelsen gjort följande prioriteringar vilka konkretiseras i nedanstående 
åtgärdsplan där tyngdpunkten ligger på ungas inflytande och delaktighet samt 
kvalitetsaspekter kring genomförandet av Luppen.  

 

 

Åtgärdsplan 2019-2021 – Kommunstyrelsen 

 

 

Vad? Effekt? När?  Vem? Uppföljning 

Informera, genom 

skolan, om 

möjligheterna till 

inflytande 

Ökad kunskap hos unga 

om hur de kan påverka  

November 

2019 

Kvalitet och 

utveckling i 

samarbete med 

GVUF och GRF 

Redovisas till 

KS dec 

2019. 

Genomföra LUPP 

till grundsärskolans 

åk 8 och åk 2 på 

gymnasiesärskolan 

Samtliga elever i årskurs 8 

och 2 på gymnasiet ska ha 

möjlighet att svara på 

frågorna i Lupp. 

Pilot-

underlaget klar 

april 2020. 

Testomgång 

LUPP okt 

2020 

Kvalitet och 

utveckling i 

samarbete med 

GVUF och GRF 

KS Redovisa 

resultat juni 

2021 

Utveckla 

förberedelsearbetet 

vid genomförandet 

av LUPP 

Ökad svarsfrekvens för 

ökad tillförlitlighet 

December 

2020 

Kvalitet och 

utveckling i 

samarbete med 

GVUF, GRF, 

ALF 

Juni 2021 
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I följande text redovisas den statistik och analys som ligger till grund för 
åtgärdsplanen. 
 

Informera unga, genom skolan, om möjligheterna till inflytande 

I det Ungdomspolitiska programmet beskrivs vikten att alla barn och unga ska 

ha möjlighet till att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. Därför är det en 

prioriterad åtgärd att se till att information om hur en som ung kan påverka sin 

vardag finns tillgänglig för att överhuvudtaget kunna tillgodogöra sig sina 

rättigheter. 

 

I LUPP-undersökningen anger 43 % i åk 8 och 52 % i åk 2 på gymnasiet att de 

vill påverka i frågor som rör kommunen, vilket är mycket glädjande. Dock svarar 

38 % av dem som svarat ja på den frågan, att de inte vet till vem eller vart de kan 

vända sig. Av de som svarade nej på frågan säger 59 % att anledningen är att en 

inte är tillräckligt intresserad och näst största orsaken, med 30 %, är att en kan 

för lite om hur en ska göra. Avslutningsvis är det också en stor andel, ca 45 %, 

som svarat att de inte vet vilka möjligheter de har att föra fram sina åsikter till 

dem som bestämmer i kommunen.  

 

Sommaren 2018, fick tre unga kommunutvecklare uppdraget att undersöka 

kunskapsnivån kring Borås Stads Ungdomsråd samt ta fram en aktivitet till 

åtgärdsplanen kopplat till LUPP-resultatet. De fann att det inte var många unga, 

i varierande åldrar, som visste om att det funnits ett ungdomsråd. Deras analys 

av orsaken var dels bristen på information och också att Ungdomsrådets struktur 

bör moderniseras och anpassas efter hur ungdomar själva vill organisera sig. 

Aktiviteten i åtgärdsplanen är resultatet av Unga kommunutvecklarnas arbete och 

genomförs utifrån det underlag och arbetsmaterial som lämnats till handledaren.  

 

Informationsinsatser förväntas leda till positiv förändring utav ovan nämnda 

parametrar gällande ungas syn på delaktighet och inflytande. Det kommer att 

kräva ett systematiskt sätt att arbeta för att få bestående effekt. De unga 

kommunutvecklarnas arbete ger en bra grund att stå på. Sedan är det vårt ansvar 

att utveckla och uppdatera metoderna framöver för att säkerställa alla ungas rätt 

till inflytande över sitt eget liv och situation. 

 

Genomföra LUPP i grundsärskolans åk 8 och gymnasiesärskolans åk 2 

Borås Stads Ungdomspolitiska program belyser på olika sätt vikten utav 

inkludering, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska och sociala förutsättningar. I 

den Ungdomspolitiska handlingsplanen 2016-2017 fanns en aktivitet som syftade 

till att öka delaktigheten och inflytandet för unga med funktionsnedsättning som 

inte kunnat genomföras och som nu tar ny form i denna åtgärdsplan. 

 

Grund- och gymnasiesärskolorna har tidigare per automatik inte fått frågan om 

att delta i Lupp. De bör ges möjlighet till det i linje med det inkluderande arbete 

som staden ska bedriva. Inför Lupp 2017 hade Myndigheten för ungdoms- och 
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civilsamhällesfrågor, MUCF, gjort flera anpassningar i enkäten vad gäller språk, 

möjlighet att få frågan uppläst och att pausa enkäten för att kunna dela upp den 

efter behov. Detta gav förutsättningar för att genomförda Luppen på test i 

grundsärskolans åk 8 och gymnasiesärskolans årskurs 2. I resultatet syns tydligt 

att unga med funktionsnedsättning skattar sin hälsa lägre, upplever att de blir 

utsatta för mobbing och kränkningar i högre utsträckning än de som inte angett 

någon funktionsnedsättning och att de inte heller är lika nöjda med sin fritid för 

att nämna några områden.  

 

En skola genomförde hela enkäten i intervjuform och en annan genomförde den 

genom att dela upp enkäten i olika avsnitt. I det sistnämnda upplägget hade 

pedagogerna förberedande gruppsamtal för att förklara eventuellt svåra ord och 

att försäkra sig om att de förstått frågan. Eleverna svarade sedan själva och/eller 

med hjälp av pedagog. 

 

Pedagogerna har återkopplat både dem positiva och negativa aspekterna utav 

respektive tillvägagångsätt.  

- Intervju: Eleven tyckte det kändes bra att få prata med någon om andra 

saker än det ”vanliga”. Dock upplevde pedagogen att det fanns en del 

personliga frågor som de upplevde att eleven hade svårt att svara på. Den 

här formen av genomförande blir problematisk sett till anonymitet och 

hur ärligt en som ung kan svara i situationen. 

- Gruppgenomgång: Detta gav tillfälle för diskussioner och reflektion i 

gruppen, många tankar som en fick bolla och där eleven fick så långt det 

var möjligt svara själv och be om hjälp vid behov. 

 

Inför LUPP 2020 ska det säkerställas att samtliga unga i oavsett skolform ska ges 

möjlighet att delta i LUPP. För att elever med funktionsnedsättning ska kunna 

svara på enkäten måste de få den hjälp de behöver för att svara på Luppen, 

antingen som den tillhandahålls från MUCF, eller genom att vi själva skapar en 

”Borås-modell”. ”Borås-modellen” blir då en enkät som kombinerar strukturen 

från skolornas skolklimatsundersökningar och Luppens olika avsnitt men med 

ett justerat antal frågor och svarsalternativ. Då behålls syftet med Lupp, att ge en 

helhetsbild utav hur det är att vara ung med funktionsnedsättning i Borås.  

 

Utveckla förberedelsearbetet inför genomförandet av LUPP 

Den här aktiviteten har sin grund i att den generella svarsfrekvensen i LUPP är 

lägre än vid föregående mätning (2014) och generellt låg med hänsyn till att den 

genomförs under lektionstid, 62 % på gymnasiet och 69 % i grundskolan vid 

mätningen 2017. Ju högre svarsfrekvens, desto bättre tillförlitlighet  och ett 

rimligt mål bör vara minst 80 %. Det gör att vi kan generalisera och med god 

säkerhet beskriva ungas livssituation på en ”hela staden-nivå”. Vid låg 

svarsfrekvens ökar alltså osäkerheten kring om de som svarade på enkäten är 

representativa för hela ungdomsgruppen. Det vi kan se, vad gäller föregående 

mätning, är att variationen i svarsfrekvens är stor mellan de olika skolorna och 
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påverkar således den generella frekvensen. Det finns även anledning att titta 

närmre på vilket urval det ger när vi enbart går via skolan. Utöver att inkludera 

unga med funktionsnedsättning inom särskolan behövs ytterligare satsningar 

göras för att få ett så representativt urval som möjligt. Exempelvis gäller det att 

på olika sätt nå även unga som varken arbetar eller studera eller ungdomar som 

har omfattande frånvaro.  

 

Genom en god planering och breda samarbeten över förvaltningsgränserna bör 

det vara möjligt att  nå en högre svarsfrekvens och därmed öka tillförlitligheten 

av resultatet. Det gör i förlängningen att vi kan göra insatser som blir mer 

pricksäkra och med stor säkerhet bygger på de behov som unga själva identifierat. 

 

 

Malin Yderhag 
Handläggare 
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Lupp 2017 – Redovisning av nämndernas åtgärder 

 

Sammanfattning av nämndernas åtgärder 

Lupp – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken är en av de modeller som Borås 

Stad använder för uppföljning och analys av olika aspekter. Samtliga nämnder 

och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att ta hand om resultatet och 

återkoppla vilka åtgärder som planeras 2019-2021. 16 nämnder och bolag har 

återkopplat och nedan görs en kort sammanfattning av deras planerade åtgärder 

och beslut. För de som skrivit en åtgärdsplan, redovisas enbart den och för de 

som svarat i löpande text redovisas en sammanfattning av dessa. Samtliga svar i 

sin helhet finns i  diariet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Vad? Effekt När Vem Uppföljning 

Utbilda all 

personal som 

arbetar med 

barn och 

unga i 

våldspreventi

on 

Öka kunskapen 

om hur lindrigt 

våld 

motarbetas och 

förebyggs. 

Kontinuerl

igt under 

året, men 

extra 

kraftsamlin

g i oktober 

2019. 

Mötesplatser och 

Öppen 

ungdomsverksam

het. 

Mäta antal 

utbildad 

personal, nov 

2019. 

En 

hälsoenkät i 

åk 5 eller 6 

Ökad kunskap 

om ungas 

mående i 

tidigare ålder 

Vartannat 

år med 

start i 

september 

2019 

Folkhälsoenheten 

i samarbete med 

GRF 

Följs upp och 

sprids genom 

välfärdsbokslu

tet i februari. 

Analys av 

ungas 

upplevelse av 

trygghet och 

tillit 

beroende på 

deras 

bostadsområ

de 

Ökad kunskap 

och bättre 

underlag för 

kommande 

prioriteringar i 

det 

trygghetsskapa

nde arbetet. 

Feb-april 

2019 

Folkhälsoenheten

, mötesplatser och 

öppen 

ungdomsverksam

het samt Kvalitet 

och 

utvecklingsenhete

n 

Efter nästa 

LUPP  

 

 

Malin Yderhag 
Handläggare 
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Grundskolenämnden  

Aktivitet Effekt Tid Ansvar Uppföljning 

Implementera rutin vid anmälan 

av diskriminering och kränkande 

behandling mellan elever 

Ansvar och skyldigheter vid anmälan av 

diskriminering och kränkande behandling förtydligas 

hos all personal på alla skolor i kommunen. 

 

Ett än aktivare arbete att förebygga och förekomma 

kränkningar, trakasserier och diskriminering bedrivs 

på alla våra skolor, från klassrums- till 

förvaltningsnivå. 

Ht 2018 Verksamhetscheferna ansvarar för 

att introducera rutinen i varje 

verksamhetsledning.  

 

Rektor ansvarar för att introducera 

rutinen hos all personal på skolan.  

Verksamhetschef och rektor följer 

upp på var sin nivå hur rutinen 

efterföljs. December 2018 och maj 

2019.  

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021 

Bra kompis-värdegrundsarbete 

mot främlingsfientlighet och 

rasism 

Andelen elever som tycker att det förekommer 

rasism i skolan minskar med 10% vid nästa LUPP-

undersökning 2021. 

 

Andelen elever som anger att man respekterar 

varandra i skolan ökar med 15% vid nästa 

Skolklimatenkät våren 2019 

2019-2021 Chef för Kvalitet och Utveckling 

tillsammans med rektorer i Borås 

Stads högstadieskolor ansvarar för 

planering och uppföljning av 

projektet. 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Uppmuntra att elever i Borås 

Stads skolor engagerar sig i olika 

demokratiska forum såsom 

klassråd, elevråd. 

 

Elevskyddsombud från varje 

högstadieskola inbjuds till LSG 

 

Varje elevråd i åk 7-9 inbjuds till 

nämndmöte 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer 

 

Borås Stads elever bidrar till ökad trivsel och ett 

bättre arbetsmiljö i skolan. 

2019-2021 Verksamhetscheferna följer upp 

detta tillsammans med rektorerna 

utifrån respektive skolas resultat i 

Skolklimat-enkäten. Rektor sätter 

upp nya målvärden inför 

kommande läsår. 

 

Förvaltningschef bjuder in varje 

elevråd till nämndmöte 

Verksamhetschef och rektor följer 

årligen upp detta arbete på var sin nivå 

i maj och december. 

 

Årlig avstämning mot resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. Avstäm-ning 

mot resultaten i LUPP i dec 2021. 

Möjlighet att erbjuda utbildning 

till samtliga elevråd och 

elevskyddsombud i åk 7-9 

undersöks 

Borås Stads elever får ökad kännedom om och ökat 

engagemang i demokratiska forum och demokratiska 

arbetsformer. Även så hur man skapar en bättre 

arbetsmiljö på skolan. 

Vt 2019 Verksamhetschef område 4 och 

Ungdomstrateg i Nätverk för 

ungdomsinflytande  

Vid möte i Nätverk för ungdoms-

inflytande 190314 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Att öka 

användningen 

av verktyget 

SIP vid 

samverkan och 

att påbörja 

användning av 

LoSIP vid 

samverkan 

inom Borås 

Stad  

Att öka den 

enskildes 

möjlighet till 

delaktighet 

och 

inflytande 

över sin 

situation 

samt få rätt 

stöd. 

Vid behov 

av 

samverkan 

kring den 

enskilde. 

Olika 

professioner 

inom individ- 

och 

familjeomsorgs-

förvaltningen 

Att under 

2019 

sammanställa 

antalet utförda 

SIP samt följa 

upp om LoSIP 

har börjat 

användas. Att 

inför 2020 

besluta om i 

hur hög 

utsträckning 

andelen 

SIP/LoSIP 

ska öka. 

 

Kulturnämnden 

Vad? Effekt? När

? 

Vem? Uppföljnin

g 

Förbättra utbudet av 

fritidsaktiviteter i 

stadsdelen Sjöbo 

genom att stärka 

dialogen med 

målgruppen samt att 

ta in reflektioner 

från unga tjejer i 

syfte att förbättra 

kunskaperna om 

deras fritidssituation. 

Insatserna sker i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltning

en.  

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

behov och 

önskemål i 

området samt 

stärkt kvalitet på 

insatserna inom 

ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo, med 

önskad effekt 

att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen i 

området. 

2019

- 

2020 

Sjöbo bibliotek, 

Konstmuseet, 

Kulturkontoret 

(inom ramen för 

Kraftsamling 

Sjöbo). 

Första 

utvärdering 

hösten 

2019, sedan 

i samband 

med 

utvärdering 

av 

Kraftsamlin

g Sjöbo, 

2020. 

Stärka utbudet av 

kulturaktiviteter i 

området i dialog 

Förbättrade 

kunskaper om 

målgruppens 

2019

- 

2021 

Hässleholmens 

bibliotek, 

Löpande, 

hösten 

2019, 
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med målgruppen i 

samband med 

etableringen av 

verksamhet inom 

Kulturskolan och 

Hässleholmens 

bibliotek. 

Genomföra 

arrangemang inom 

ramen för 

Gatukultur 2019 i 

samarbete med 

unga. Insatserna sker 

i samråd med 

Fritids-och 

folkhälsoförvaltning

en.  

behov och 

önskemål i 

området samt 

stärkt inflytande 

från 

målgruppen i 

planering av 

aktiviteter, med 

önskad effekt 

att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen. 

Kulturskolan, 

Kulturkontoret 

halvtid 

samt inför 

LUPP 

2021. 

Inom ramen för 

verksamheten Pussel 

stärka 

kommunikation och 

dialog med 

målgruppen genom 

upprättande av 

kommunikationspla

n.  

Högre 

kännedom hos 

målgruppen om 

verksamheten 

Pussel och de 

aktiviteter 

samarbetsparter

na erbjuder för 

målgruppen. 

2019

- 

2021 

Medverkande i 

verksamheten 

Pussel, 

Kulturförvaltninge

ns kommunikatör. 

Hösten 

2019, 

halvtid, 

inför LUPP 

2021. 

Undersöka 

möjligheterna för 

ökat utbud av 

aktiviteter i 

områdena Fristad 

och Viskafors i 

samråd med Fritids- 

och 

folkhälsoförvaltning

en. 

Utökat utbud i 

serviceorterna, 

med önskad 

effekt att stärka 

fritidens kvalitet 

och utbud för 

målgruppen i 

området, med 

särskilt fokus på 

unga tjejer. 

2019

- 

2024 

Fristad bibliotek, 

Viskafors 

bibliotek, 

Kulturkontoret, 

Kulturskolan 

Enligt 

rapporterin

g till KS 

(1,5 år efter 

LUPP, 

samt i 

samband 

med 

LUPP). 

 

Sociala omsorgsnämnden  

Vad? Effekt? När? Vem? Uppföljning 

Starta upp 

Schysst kompis i 

aktuella korttids 

och 

lägergrupper. 

Minska risken 

för mobbing. 

Ökad 

självkänsla. 

Uppstart 

vid 

terminsstart

er, pågående 

arbete. 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet, 

Enhetschef 

Uppföljning av 

antalet 

uppstartade 

studiecirklar 

sker terminsvis, 
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Arbeta med 

förebyggande 

och 

lägerverksamh

eten 

samt revidering 

under 3 året 

utifrån nya 

LUPP-resultat. 

Erbjuda 

personal inom 

korttids och 

lägerverksamhet

en, 

kontaktpersoner 

och ledsagare 

som arbetar 

med ungdomar 

utbildning i våld 

och normer. 

I samarbete med 

en ”kommun fri 

från våld”. 

 

Ökad 

kunskap hos 

medarbetare 

om normer 

och 

mobbning. 

Att vara en 

aktiv 

åskådare, 

uppmärksam

ma våld. Vara 

en trygg 

vuxen öka 

förtroende 

för vuxna. 

Under 2019 Enhetschef 

Lägerverksam

heten 

Enhetschef 

Korttidsverksa

mhet 

Enhetschef 

Kontaktperso

ner och 

ledsagare 

Verksamhetsu

tvecklare  

Kvalitet och 

utvecklingsenh

eten 

Uppföljning 

december 2019 

 

 

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden arbetar kontinuerligt med att förbättra livsmiljön 

för barn och unga. Det förebyggande arbetet och tillsynsarbetet har bland annat 

som mål att skydda barn och unga. Att öka ungdomars upplevelse av trygghet är 

ett område som lyfts fram med bland annat följande insatser: 

- Fortsatt kontinuerlig och effektiv tillsyn på serveringsställen för att 

motverka för hög berusning. 

- Se över möjligheten att i utbildningen i Ansvarsfull alkoholservering även ha 

inslag av utbildning för att uppmärksamma och arbeta mot sexuella 

trakasserier på serveringsställen. 

- Tillsyn av rökfria miljöer 

- Tillsyn av tobak, folköl, receptfria läkemedel och e-cigaretter 

 

 

AB Bostäder i Borås  

AB Bostäder samarbetar med flera olika aktörer, dels inom Borås Stad men också 

med föreningar för att kunna erbjuda barn och unga ett rikt fritidsliv. En är också 

delaktig i olika projekt som syftar till att ungdomar ska ha godkända betyg i 9:an, 

terapistöd för barn med selektiv mutism, andra kulturprojekt samt att de varje 

sommar tar emot ca 50 ferieungdomar. 

 



Borås Stad 
  Sida 

6(8) 

 

 

Vård och äldrenämnden  

Vård- och äldrenämnden arbetar idag med att främja ungdomars möjlighet till 

påverkan i sin utbildning bl.a. genom ett programråd. För att tillvarata ungdomars 

synpunkter och önskemål finns elevrepresentanter med på varje möte. De elever 

som går lärlingsprogrammet på gymnasieskolan, och som utför sin 

arbetsplatsförlagda del av sin utbildning på Vård- och äldreförvaltningen, får idag 

lön under den tid de är på sin arbetsplats. Under sommaren 2018 tog VÄF emot 

över 300 ferieungdomar och för de som går vård- och omsorgsprogrammet finns 

möjlighet att arbeta som sommarvikarier utöver de ferieungdomar som anställs. 

 

Överförmyndaren  

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Nämndens 

verksamhet är starkt lagstyrd med ett klart avgränsat behörighetsområde. Mor 

bakgrund av detta anser nämnden att det saknas möjligheter att vidta några 

direkta åtgärder med anledning av rapporten ”Ung i Borås”. 

 

Tekniska nämnden  

- Det görs satsningar kring området Fritid och kulturliv, t ex att fisket är 

avgiftsfritt, anordna aktiviteter i samband med Linnémarchen. 

- Bygga ut cykel och gångvägar till och från skolor samt utveckla 

kollektivtrafik. 

- Ökad trygghet i offentliga miljöer genom buskklippning och slyröjning. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämnden har idag en medarbetare som ansvarar för att 

barnperspektivet inkluderas vid samtliga ny- och ombyggnationer. Barn och 

ungdomar är också på olika sätt delaktiga genom representantgrupper. Resultatet 

av Lupp kommer att användas som et tunderlag för utveckling av byggprocesser 

inom det systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att det i dagsläget inte finns några konkreta 

åtgärder att rapportera när det gäller uppföljning av ungdomspolitiken. Nämnden 

har dock planer på att under 2019, tillsammans med Borås stads ungdomsstrateg, 

se över hur ungdomar kan ges möjlighet till inflytande och delaktighet i 

samhällsbyggnadsprocessen. 

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden kommer att använda resultatet på 

LUPP-undersökningen, tillsammans med övriga uppföljningsresultat, i det 

systematiska kvalitetsarbetet, både på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Särskilt 

kommer elever i utsatta grupper att fokuseras i arbetet med aktiva åtgärder för 
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att främja hälsa, trivsel och trygghet. En djupare analys kring psykisk ohälsa och 

mobbning utifrån kön och elever med funktionsnedsättning behöver göras. Även 

ungdomars upplevelse av delaktighet och inflytande är ett område som särskilt 

kommer att fokuseras inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. Att 

samverka gällande resultatanalys och beslut om åtgärder inom utbildningsklustret 

är också ett utvecklingsområde framöver. 

 

Förskolenämnden 

Förskolenämnden yttrar sig inte kring resultatet av undersökningen. 

Förskolenämnden poängterar dock att arbetet med våra unga startar tidigt och 

redan i förskolan läggs grunden för ett livslångt lärande. I Läroplan för förskolan 

(Lpfö 98) anges att i förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor 

och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner 

och historia, språk och kunskaper – från en generation till nästa. I läroplanen 

anges även mål och riktlinjer för utveckling och lärande samt barns inflytande.    

 

Servicenämnden 

Servicenämnden är en teknisk och administrativ utförare inom Borås Stad och 

som sådan vänder sig inte nämndens verksamheter direkt mot 

kommuninvånarna. Servicenämnden avstår därför från yttrande. 

 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämnden ser att resultatet i Lupp framförallt kan kopplas till två 

områden som ligger inom ramen för nämndens uppdrag; relations och 

hedersvåld och trygghet i Borås Stads ”utsatta områden”. Vad gäller relations och 

hedersvåld erbjuds individanpassade insatser som bland annat skyddade boenden 

och stödsamtal. För ökad trygghet i de ”utsatta områdena” ser nämnden att 

Stadsdelsvärdarna på Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Norrby kommer göra 

skillnad genom att styra dem mot de områden där barn och unga känner sig mer 

otrygga, exempelvis till och från skolan.  

 

 

Följande bolag har inte lämnat återkoppling: BorasBoras, Borås Energi och 

Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB 

Bostäder i Borås, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB, Sandhultsbostäder, 

Toarpshus. 
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Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden  

2. Fritids- och folkhälsonämnden  

3. Förskolenämnden  

4. Grundskolenämnden  

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden  

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden  

7. Kulturnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden  

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden  

11. Servicenämnden  

12. Sociala omsorgsnämnden  

13. Tekniska nämnden  

14. Vård- och äldrenämnden  

15. Överförmyndarnämnden  

16. BorasBoras  

17. Borås Energi och Miljö AB   

18. Borås Elnät AB  

19. Borås Parkerings AB  

20. Borås Djurpark AB  

21. AB Bostäder i Borås  

22. Fristadbostäder AB  

23. Viskaforshem AB  

24. Sandhultsbostäder  

25. Toarpshus  
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Datum 

2020-03-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 

 

Maja Karlsson 
Handläggare  
 

 

 

Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 

Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande revidera och följa upp nämndernas 

och Kommunstyrelsens åtgärdsplan för Lupp 2017. Åtgärdsplanen för 

nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 2019-2021 och nu är det dags för 

1,5 års återrapportering. 16 nämnder & bolag har planerade åtgärder och beslut. 

Beskriv med hjälp av tabellen nedanför hur arbetet med åtgärderna har gått.  

 
 

Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev 
resultatet? 

Kvarstående 
arbete 
Framtida arbete att 
följa upp inom 
aktiviteten 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Sakiba Ekic 
Handläggare 
033 358282 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
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Yttrande över Borås Stads plan för krisberedskap 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att avstyrka remissen om Borås Stads 

plan för krisberedskap.   

Fritids- och folkhälsonämnden tillägger att nämnden är positiv till innehållet i 

Borås Stads plan för krisberedskap men anser att det hade underlättat, och 

skapat större tydlighet mot nämnderna om gällande ”Plan för 

samhällsstörningar och extraordinära händelser” kunde kompletteras med de 

nya skrivningarna istället för att skapa ytterligare ett styrdokument.   

 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har skickat Borås Stads plan för krisberedskap på remiss till 

alla nämnder.  

 

Borås Stads plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser antogs av 

Kommunfullmäktige 2019-06-19. Den plan för krisberedskap som nu har 

skickats på remiss till nämnderna innehåller till största del samma områden. 

 

Det som har tillkommit i Borås Stads plan för krisberedskap är skrivningar om 

planering för krisberedskap, säkerhetsskydd och civilt försvar. Enligt 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och 

regioner ska även dessa delar belysas i styrdokument för krisarbete. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till innehållet i plan för krisberedskap, 

det är bra att vi följer de nationella bestämmelserna och gör de tillägg som 

krävs. Utifrån Borås Stads gällande Plan vid samhällsstörningar och 

extraordinära händelser har nämnden en nämndspecifik plan som uppdateras 

årligen. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden anser att det i situationer då kris uppstår är 

särskilt viktigt att ha tydlighet i vad som gäller. Det finns många styrdokument 

som nämnderna behöver förhålla sig till. Det skapar otydlighet att ha två 

styrdokument på området, med delvis samma innehåll.  
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Fritids- och folkhälsonämnden menar att det hade underlättat, och skapat större 

tydlighet mot nämnderna om gällande Plan för samhällsstörningar och 

extraordinära händelser kunde kompletteras med de nya skrivningarna istället 

för att skapa ytterligare ett styrdokument. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker därmed remissen om Borås Stads plan 

för krisberedskap.   

Beslutsunderlag 

1. Information om remissen – Borås Stads plan för krisberedskap 

2. Missiv – Borås Stads plan för beredskap 

3. Borås Stads plan för krisberedskap                               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Datum 

2019-12-12 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-01068 3.2.2.0 

  

 

 

Remiss: Borås Stads Plan för krisberedskap  

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder, styrelser och förbund 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-04-20. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-01068 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. 

Jonny Nylén 
Handläggare 
0768887758



 Strategi

Program

• Plan

Policy

Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Plan för krisberedskap
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Fastställd av: Kommunfullmäktige 
Datum: XX
Revideras av: Kommunstyrelsen 
Gäller för: Alla nämnder och bolag 
Dnr: 2019-01068
Gäller till och med: 2022

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

program – verksamheter och metoder i riktning mot målen

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning

riktlinjer – rekommenderade sätt att agera

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

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

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

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

• Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys, 

• Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska områdesansvar, samt 

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

Övergripande mål och inriktning för arbetet med krisberedskap 
under mandatperioden 

Mål

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

Borås Stad har nedanstående tre övergripande mål för stadens krishantering;

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

• Vidmakthålla förtroendet för staden och dess verksamhetsområden, 

• Minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde. 

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

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

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

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

Roller och ansvar vid krisledning

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

 – Ange inriktning för kommunens krishantering, 

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

 – Besluta om omfördelning av kommunens resurser, 

 – Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen,

 – Företräda kommunen,

 – Vid behov begära bistånd utifrån

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

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

 – Anger inriktningen för stabsarbetet, målet för insatserna och genomförandet (BIS, beslut i 
stort) vilket staben skall arbeta efter, 

 – Medverka vid stabsorienteringar och ta ställning till förslag på beslut, 
omfallsbeskrivningar och uppdaterad lägesbild, 

 – Ska kontinuerligt informera kommunstyrelsens och krisledningsnämndens ordförande,

 – Säkerställa att hanteringen av samhällsstörningen utvärderas, 

 – Fatta beslut om att avveckla krisledningsstaben.
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• Krisledningsstab: Krisledningsstaben är en tjänstepersonstab, vars arbete leds av en stabschef 
och svarar för att; 

 – Bedöma den akuta situationen, samt analysera situationen på kort och lång sikt, 

 – Samordna och vid behov leda kommunens arbete under händelsen,

 – Samverka, samt rekvirera, konsultera och samordna externa resurser och expertis,

 – Inhämta underlag för beslut, samt förbereda föredragningar, 

 – Bearbeta och bereda ärenden, 

 – Planera för åtgärder på längre sikt, 

 – Analysera insats- och resursbehov såväl inom den centrala krisledningen som för 
kommunens verksamheter,

 – Följa upp beslut och dokumentera eget arbete, 

 – Organisera och svara för effektivt samband inom och utom krisledningen, 

 – Följa upp och dokumentera utvecklingen samt planera för alternativ händelseutveckling,

 – Ansvarar för kriskommunikationen,

 – Skapa uthållighet i organisationen.

Borås Stads beredskapsnivåer

I Borås Stad finns det fyra beredskapsnivåer. För beredskapsnivåerna 1 – 3 beslutar kommunchefen i 
samråd med TiB om att larma krisledningsstaben med stödfunktioner. För nivå 4 beslutar kommunchefen 
och krisledningsnämndens ordförande i samråd om att kalla in hela krisledningsorganisationen, samt 
att aktivera förvaltningarnas lokala krisledningsstaber. 

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap;

Vid grundberedskap bedrivs kommunens verksamhet enligt ordinarie rutiner.

Nivå 2 (n Gul) – Störning (Stab i beredskap);

Vid denna nivå sätts krisledningsstaben i beredskap men är inte formellt aktiverad. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning är grund för att inta denna beredskapsnivå.  

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge; 

Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjas. Larm eller information om en förestående 
samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens verksamhetsområde är grund för att 
inta denna beredskapsnivå. 

Nivå 4 (n Röd) – Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse); 

Krisledningsnämnden aktiveras och krisledningsstaben- förstärkt krisledningsstab – träder i funktion 
fullt ut. Krisledningsnämndens ordförande beslutar när detta läge ska intas. Även krisledningsgruppen 
på förvaltningsnivå träder i funktion. 



Förklaring av Borås Stads beredskapsnivåer i figurform; 

FIGUR 1: Larmvägar och ledningsnivåer i Borås Stad

Övergripande styrning av arbetet med krisberedskap i kommunala 
förvaltningar och bolag
I Borås Stad  är det Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) på Stadsledningskansliet som arbetar 
kommunövergripande med samordning av krisberedskap. Ansvaret med krisberedskap följer det 
normala verksamhetsansvaret på alla nivåer i staden. 

Det är CKS som inför varje ny mandatperiod samordnar upprättandet av stadens risk- och sårbarhetsanalys 
(RSA) enligt lag (2006:544).4

Kommunens övergripande process för risk- och sårbarhetsanalys
I Borås Stad är det CKS på Stadsledningskansliet som arbetar med samordning av stadens övergripande 
RSA, som syftar till att identifiera och analysera risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser. Arbetet innefattar 
samtliga nämnder i Borås Stad samt vissa kommunala bolag och förbund. 

Vissa delar av rapporten kan omfattas av sekretess i enlighet med offentlighets- och sekretesslag 
(2009:400). kap. 18 paragraf 13.5

Kommunens ambitioner i arbetet med sitt geografiska 
områdesansvar 
Genom sitt geografiska områdesansvar ska kommunen verka för att olika aktörer i kommunen samverkar 
och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet för extraordinära händelser samt att de 
åtgärder som vidtas av olika aktörer under en extraordinär händelse samordnas. 

Borås Stads arbete med geografiskt områdesansvar samordnas ytterst på Stadsledningskansliet men 
utveckling av samarbetet mellan olika krisaktörer sker dagligen på verksamhetsnivå internt i Borås 
Stad, med näringslivet, föreningslivet och allmänheten. Stadsledningskansliet har ett särskilt uppdrag 
att inom ramen för risk- och sårbarhetsanalysens resultat, utveckla samarbetet de inriktnings och 
samverkanskontakter (ISK), som rapporten påvisar behov av. Årligen genomförs därför bland annat 
en krissamverkanskonferens med ett brett nätverk i Sjuhärad. 

4 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
5 13§: Sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende 
fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan 
antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. 



Planering avseende krisberedskap

Nämnd- och bolagsspecifik planering

Efter genomförd stadsövergripande risk- och sårbarhetsanalys ska samtliga nämnder och bolag ha väl 
genomarbetade och aktuella planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser för den egna 
verksamheten. Syftet med den lokala planen är att så effektivt som möjligt arbeta för att begränsa skador 
och att behålla, eller så snart som möjligt återgå till normal servicenivå och funktion. Nämnderna 
och bolagen har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteperson i beredskap (TiB). 

Nämndernas planer ska i sin utformning följa samma struktur som stadens centrala krisplan. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma metodik som finns i 
den centrala krisledningsstaben, men även anpassas till de specifika kraven i de olika verksamheterna.

Säkerhetsskydd
Enligt Säkerhetsskyddslagen6 och Säkerhetsskyddsförordningen7 är bland annat kommuner ålagda att ha 
ett verksamt säkerhetsskydd som innebär skydd av säkerhetshetskänslig verksamhet. Säkerhetskänslig 
verksamhet är sådan verksamhet som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Uttrycket Sveriges säkerhet 
är sådant som är av grundläggande betydelse för Sverige såsom försvaret, det demokratiska statsskicket, 
rättsväsende och samhällsviktig verksamhet som är av betydelse ur ett nationellt perspektiv. 

I Borås Stads Regler för säkerhetsskydd8 framgår att förvaltningschefer och VD ansvarar för att, i 
nära samarbete med säkerhetsskyddschefen9, utforma säkerhetsskyddet vid förvaltningar och bolag. 
Detta görs genom en säkerhetsskyddsanalys som följs av en säkerhetsskyddsplan.

Med säkerhetsskydd avses10:

1. skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott 
som kan hota verksamheten samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

2. säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rör säkerhetskänslig verksamhet och som därför 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller som skulle ha 
omfattats av sekretess enligt den lagen, om den hade varit tillämplig.

Säkerhetsskyddsanalys

Myndigheter och privata aktörer som bedriver säkerhetskänslig verksamhet ska utreda behovet av 
säkerhetsskydd och dokumentera det i en säkerhetsskyddsanalys. Analysen ska ge svar på vad som 
ska skyddas, mot vilka hot och på vilket sätt. Säkerhetsskyddsanalysen är grunden i ett systematiskt 
säkerhetsskyddsarbete. Alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet är skyldiga att göra en 
säkerhetsskyddsanalys och hålla den uppdaterad. Säkerhetskyddsanalysen ska svara på följande frågor:

• Vad ska skyddas? Hanterar verksamheten säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter? Vilka  
delar av verksamheten är av betydelse för samhällets funktionalitet och Sveriges säkerhet?

• Mot vad ska det skyddas? Vilka säkerhetshot finns mot den verksamhet som omfattas av 
säkerhetsskyddslagen? Vilka sårbarheter finns i verksamheten? I säkerhetsskyddsanalysen 
beaktas särskilt antagonistiska hot, det vill säga hot från en aktör med avsikt och förmåga  
att kunna skada det skyddsvärda.

• Hur ska det skyddas? Med utgångspunkt i säkerhetsskyddsanalysen, vilka 
säkerhetsskyddsåtgärder är nödvändiga att vidta avseende skydd av information,  
fysiskt skydd, med mera?

6  Lag 2018:585, Säkerhetsskyddslag
7  SFS 2018:658, Säkerhetsskyddsförordning
8  Borås Stads regler för säkerhetsskydd, fastställt i KS, gäller tom 2021
9  Avdelningschefen för Centrum för kunskap och säkerhet är säkerhetsskyddschef enl delegation 170701.
10 Lag 2018:585 1 kap 2§, Säkerhetsskyddslag
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Säkerhetsskyddsplan

När säkerhetsskyddsanalysen är fastställd ska verksamhetsutövaren i en säkerhetsskyddsplan tydliggöra 
vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Säkerhetsskyddsplanen ska ge inriktningar och 
underlag till att genom:

3. informationssäkerhet förebygga dels att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter obehörigen 
röjs, ändras, görs otillgängliga eller förstörs samt förebygga skadlig inverkan på uppgifter och 
informationssystem som avser säkerhetskänslig verksamhet.

4. fysisk säkerhet förebygga dels att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra 
anläggningar eller objekt där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
eller där verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig bedrivs, dels skadlig inverkan 
på sådana områden, byggnader, anläggningar eller objekt.

5. personalsäkerhet förebygga att personer som inte är pålitliga från säkerhetssynpunkt deltar 
i verksamhet där de kan få åtkomst till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller i 
verksamhet som av annan anledning är säkerhetskänslig (säkerhetsprövning) samt säkerställa 
att de som deltar i säkerhetskänslig verksamhet har tillräcklig kunskap om säkerhetsskydd 
(utbildning i säkerhetsskydd).

Civilt försvar
Civilt försvar är all verksamhet som kommunen bedriver under högsta beredskap och krig. Det som 
skiljer sig från normal verksamhet är främst ändringar i prioriteringen av samhällsviktig verksamhet 
samt att andra lagar gäller vad avser t.ex. arbetstid, sociala försäkringar och nationella prioriteringar.

Det civila försvaret är en del av det nya totalförsvaret (civilt försvar och militärt försvar). Målet för 
det civila försvaret är att säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna, värna civilbefolkningen och 
bidra till Försvarsmaktens förmåga vid ett väpnat angrepp eller krig i vår omvärld. Kommunerna har 
ansvar för många samhällsviktiga verksamheter som måste fortsätta att fungera även i en kris.

Beredskapsgrader;

Det civila försvaret bygger på samhällets krisberedskap och samhällets samlade motståndskraft. För 
att stärka landets förmåga att hantera en kris kan beredskapen höjas. Höjd beredskap är antingen 
skärpt beredskap eller högsta beredskap. Under högsta beredskap är totalförsvar (civilt försvar och militärt 
försvar) all samhällsverksamhet som då skall bedrivas.11

Kommunens uppgifter;

Detta dokument berör Borås Stads krisberedskapsplanering i fredstid inklusive skärpt beredskap, vilket 
även innefattar ett visst förberedelsearbete mot att Sverige lokalt eller nationellt kan gå upp i höjd 
beredskap. Under mandatperioden ska kommunens bidrag till totalförsvaret planeras och arbetet med 
det civila försvaret kommer succesivt att vävas in krisberedskapsplaneringen efterhand som anvisningar 
arbetas fram av nationella och regionala myndigheter.

Kommuner ska enligt lag12 ha de planer som behövs för verksamheten under höjd beredskap. Planerna 
ska innehålla uppgifter om den verksamhet som ska bedrivas under höjd beredskap med information 
om bl.a. krigsorganisation och vilken personal som ska tjänstgöra i organisationen och vad som i 
övrigt behövs för att kommunen skall kunna höja sin beredskap och bedriva verksamheten under höjd 
beredskap. Borås Stad behöver därför, parallellt med krisberedskapsarbetet, planera in de lagstadgade 
uppgifterna för civilt försvar13 under mandatperioden i sin verksamhet. Planeringen för det civila försvaret 
baseras på krisberedskapsarbetet14 och utgångspunkten är att förmågan att hantera kriser i samhället 
i fredstid också ska ge en grundläggande förmåga att hantera kriser under höjd beredskap och krig.

11 SFS 1992:1403. Lag om totalförsvar och höjd beredskap. 
12 SFS 2006:637. Förordning om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
13 SKL 18/01807, MSB 2018-05681 Överenskommelse om kommunernas arbete med civilt försvar 2018-2020 samt SKL 18/03101, 
MSB 2018-09779 Överenskommelse om kommunernas krisberedskap
14 SFS 2006:544 kap3, 2§. Lag om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
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Kompetenshöjning gällande totalförsvar; 

Förtroendevalda och tjänstemän i Borås Stad behöver ha grundläggande kunskaper om de författningar 
och arbetssätt som gäller vid höjd beredskap, krigsfara och krig. Det är angeläget att kunskapen om 
totalförsvaret ökar. Nyckelpersoner i kommunens organisation ska under perioden genom utbildning 
ges ökade kunskaper om höjd beredskap och totalförsvar.

Ekonomi och bistånd
Ekonomi

Krisledningsnämnden fattar beslut om händelsens ekonomiska ramar när den är i funktion. När 
Krisledningsnämnden inte är aktiverad bärs kostnaderna av respektive nämnd. Oavsett vilket ska 
särskilt nummer (aktivitet) användas för att redovisa kostnader för att hantera händelsen. Det samma 
gäller för kommunala bolag och förvaltningar. 

Personal vid krishanteringsarbete ersätts enligt kommunens kollektivavtal, allmänna bestämmelser. 
För övrigt begränsat ekonomiskt bistånd enligt lag om extraordinära händelser ska samrådas med 
stadsjurist eller kommunsekreterare.

Bistånd

På begäran får en kommun eller ett landsting lämna hjälp till andra kommuner och landsting som 
drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. För detta har kommunen rätt till skälig ersättning. 
Vid förfrågan om bistånd från en drabbad kommunledning till Borås Stad delegeras beslutet till 
kommunchefen, eller dennas ersättare. 

Krisledningsnämnden i Borås Stad fattar beslut om att begära stöd från annan kommun då den är i 
funktion. Borås Stad ska ha en förmåga att efter begäran både ta emot och lämna stöd.
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Ansökan från Borås GIF om anläggningslån till 

asfalterad aktivitetsyta 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka ansökan om anläggningslån 

på 1 100 000 till Borås GIF för asfaltering av aktivitetsytor på Knektås. Beslutet 

gäller under förutsättning att föreningen har alla erforderliga tillstånd från 

berörda myndigheter samt att föreningens finansieringsplan infrias. Beslutet 

skickas vidare till Kommunstyrelsen. Föreningen har två år på sig efter 

beslutsdatum i Kommunfullmäktige att slutredovisa arbetet        

Ärendet i sin helhet 

Borås GIF är en idrottsförening med två verksamhetsgrenar. Dels 

verksamheten med fotboll på Sjöbovallen och dels verksamheten på Knektås 

med skidor, orientering och mountainbike. På senare år har verksamheten på 

Knektås vuxit och samlar varje vecka flera hundra deltagare i alla åldrar. För att 

ytterligare kunna växa och utvecklas vill nu föreningen anlägga en asfalterad 

slinga som ska användas i första hand till rullskidor. Man vill också asfaltera en 

yta om 10x50 meter, anpassad för teknikträning, inlinehockey, rullstolsåkning 

mm. Ärendet bygger till stor del på en ansökan från Arvsfonden som utgör ca 

hälften av finansieringen. Nämnden vill trycka på att hela finansieringsplanen 

måste infrias samt att alla erforderliga tillstånd från berörda myndigheter 

införskaffas för att beslutet ska gälla. 

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan                                

Beslutet expedieras till 

1. KS Diarium 

2. info@borasgif.nu 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 



Borås GIF 
Asfalterad Aktivitetsyta 19_20



Borås GIF

Vi skall bli Borås mest uppskattade 
idrottsförening

Gemenskap - Glädje - Motion



Skidor - Orientering - MTB 



Asfalterad Aktivitetsyta 19_20 

I vår strävan mot att utveckla vår anläggning för fler människor och skapa 
ännu bättre träningsmöjligheter för våra aktiva vill vi utveckla och bygga en 

asfalterad aktivitetsyta.  



Asfalterad Aktivitetsyta 19_20 
Mål:  

Asfaltera en slinga av 1,2 km och skapa en 
asfalterad lekyta på ca 10*50 m för träning 

och lek.  

Här skall vi skapa möjligheter för teknikträning och olika lek/
idrottsmöjligheter som behöver en avskiljd asfaltsyta. Både 
för våra medlemmar men även för alla som nyttjar och skall 

vilja nyttja vår anläggning i framtiden.   

Tex innebandy, inlineshockey, cykling, rullskidor, 
rullstolsåkning, skidskytte, gångyta i skogen för personer med 

funktionsvariationer.  



Asfalterad Aktivitetsyta 19_20 

Projektplan: 

Vår 2019, underlagsarbete, banskisser, styrelsediskussioner 
Aug 2019 Offerter/projektering/Budget 
Sep 2019 Bidragsansökningar 
Mar 2020 Förhoppning om byggstart 
Juni 2020 invigning 



Asfalterad Aktivitetsyta 19_20 

Ekonomi: 
Asfaltering enligt offert 2 497 000 kr 
Grävarbeten, grus till löparspår inför 150 000 kr 
Elinstallationer+skidskytte 100 000 kr 
Totalt 2 747 000 kr 

Tänkt Finansiering: 
Anläggningslån Borås Stad 1 100 000 kr 
Allmänna Arvsfonden 1 150 000 kr 
Övriga ansökningar 300 000 kr 
Egen Finansiering 150 000 kr 
Ideella insatser 200 timmar 50 000 kr 
Totalt 2 750 000 kr
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Svar på Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att beakta 

Stadsrevisionens rekommendationer och redovisa åtgärder senast den 30 

november 2020.        

Ärendet i sin helhet 

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

Åtta nämnder har varit föremål för granskningen. 

 

De rekommenderar Fritids- och folkhälsonämnden; 

- att förstärka arbetet med den interna kontrollen genom att inkludera en 

bedömning om hanteringen av kundfakturor i riskanalyserna. 

- att se över våra rutiner för beräkning av taxor och avgifter för att säkerställa 

att självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen efterlevs och att 

dokumentera hur beräkningarna är gjorda. 

- att det upprättas tillräcklig dokumentation som beskriver samtliga processer 

som berör hanteringen av taxor och avgifter. 

- att se över rutiner och dokumentation av kontroller för avgiftshantering. 

- att det upprättas tillräckliga rutiner för kontroller som säkerställer att 

debiteringen av taxor och avgifter sker och att beräkningen blir korrekt. 

 

Risker kopplat till skapandet av kundfakturor har funnits med i tidigare års 

intern kontroll. På grund av det har fungerat väl har vi gjort bedömningen att 

risken är låg att fel ska uppstå. Därmed har vi inte tagit med det i riskanalys och 

intern kontrollplan på nämndsnivå. På verksamhetsnivå (ekonomienheten) har 

vi under året gjort en översyn av hela kundfakturaprocessen och identifierat 

andra processer kopplat till kundfakturering som bör belysas närmare i 

kommande års riskanalys. 

 

Vi tar till oss Stadsrevisionens rekommendationer om att belysa kundfakturor i 

kommande arbete med riskanalys på nämndsnivå. Vi kommer att titta närmare 

på de olika delarna i kundfaktureringsprocessen, bland annat processen innan 

det kommer till skapandet av en faktura. Ett exempel på detta är arbetet med 

avtalsskrivning där ett förbättringsarbete har initierats i förvaltningen. Vi 

kommer även belysa risker kopplat till processen med taxor och avgifter. De 
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risker som identifieras och som har en risknivå som överstiger 9 enligt COSO- 

modellen, som Borås Stad använder, kommer tas med i kommande års interna 

kontrollplan.               

Beslutsunderlag 

1. Stadsrevisionens granskning av taxor och avgifter i Borås Stad. 

2. Qualitaariums rapport                                

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 

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

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

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

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

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

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

Missiv
  2020-01-20

Kommunstyrelsen
Fritids- och folkhälsonämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Miljö- och konsumentnämnden
Vård- och äldrenämnden

Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnden

Grundskolenämnden
Kulturnämnden

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Bill Johansson   
Ordförande första revisorsgruppen 

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

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

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

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

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

Vi rekommenderar att: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi rekommenderar att:

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

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

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



3

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad

Vi rekommenderar att: 

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

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

Vi rekommenderar att:

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

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat 
dokumenteras

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

Vi rekommenderar att:

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

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

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

Vi rekommenderar att:

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

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

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

Intern kontroll 

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

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

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

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

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

Självkostnads- och likställighetsprincipen 

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

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

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning 

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

Vi rekommenderar att:  

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

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat dokumenteras.  

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

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

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

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

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

och likställighetsprincipen? 

Kontrollfrågor/kontrollmål: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

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

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

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

o Bilaga 2.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 2.2 Processkarta 

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

o Bilaga 5.1 Stickprovskontroll (Sekretessbelagd) 
o Bilaga 5.2 Processkarta 

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

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

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

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

Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sammanfattande iakttagelser 

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

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

Nämnd Risken hanteras 
i riskanalysen 

Sannolikhet x 
konsekvens 

Motivering finns Inkluderas i IK-
plan 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nej Ej dokumenterat Nej Nej 

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

Ja 4 Ja Nej 

Kulturnämnden Nej Ej dokumenterat Nej Nej 
Miljö- och 
konsumentnämnden 

Ja 4 Nej Ja 

Samhällsbyggnads-
nämnden 

Ja 6 respektive 8 Ja Ja 

Sociala 
omsorgsnämnden 

Ja 6 Nej Ja 

Tekniska nämnden Ja 4 Ja Nej 
Vård- och 
äldrenämnden 

Ja 8 Nej Nej 

 

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

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

Bedömningar och rekommendationer 

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

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

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

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

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att  

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

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

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

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

Om självkostnadsprincipen 

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

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

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

Om likställighetsprincipen 

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

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

Iakttagelser 

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

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

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

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

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

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

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

Bedömningar och rekommendationer 

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

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

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

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

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

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

Iakttagelser 

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

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

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

Bedömningar och rekommendationer 

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

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

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

9.4. Är flödena och kontrollerna tillräckligt dokumenterade?  

Iakttagelser 

Gällande dokumentation av arbetsflöden hänvisar vi till frågan ovan.  

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

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

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

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

Bedömningar och rekommendationer 

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

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

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

9.5. Baseras underlag för fakturering på beslutat avgiftsuttag? 

Iakttagelser 

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

Bedömningar  

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

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

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

Bedömningar och rekommendationer 

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

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

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

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

Iakttagelser 

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

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

Bedömningar 

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

9.8. Faktureras alla avgifter i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut?  

Iakttagelser 

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

Bedömningar och rekommendationer 

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

Mot ovan bakgrund rekommenderar vi att 

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

9.9. Sker det tillräcklig betalningsbevakning vad gäller kundfakturorna?  

Iakttagelser 

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

Bedömningar 

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

Fritids- och folkhälsoförvaltningen hanterar följande taxor och avgifter: 

• Badavgifter 
• Hyror idrottsanläggningar 
• Träffpunkt Simonsland dagcenterverksamhet 

 

Praktisk hantering av avgifter 

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

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

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

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

Beslut om avgifterna 

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

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

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

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

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

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

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

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

Intern kontroll 

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

Förskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Barnomsorgsavgifter 
• Barnomsorgsavgifter – retroaktiva 

Grundskolenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

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

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

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

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

 

Praktisk hantering av avgifter 

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

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

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

Beslut om avgifterna 

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

Avgifternas storlek 

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

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

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

 

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

 

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

 

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

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

 

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

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

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

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

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

faktura) 
• Kontroll av dagjournaler (närvaro/frånvaro) 

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

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

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

Intern kontroll 

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

Stickprov 

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

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

 

  
 

 

 

 



 
 

 Action Dokument Risk Kontroll 
1. Registrering av 
inkomst och schema 

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

 Felaktiga inkomstuppgifter. 
 

Vårdnadshavaren 
 



system, oavsett om de går på 
förskola eller fritidshem.   

2. Barnen går på 
förskola eller på 
fritidshem 

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

 Schemat avviker från faktisk 
närvaro. 

Skolorna 

3. Debiterings-
underlag 

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

Debiteringsunderlag  Handläggare 

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

Faktura   



många barn som denne har på 
förskola och eller fritidshem. 

5. Faktura till 
vårdnadshavaren 

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

Faktura   

6. Betalning Vårdnadshavaren erlägger 
betalning för fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsservice 

7. Fakturabevakning 
och betalning 

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

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsservice 
 

8. Inkomstkontroll 
och efterfakturering 

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

 Utebliven efterkontroll. 
 

Handläggaren 

9. Ev. faktura eller 
utbetalning 

Vid avvikelse från den inrappor-
terade inkomsten görs en 

Faktura eller utbetalning Vårdnadshavarna inte längre 
går att debitera. 

Handläggaren och 
redovisningsservice 



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

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

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

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

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

 

Praktisk hantering av avgifter 

Antalet fakturor som förvaltningen hanterar är relativt få: 

Avgifter barn och ungdomsvård 
  

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

Avgifter Specialboende för personer 
med psykisk ohälsa och 
beroendeproblematik 
  

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

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

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

Avgifter boendestöd/övergångsbostäder 
  

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

Bostadshyror, servicehus för 
missbrukare/äldreomsorgsavgifter 
  

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

 

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

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

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

Beslut om avgifterna 

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

Avgifternas storlek 

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

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

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

Intern kontroll 

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

Kulturnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

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

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

 

Praktisk hantering av avgifter 

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslut om avgifterna 

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

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

Kulturskoleavgifterna finns på kommunens hemsida: 

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

 

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

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

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

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

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

Intern kontroll 

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

Miljö- och konsumentnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

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

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

Vår granskning hade främst fokus på tillsyn enligt alkohollagen.  

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

 

Praktisk hantering av avgifter 

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

 Antal fakturor Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

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

464 464  17  4  1122  4 000  

 

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

Miljöbalken och livsmedel 

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

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

Serveringstillstånd 

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

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

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

Beslut om avgifterna 

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

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

Samtliga taxor och avgifter framgår på kommunens hemsida.  

Avgifternas storlek 

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

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

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

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

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

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

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

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

Serveringstillstånd enligt alkohollagen 

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

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

Intern kontroll 

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

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

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

 

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

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

Stickprov 

Den genomförda stickprovskontrollen visade inga felaktigheter.  

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

  
 



 
 

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

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

Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning och 
ev. kunskapsprov 

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

Ev. faktura för kunskaps-
prov. 

Felaktig handläggning. 
Utebliven eller felaktig 
debitering för kunskapsprov. 
 

Handläggare 



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

3. Faktura gällande 
ansökan skapas  

Vid en inkommen ansökan ställs 
ut en faktura.  

Faktura för ansökan 
Ev. inkl. avgift för 
kunskapsprov. 

Utebliven eller felaktig 
debitering. 

Handläggare 
 

4. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura  Redovisningsenheten 

5. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

6. Fakturabevakning 
och betalning 

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

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 

7. Beslut om 
tillstånd  
 
8. Beslut om 
tillstånd mottas  

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

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

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

Handläggare 

LÖPANDE TILLSYN 
9. Tillsyn Kommunen utövar tillsyn, dvs 

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

Tillsynsprotokoll 
Utredning 

 Handläggare 



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

10. Restaurang-
rapport 

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

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

Handläggaren 

11. Debiterings-
underlag 

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

Debiteringsunderlag 
 

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

Handläggaren 
 



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

Faktura   Redovisningsenheten 
 

13. Faktura till 
tillståndshavaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

14. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 

15. Faktura-
bevakning och 
betalning 

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

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 
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Bilaga 6 – Samhällsbyggnadsnämnden 
 

Samhällsbyggnadsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Bygg- och rivningslovavgifter 
• Förrättnings- och granskningsavgifter 

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

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

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades  

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

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

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

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

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

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

Beslut om avgifterna 

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

Avgifternas storlek 

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

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

Intern kontroll 

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

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

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

I nämndens IK-plan finns följande kontrollmoment: 

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

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

Stickprov 

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

Den genomförda stickprovskontrollen visade två felaktigheter: 

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

inte med fakturan.   

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

 
 

 

 



 
 

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

om bygglov. 
Ansökan  Handläggare 

2. Handläggning Handläggaren hanterar ärendet. 
 

Till exempel: 
Marksektionsritning  
Situationsplan 
Markplaneringsritning  
Fasadritning 
Planritning  

Felaktig handläggning. 
 

Handläggare 



Sektionsritning 
Anmälan kontrollansvarig  

3. Debiterings-
underlag 

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

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

Handläggare 

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

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

Nämndsekreterare, 
nämnden, 
handläggaren 

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

Beslut   

6. Sökande får 
beslutet 

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

Beslut  Utebliven expediering. Handläggare 

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

Faktura, innehållande 
hänvisning till beslutet 

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

Handläggaren 
Redovisningsenheten 

8. Faktura till 
sökande 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

9. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan. 

Betalningstransaktion Utebliven betalning. Redovisningsenheten 



10. Faktura-
bevakning och 
betalning 

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

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

Redovisningsenheten 
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Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden  
 

Sociala omsorgsnämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Vård- och omsorgsavgifter 
• Bostadshyror 

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

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

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

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

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

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

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

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

Beslut om avgifterna 

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

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

Avgifternas storlek 

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

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

Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser. 

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

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

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

Intern kontroll 

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

Tekniska nämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

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

 

Praktisk hantering av avgifter 

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

År 2018 Antal 
fakturor 

Lägsta 
belopp 

Högsta 
belopp 

Totalt 
belopp 

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

  

Parkeringsintäkter överförs från Borås Parkering AB fyra gånger per år. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Beslut om avgifterna 

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

Avgifternas storlek 

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

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

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

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

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

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

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

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

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

Vård- och äldrenämnden hanterar följande taxor och avgifter: 

• Äldreomsorgsavgifter 
• Måltidsabonnemang 

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

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

 

Praktisk hantering av avgifter 

2018 skickades följande fakturor som avser nämndens verksamheter: 

Äldreomsorgsavgifter institutionsvård 8 875 712,36 kr 

Äldreomsorgsavgifter öppen vård 18 761 180,13 kr 

Måltidsabonnemang/matdistribution 44 415 234,16 kr  

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

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

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

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

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

Avgifternas storlek 

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

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

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

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

Rutiner för att säkerställa korrekt hantering 

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

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

Intern kontroll 

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

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

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

Stickprov gjordes på 20 fakturor som valdes ut slumpmässigt.  



 
 

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

vårdbehov avseende en 
brukare.  

Ansökan ?  Handläggare 

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

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

Avgiftsunderlaget är felaktigt 
 
 

Handläggare 

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

  Handläggare 



enligt gällande delegations-
ordning.  

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

Beställning  Handläggare 

5. Vårdinsatser 
utförs 
och  
6. Vårdinsats 
mottages 

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

Datainmatning i systemet 
VIVA 

Felregistrering av tid eller 
insats 

Utföraren och 
handläggaren 

7. Debiterings-
underlag skapas 

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

Faktureringsunderlag Fel pga felregistrering enligt 
ovan punkt 5.  

 

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

Faktura   

9. Faktura till 
brukaren 

Fakturan skickas till sökande 
med 30 dagars betalningsfrist.  

Faktura   

10. Betalning Sökande erlägger betalning för 
fakturan 

Betalningstransaktion Utebliven betalning Ekonomiavdelning 

11. 
Fakturabevakning 
och betalning 

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

Betalningstransaktion Utebliven betalning 
uppmärksammas ej. 
 

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

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-03-25 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00153 3.6.8.3 
 

  

 

Taxor för Borås Arena 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om nya taxor och avgifter på Borås 

Arena, med komplettering av LED-reklam, från den 1 april 2020.               

Ärendet i sin helhet 

Lag som tillhör de så kallade elitlagen (de två högsta serierna på dam- och 

herrsidan) har stora krav från Svenska Fotbollsförbundet (SvFF) på hur 

arenorna ska vara utformade. Då dessa lag spelar matcher ska arenorna låsas 4 

timmar innan matchstart. Detta betyder att man inte kan använda arenorna på 

ca 8 timmar. Det är även en hel del förberedelser och efterarbete för att få 

arenan och övriga lokaler som krävs iordningställda. Detta kräver en hel del 

resurser från Borås Stads personal. Både vad det gäller lokalvård, vaktmästeri 

samt arenaansvarig som ska vara med på förmöten och under hela matchdagen. 

Bemanningen på arenan är större än vid en ”vanlig” arbetsdag. Det är även 

reglerna för elitlagen som gör att Borås Arena måsta hållas uppdaterad och 

godkänd vad det gäller allt ifrån belysning, gräs, avspärrningar med mera. Att 

hyra Borås Arena för sådana matcher bör kosta  mer än för matcher i lägre 

divisioner, där det inte förkommer liknande krav på arena, personal på arenan 

och liknande.      
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Utgångspunkten är 15% av entréintäkten, med en minimitaxa enligt 

nedan; 

 

Nivå 1 – kostnad 10 000 kr per match Nivå 2 – 15 000 kr per match 

Ensam tillgång till Arenan från 4 timmar innan 

match till 2 timmar efter match.  

Tillgång till de omklädningsrum som krävs för lag, 

domare, matchdelegat.  

Arena med godkänd belysning, ljud och 

matchklocka. Säkerhetshytt, 

Speaker/matchsekretariat, Radiohytt samt pressrum 

Tillgång till storbildsskärm och LCD skärmar (Obs, 
med egen personal).  
Tillgång till ”puben” på Sjuhäradsläktaren.  
Trådlöst Wifi. 
Rum för förmöte och eftermöte.  
Vaktmästare på plats under hela tiden 
Städning av arenan före samt efter match. 

Som nivå 1 med tillägg;  

Tillgång till den nya business-loungen 

med VIP-avdelning på 

Sjuhäradsläktaren. 

 

 

Hyra för matcher med entré - ej elitlag 

 

Nivå 1 – 3 000 kr/match Nivå 2 – 6 000 kr 

/match 

Nivå 3 – 

10 000 kr/match 

Nivå 4 – 

15 000 kr/match 

Endast tillgång till 

Sjuhäradsläktaren.  

Tillgång till Arenan under 

match (om möjligt 30 minuter 

innan). Tillgång till de 

omklädningsrum som krävs 

för lag och domare. 

Matchklocka med tid (egen 

personal). 

Plan med belysning (vid 

behov). 

Vaktmästare finns i området.  

 

Som paket 1 med 

tillägg; 

Tillgång till Arenan 

en timme innan 

match samt en timme 

efter match. 

Vaktmästare på plats 

hela tiden. 

Tillgång till 

ljudanläggning. 

 

Ensam tillgång till Arenan från 4 timmar 
innan match till 2 timmar efter match. 
Tillgång till de omklädningsrum som krävs 
för lag, domare, matchdelegat. 
Arena med godkänd belysning, ljud och 
matchklocka. Säkerhetshytt, Speaker/ 
matchsekretariat, Radiohytt samt pressrum. 
Tillgång till storbildsskärm och LCD 

skärmar (Obs, med egen personal). 
Tillgång till ”puben” på Sjuhäradsläktaren. 
Trådlöst Wifi. 
Rum för förmöte och eftermöte. 
Vaktmästare på plats under hela tiden. 
Städning av arenan före samt efter match. 

 
 

Som paket 3 med 

tillägg; 

Tillgång till den nya 

businessloungen med 

VIP-avdelning på 

Sjuhäradsläktaren. 

 

 

Reklamförsäljning 

För att nyttja det nya LED-systemet, inkl storbildsskärmar (obs; med egen 

personal) utgår en avgift för 2020 på 5% av de nettointäkter som genereras. 

Föreningen redovisar efter varje match. För 2021-2025 är motsvarande avgift 

10%. 
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Om föreningen vill sätta upp skyltar under sitt arrangemang, så är detta tillåtet 

under de förutsättningar Fritids- och folkhälsoförvaltningen ger. Skyltarna är 

bara synliga under själva arrangemanget. Här utgår en avgift, 2020, på 150 kr 

per löpmeter och år för rättigheten att använda de fastställda reklamplatserna.          

Samverkan 

Förslaget har kommunicerats med IF Elfsborg och Norrby IF. 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-23 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00050 3.6.8.3 
 

  

 

Hyresavtal mellan Borås Stad och Borås 

Skidlöparklubb om klubbhus med tillhörande 

servicefunktioner på Borås skidstadion 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner upprättat hyresavtal, med Borås 

Skidarena AB, som har bildats av Borås skidlöparklubb, för klubbhus med 

tillhörande omklädningsutrymmen och övriga servicefunktioner, på Borås 

skidstadion.        

Ärendet i sin helhet 

Borås skidlöparklubb har bildat Borås skidarena AB, som i sin tur har uppfört 

ett klubbhus med tillhörande omklädnings-, serverings-, kontors- samt 

förrådsutrymmen, vid Borås skidarena. Föreningen har byggt anläggningen i 

egen regi med ett anläggningslån från Borås Stad. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden hyr anläggningen av Borås skidarena AB och 

upplåter vissa lokaler i vår tur tillbaka till Borås skidlöparklubb samt till andra 

intresserade föreningar. Dessutom säkerställer Borås Stad att allmänheten har 

tillgång till anläggningen för ombyte och bastu i servicebyggnaden samt kunna 

ta del av serveringsutrymmena i lokalen. 

 

Hyresavtalet, se bilaga, är upprättat utifrån ett självkostnadspris, där 

byggkostnaderna har omvandlats till en hyreskostnad. Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen har under byggnationen följt arbetet och föreningen har 

varit mycket transparanta under processen, så förvaltningen känner sig trygga 

med det föreslagna upplägget.                

Beslutsunderlag 

1. Hyresavtal 

2. Ritningar och fotografier på anläggningen                                

Samverkan 

Samverkan har skett med Borås skidlöparklubb. 
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Beslutet expedieras till 

1. Borås skidarena AB 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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 HYRESKONTRAKT 
 för förhyrning av lokallägenhet 
 
 MELLAN UNDERTECKNADE HAR FÖLJANDE HYRESAVTAL TRÄFFATS 
 
 

BAKGRUND 

 

 Borås Skidarena AB (nedan kallat ”Arenabolaget”) är ett bolag som har bildats av 
802429-2420 Borås Skidlöparklubb, som också äger samtliga aktier i Arenabo-
laget 
 

 Mellan Arenabolaget och Borås Stad Kommunstyrelse, har ingåtts ett arrende-
avtal, enligt vilket Arenabolaget, från Staden, arrenderar ett markområde om c:a 
2 050 m2 av Stadens fastighet Borås Brämhults Lida 2:1 (nedan kallad ”Fastig-

heten”).  
 

 På fastigheten har Arenabolaget uppfört en byggnad ett klubbhus och en mål-
byggnad, (fortsättningsvis kallade ”Byggnaderna”). 
 

 Borås Stad, genom Fritids- och Folkhälsoförvaltningen (nedan kallad ”FoF”), har 
uttryckt önskemål om att få förhyra Byggnaderna, i syfte att kunna låta fler klub-
bar än Borås Skidlöparklubb, liksom allmänheten, utnyttja Byggnaderna. 

  

MOT OVANSTÅENDE BAKGRUND TRÄFFAS FÖLJANDE HYRESKONTRAKT 

 

1. HYRESVÄRD 
 
 
 

559006-4639 Borås Skidarena AB 

Gamla Landsvägen 5 B 

518 31 Sandared 

2. HYRESGÄST 
 
 

212000-1561 Borås Stad  

genom dess Fritids- och Folkhälsoförvaltning  

501 80 Borås 

3. LOKALENS 

ADRESS 
Svinåsagatan, Borås 

4. LOKALENS 

KVARTER 
Borås Brämhults Lida 2:1 (”Fastigheten”) 

5.    HYRESOBJEKT 
 
 
 
 

Hyresvärden uthyr till Hyresgästen det klubbhus och den 

målbyggnad, som Hyresvärden har uppfört på Fastigheten 

och var belägenhet på fastigheten framgår av bifogade tomt-

karta, bilaga .  



    
 

 

2 

6. BYGGNADER-

NAS SKICK OCH 

ANVÄNDNINGS-

ÄNDAMÅL. 
      

Byggnaderna uthyrs i befintligt skick för att av hyresgästen 

användas för andrahandsuthyrning till olika skid- och andra 

klubbar, samt för att bereda allmänheten tillträde till byggna-

dernas olika faciliteter. 

7. BYGGNADER-

NAS STORLEK.  
 
 
 
 
 

 
 

C:a 1 281,9 m2 byggnadsarea varav c:a 358 m2 öppenarea. 

 

De olika areorna inte kontrollmätta före detta kontrakts teck-

nande. Om de sålunda angivna areorna skulle avvika från 

verkliga areor innebär det inte rätt för Hyresgästen att få hyra 

återbetald och inte heller rätt för Hyresvärden att få ut en 

högre hyra. 

8. INREDNING  
 
MYNDIGHETS-

GODKÄNNAN-

DEN 
 
LOKALERNAS 

TILLGÄNGLIG-

HET 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inredning.  

Lokalen uthyrs med den inredning som framgår av bilaga 1 

till detta hyreskontrakt.  Hyresvärden ombesörjer och bekos-

tar reparation och underhåll av denna inredning. Om inred-

ningen behöver kompletteras, eller om utrangerad inredning 

behöver utbytas, skall detta göras av Hyresvärden på den-

nes bekostnad. 

 

Myndighetsgodkännanden 

Det ankommer på Hyresgästen ensam, att på sin bekostnad 

ansöka om, och vidmakthålla, de myndighetstillstånd som 

erfordras för verksamhetens bedrivande.  

 

Lokalernas tillgänglighet 

Vardera parten skall, vid eventuella om- och påbyggnadsåt-

gärder, liksom vid användningen av utrymmena, följa de vid 

varje tillfälle gällande riktlinjer och standarder för fysisk till-

gänglighet, som fastställs av Västra Götalandsregionen. 

9.     KONTRAKTSTID  
 

Från och med den 1 april 2020 till och med den 30 juni 2060. 

10.  UPPSÄGNINGS- 
OCH FÖRLÄNG-

NINGSTIDER 
 
 

Uppsägning av detta avtal skall göras minst 36 månader före 

den avtalade hyrestidens utgång i annat fall är avtalet för-

längt med fem år för varje gång med enahanda uppsäg-

ningstid. 

11. SUBLOKATION 
 
 

Hyresgästen har, utan ytterligare godkännande av Hyresvär-
den, rätt att underuthyra de förhyrda utrymmena. 
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12. HYRA PER ÅR  
 

REGLERING AV 

HYRANS KAPI-

TALKOSTNADS-

DEL UNDER HY-

RESTIDEN 
 

INDEXREGLE-

RING AV HY-

RANS DRIFTS-

KOSTNADSDEL 

UNDER HYRES-

TIDEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyran skall utgå med 936 000 kr/år.  

 

Mot bakgrund av avtalets längd har de varit omöjligt för par-
terna att förutse utvecklingen av hyresvärdens kapitalkost-
nader under hela hyrestiden.  

 

Parterna är mot denna bakgrund ense om, att bashyran un-
der hyrestiden skall regleras på följande sätt. 

 

12.1 Den del av hyran som anses täcka hyresvär-
dens kapitalkostnader 
 
Skulle Riksbankens referensränta den 1 oktober 
något år ha höjts eller sänkts med minst 0,25 % i 
förhållande till referensräntan vid avtalets ingående 
(vilken är 0,00 %), skall bashyran från och med den 1 
januari påföljande år höjas, respektive sänkas, med 
ett belopp motsvarande 3,5 % av 936 000 kronor 
(d.v.s. 65 % av bashyran) för varje kvarts procent som 
Riksbankens referensränta ändras. Beloppet skall 
avrundas till närmaste heltal kronor. 
 

12.2 Av det sålunda överenskomna hyresbeloppet skall 
under hyrestiden 35 % omräknas med hänsyn till 
förändringarna i konsumentprisindex (totalindex) 
med 1980 som basår och enligt följande grunder: 
 
Hyresbeloppet skall anses vara anpassat till index-
talet för oktober månad 2019. Detta tal, bastalet, är 
336,04. Skulle indextalet någon påföljande okto-
bermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall 
bashyran ändras med samma procenttal varmed 
indextalet har ändrats i förhållande till bastalet. 
 
I fortsättningen skall bashyran höjas eller sänkas i 
förhållande till indexändringarna, varvid hyresänd-
ringen beräknas på basis av den procentuella för-
ändringen mellan bastalet och indextalet för re-
spektive oktobermånad. Vid förändring av hyran 
skall denna avrundas till heltal kronor. Hyresbelop-
pet skall aldrig sättas lägre än bashyran. Hyresför-
ändring sker alltid från och med den 1 januari året 
efter det att oktoberindex har föranlett omräkning. 

13. HYRANS BETAL-

NING 
 

Hyra jämte hyrestillägg skall, utan anfordran, erläggas sen-

ast den sista vardagen före början av varje kalenderkvartal. 

Hyrestillägg skall anses som avtalad hyra. 
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14. RÄNTA.  
 
 
 
 
 
BETALNINGSPÅ-

MINNELSER         
                

Vid försenad hyresbetalning skall Hyresgästen erlägga dels 

ränta enligt räntelagen, dels också ersättning för varje skrift-

lig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för in-

kassokostnader m.m.  

 

Ersättning för påminnelser utgår med belopp, som vid varje 

tillfälle gäller enligt förordningen om inkassokostnader m.m. 

15. VÄRME OCH 

UPPVÄRMNING 

AV VARMVATTEN 

Kostnaden ingår inte i hyran. Uppvärmningen sker genom 

värmepump, vilken är kopplad på Hyresgästens elmätare 

16. VA-AVGIFT 

 
Ingår i hyran.  

17.  VENTILATION 

 

Ingår inte i hyran. Ventilationen är kopplad på Hyresgästens 

elmätare. 

18. ELSTRÖM 
 
 

Ingår inte i hyran. Hyresgästen tecknar eget avtal direkt med 

eldistributör.  

19. EMBALLAGE- 
OCH SOPHÄMT-

NING 

Ingår i hyran. Hyresgästen förbinder sig att följa Stadens reg-

ler för källsortering. 

20. UNDERHÅLL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reparationer och underhåll av de förhyrda lokalerna, liksom 

reinvesteringar vid utbyte av samtlig till lokalerna hörande 

maskinell- och övrig utrustning, skall ombesörjas och be-

kostas av Hyresvärden. 

 

Utrustning som Hyresgästen tillför 

Sådan utrustning som Hyresgästen själv anskaffar, även så-

dan som Hyresgästen ersätter Hyresvärden tillhörig utrange-

rad utrustning, skall utgöra Hyresgästens egendom. Hyres-

gästen ombesörjer och bekostar allt underhåll – och eventu-

ellt utbyte – av sådan egendom. Om Hyresgästen vid sin av-

flyttning kvarlämnar sådan egendom tillfaller den Hyresvär-

den utan lösen. 

 

Avstående från ersättning vid hyresvärdens under-

hållsåtgärder 

Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning av hyran, eller er-

sättning för skada, vid Hyresvärdens underhåll, reparationer 

och/eller ombyggnader av fastigheten, byggnaden eller de 
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REVISIONSBE-

SIKTNINGAR 
 
 
 
 
 
 
TILLTRÄDE TILL 

VISSA UTRYM-

MEN 
 
 
 
 

HYRESVÄRDENS 

RÄTT ATT ÅT-

GÄRDA BRISTER 

PÅ HYRESGÄS-

TENS BEKOST-

NAD 
 

förhyrda lokalerna. Hyresvärden skall minst en månad i för-

väg underrätta Hyresgästen om tidpunkten för sina arbeten. 

 

Förbud mot åtgärder utan bygglov 

Om Hyresgästen, utan erforderligt bygglov, vidtar ändringar 

i de förhyrda lokalerna - och Hyresvärden till följd härav 

tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift enligt PBL - 

skall Hyresgästen till Hyresvärden utge motsvarande be-

lopp. 

 

Byggvarudeklarationer 

Då Hyresgästen själv utför arbeten i lokalen skall han till Hy-

resvärden, i god tid före arbetets utförande, förete byggvaru-

deklarationer för det material där sådana deklarationer före-

ligger. 

 

Revisionsbesiktningar 

Om det vid revisionsbesiktningar – t.ex. av elanläggning, 

sprinkleranläggning eller annat – skulle konstateras brister i 

av Hyresgästen utförd installation är Hyresgästen skyldig, att 

på sin bekostnad tillrätta dessa fel inom den tid som framgår 

av föreläggandet. 

 

Tillträde till vissa utrymmen 

Hyresgästen medger fritt tillträde, utan tillsägelse i förväg, till 

de utrymmen som personal från elverk, va-verk, teleföretag, 

räddningstjänst och liknande behöver ha tillträde till. Dessa 

utrymmen får inte blockeras av Hyresgästen. 

 

Åtgärdande av fel och brister 

Om hyresgästen inte, efter skriftlig tillsägelse, omgående åt-

gärdar sådana fel och/eller brister som det ankommer på hy-

resgästen att åtgärda på sin bekostnad, äger hyresvärden 

rätt att – på hyresgästens bekostnad – ombesörja åtgärdan-

det. 

21. SKYLTAR, 
SKYLTSKÅP 

FÖNSTER OCH 

DÖRRAR.  
 

 
 

 

Hyresgästen medges rätt att uppsätta skyltar. Dessa skall 

dock i avseende på utformning och placering godkännas av 

Hyresvärden och vara anpassade till det av Hyresvärden 

upprättade skyltprogrammet för byggnaden om sådant pro-

gram finns. Skulle bygglov erfordras för skylt skall sådant sö-

kas av Hyresgästen på dennes bekostnad. 
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Vid mera omfattande fastighetsunderhåll, såsom fasadreno-

vering, åligger det Hyresgästen, att på egen bekostnad och 

utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar, 

markiser, antenner och därmed jämställt. Hyresgästen sva-

rar för skador på skyltar, fönster och dörrar. 

21. LÅSANORD-

NINGAR.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FÖRSÄKRINGAR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LARM. 

 
 
 

Om inte Hyresgästen godtar de lås- och stöldskyddsanord-

ningar, som Hyresvärden har försett lokalerna med, får Hy-

resgästen på egen bekostnad utrusta lokalerna med sådana 

lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för giltigheten av 

Hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring. 

 

Hyresgästen godkänner att Hyresvärden innehar reserv-

nycklar till de förhyrda utrymmena. Om Hyresgästen inmon-

terar egna lås, skall Hyresgästen, på sin bekostnad, förse 

Hyresvärden  med erforderligt antal nycklar. 

 

Hyresvärden är skyldig att, på sin bekostnad, teckna och vid-

makthålla försäkringar avseende, dels Byggnaderna som 

sådana, dels också samtliga till de förhyrda utrymmena hö-

rande fönster – även fasadglas – och dörrar.  

 

Hyresgästen skall, på sin bekostnad, teckna och under hela 

hyrestiden vidmakthålla nedan angivna försäkringar; 

 

 Försäkring, som täcker skada, som Hyresgästen, hy-

resgästens gäster/åskådare eller annan som besöker 

hyresgästen, orsakar på Hyresvärdens egendom 

 

 Verksamhets- och ansvarsförsäkring, som täcker full 

ersättning för alla typer av skada på tredje man.  

 

 Olycksfalls- och ansvarsförsäkring för egen personal. 

 
Hyresgästen skall omgående meddela Hyresvärden om 

skada har inträffat. Fullgörs inte denna anmälningsskyldig-

het svarar Hyresgästen för den skada, som uppkommer på 

grund av Hyresgästens underlåtenhet. 

 

Hyresvärden har installerat larmanläggning. Önskar Hyres-

gästen annan sådan anläggning får detta installeras på Hy-

resgästens bekostnad. 
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23. PARKERINGS-

PLATSER 
 
 
 
 

Parkeringsplatser ingår i förhyrningen i mån av plats på fas-

tighetens gårdsutrymme. Hyresgästen ombesörjer och be-

kostar de eventuella krav på parkeringsutrymmen, inklusive 

krav på handikapparkeringar, som kan bli följden av Hyres-

gästens om- och påbyggnadsåtgärder. 

24. SNÖRÖJNING, 
SANDNING, FAS-

TIGHETSSKÖT-

SEL 

Ombesörjs och bekostas av Hyresvärden på den del av fas-

tigheten där snöröjning och fastighetsskötsel erfordras. 

25. MERVÄRDES-
SKATT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om såväl Hyresvärden som Hyresgästen skulle vara redo-

visningsskyldiga för mervärdesskatt på hyran, skall Hyres-

gästen utöver hyran skall erlägga vid varje tillfälle gällande 

moms.  

 

Mervärdesskatten skall erläggas samtidigt med hyran och 

beräknas enligt vid varje tillfälle gällande regler för moms på 

hyra. Enligt nu gällande regler skall mervärdesskatten beräk-

nas på vid varje tillfälle utgående total hyra - varmed förstås 

bashyra + indextillägg + samtliga övriga hyrestillägg och er-

sättningar.  

 

Om Hyresgästen agerar på sådant sätt, (exempelvis genom att 

upplåta lokalen i andra hand), att Hyresvärden blir återbetalnings-

skyldig för mervärdesskatt skall Hyresgästen ersätta Hyres-

värden med hela det återbetalda beloppet. Härutöver skall 

Hyresgästen utge ersättning för den kostnadsökning det in-

nebär för Hyresvärden, att han inte längre har avdragsrätt för 

ingående mervärdesskatt. 

26. FASTIGHETS-

SKATT, KOMMU-

NAL FASTIG-

HETSAVGIFT EL-

LER DÄRMED 

JÄMSTÄLLT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastighetsskatt, alternativt kommunal fastighetsavgift, ingår 
inte i hyran. Om sådan skatt/avgift kommer att påföras fas-
tigheten skall hyresgästen, utöver hyran, erlägga sin andel 
av vid varje tillfälle utgående fastighetsskatt eller annan så-
dan skatt eller avgift som kan komma i den nuvarande fas-
tighetsavgiftens ställe.  
 
Hyresgästen förhyr hela byggnaden och skall därför erlägga 
all på byggnaden belöpande fastighetsskatt. 
 
Preliminär avgift baserad på föregående års fastighetsskatt 

erläggs samtidigt med kvartalshyrorna, varefter avräkning 

sker en gång per kalenderår. 
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27. KRAV FRÅN 

MYNDIGHETER 
 
 
  
 
 
 

Det ankommer på Hyresgästen, att på eget ansvar och egen 

bekostnad svara för de åtgärder, som i de förhyrda lokalerna 

kan komma att krävas av miljö- och hälsoskyddsnämnd, 

byggnadsnämnd, brandmyndighet/räddningstjänst, försäk-

ringsbolag, yrkesinspektion eller annan myndighet. Hyres-

gästen skall, innan åtgärd vidtas, samråda med Hyresvär-

den. 

28.    SKYDD MOT 

OLYCKOR          

BRANDSKYDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresvärden installerar på sin bekostnad samtliga de tek-

niska brandskyddsåtgärder, som erfordras för bedrivandet 

av den verksamhet för vilken lokalerna hyrs. Detta innefattar 

även reparation och underhåll av vad som har installerats. 

 

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor gäller, att en 

ägare av byggnader är skyldig att skriftligen till kommunen 

lämna en redogörelse för brandskyddet i fastigheten eller an-

läggningen. Hyresgästen är skyldig att två gånger årligen 

lämna Hyresvärden de uppgifter som behövs för att denne 

skall kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet.  

 

Hyresgästen och Hyresvärden skall på begäran av den 

andre lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna 

fullgöra sin skyldighet att lämna redogörelse för brandskyd-

det enligt Lagen om skydd mot olyckor. 

 

Fördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgärder 

Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för anordnande, 

installation och underhåll av allt tekniskt brandskydd som är 

hänförligt till fastighetens allmänna funktion. Hyresvärden 

ansvarar vidare för att lokalen vid hyrestidens början uppfyll-

ler det krav på brandskydd som för avsedd användning av 

lokalen följer av gällande regler. 

 

Hyresvärden ansvarar på egen bekostnad för anordnande, 

installation och underhåll av det tekniska brandskydd som 

efter hyrestidens början kan komma att krävas för den verk-

samhet för vilken lokalen är upplåten.  

 

Hyresvärden är skyldig att fortlöpande kontrollera funktionen 

av allt i lokalen befintligt tekniskt brandskydd och på egen 

bekostnad vidta nödvändiga service- och underhållsåtgär-

der, oavsett vem som har försett lokalen med en anordning 

eller utrustning.  
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Hyresvärden förbinder sig att se till, att räddningsvägar, ut-

rymningsvägar, sprinkleranordningar och andra brand-

skyddsanordningar vid varje tidpunkt hålls fria från hindrande 

föremål samt att genomföringar som görs i brandcell förses 

med varaktiga brandtätningar. 

 

Part är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister 

i utrustning eller anordning som parten har installerat eller 

som i annat fall har inträffat på grund av bristfälligt utförd åt-

gärd av parten eller som har uppkommit till följd av att parten 

inte har utfört en åtgärd som han har varit skyldig att vidta. 

 

Annan reglering av ansvaret för brandskyddsåtgärder än 

ovanstående gäller endast om detta särskilt överenskom-

mits. 

 

Systematiskt brandskyddsarbete m.m. 

Partena är medvetna om sitt ansvar för att ett tillfredsstäl-

lande brandskydd upprätthålls i byggnaden och i lokalen och 

förbinder sig att fortlöpande vidta, förutom de tekniska åtgär-

der som reglerats i det föregående, även de organisatoriska 

åtgärder som behövs för att minska risken för brand och för 

att hindra eller begränsa skador till följd av brand.  

 

Parterna ska samråda med varandra innan mer omfattande 

åtgärder vidtas. Part ska vidare på begäran av den andre 

parten lämna den information om fastigheten respektive 

verksamheten som parten behöver för att kunna fullgöra sitt 

åtagande enligt denna klausul och sina skyldigheter enligt 

lagstiftningen om skydd mot olyckor.  

 

Part är dessutom skyldig att en gång om året bereda den 

andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och upp-

följning av partens systematiska brandskyddsarbete. 

 

Redogörelse för brandskyddet  

Lokalen omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för brand-

skyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor.  

 

Hyresgästen skall en gång per kalenderhalvår (30 juni respek-



    
 

 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

tive 31 december) till Hyresvärden överlämna en skriftlig redo-

görelse över sitt brandskyddsarbete. Denna rapport skall 

skickas genom e-post till 3900@boras.se.  

 

Hyresvärden förbinder, att på begäran av Hyresgästen till-

ställa Hyresgästen de uppgifter som Hyresgästen behöver 

för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet.  

29. OFÖRUTSEDDA 

KOSTNADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som tillägg till hyran skall Hyresgästen under hyrestiden, 

utan uppsägning, samtidigt med hyran, erlägga på lokalen 

belöpande andel av sådana kostnadsökningar som uppkom-

mer på grund av införande eller höjning av för fastigheten 

gällande annan skatt än fastighetsskatt, såsom avgift eller 

pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet kan 

komma att besluta.  

 

Sak samma gäller om Hyresvärden åläggs generella om-

byggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten, som inte en-

bart avser lokalen, till följd av beslut från riksdag, regering, 

kommun eller myndighet.  

 

Här omtalad hyresökning skall anses avtalad att utgå från 

och med den dag då Hyresvärdens kostnadsökning inträffar 

och skall erläggas enligt detta avtals regler för hyrans betal-

ning.  

 

Lokalens andel skall beräknas efter den förhyrda lokalens 

andel av den totala lägenhetsarean i byggnaden. Med skatt 

enligt denna punkt avses inte fastighetsskatt och moms om 

särskild överenskommelse härom träffats i detta kontrakt. 

30.  LEDNINGAR 

FÖR TELEFONI 

OCH DATAKOM-

MUNIKATION 

Hyresvärden tillhandahåller ledningar för telefoni och/eller 

datakommunikation. Om Hyresgästen önskar ytterligare så-

dant får detta installeras på hyresgästens bekostnad. 

31. MILJÖFRÅGOR 

TILLSYNSAVGIF-

TER OCH 

ANDRA AVGIF-

TER 
 
 
 

Hyresgästen skall följa bestämmelserna i Miljöbalken och 

dessutom informera Hyresvärden om man bedriver hälso- 

och/eller miljöfarlig verksamhet. Hyresgästen skall också in-

formera Hyresvärden om sådana iakttagelser som kan vara 

av betydelse för miljö och hälsa. 

 

Under hyrestiden skall Hyresgästen följa de anvisningar som 

mailto:3900@boras.se
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Hyresvärden lämnar avseende hanteringen av avfall, miljö-

farligt avfall samt kemiska produkter.  

 

Hyresgästen förbinder sig att informera Hyresvärden i frågor 

som rör val av material, teknisk utrustning för fasta installat-

ioner, ombyggnader och liknande, som sker genom Hyres-

gästens försorg samt att i samband härmed lämna Hyresvär-

den erforderlig miljöinformation.  

 

Hyresgästen garanterar, att hyresgästens köldmedieanlägg-

ningar uppfyller samtliga de krav som uppställs i Miljöbalken 

och andra miljöföreskrifter. Således är Hyresgästen skyldig 

att efterfölja reglerna för anmälan, årlig kontroll och rappor-

tering i dessa avseenden. Hyresgästen skall bekosta sådana 

tillsyns- och övriga avgifter som följer av miljöbalken eller av 

annan lagstiftning och andra författningar och som är direkt 

hänförliga till den i lokalen bedrivna verksamheten. 

32. ÖVERLÅTELSE 

AV HYRESKON-

TRAKTET  
 

MEDDELANDE 

OM ÄNDRAD 

ADRESS OCH 

ÄNDRING AV 

FIRMATECK-

NARE 

Hyresgästen äger inte rätt, utan Hyresvärdens skriftliga sam-

tycke, överlåta detta avtal på annan. 

 

Hyresgästen och Hyresvärden förbinder sig att meddela 

varandra om deras respektive adresser skulle komma att 

ändras. Parterna skall också omgående meddela varandra 

vid förändringar i rätten att teckna respektive parts firma. 

33. INGREPP I LOKA-

LEN 
 
 

Hyresgästen får inte vidtaga några som helst ingrepp i bygg-

nadens bärande konstruktion utan att dessförinnan ha in-

hämtat Hyresvärdens skriftliga godkännande. 

34. TVIST 
 
 
 
 
 
 
 

Tvist med anledning av detta hyresavtal skall, där inte 12 

kap. jordabalken annat stadgar, avgöras av allmän domstol. 

Det står dock parterna fritt, att genom gemensamt beslut be-

stämma att tvisten skall avgöras genom skiljeförfarande. Ta-

lan om förfallen hyresfordran får alltid föras hos Kronofogde-

myndighet eller allmän domstol. 

35. FORCE MA-

JEURE 

 
 
 

Arbetsinställelse, blockad eller sådant varöver parterna inte 

råder, såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller ingri-

pande av myndighet, fritar parterna såväl från fullgörande av 

dess enligt detta kontrakt åliggande skyldigheter, i den mån 
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de inte kan fullgöras annat än till onormalt höga kostnader, 

liksom från skyldighet att erlägga skadestånd. 

36. FASTSTÄL-

LANDE AV NYA 

HYRA VID EN 

EVENTUELL 

FÖRLÄNGNING 

AV HYRESFÖR-

HÅLLANDET 
 
 

Om parterna väljer att förlänga hyresförhållandet efter den 

första hyrestidens utgång, skall – vid hyressättningen – sär-

skild hänsyn tas till, att hyran under den första hyresperioden 

har inkluderat hyresgästens annuitet av kapitalkostnaderna 

för uppförandet av Byggnaderna. Mot denna bakgrund är det 

därför parternas uppfattning, att ny hyra huvudsakligen end-

ast skall kompensera hyresgästen för dennes driftkostnader. 

37. OPTION FÖR HY-

RESGÄSTEN 

ATT KÖPA 

BYGGNADEN 
 
 
 
 

Efter hyrestiden utgång förbinder sig Hyresvärden, att sälja 

byggnaden till Hyresgästen om Hyresgästen så önskar. Pri-

set för byggnaden skall vara byggnadens oavskrivna rest-

värde. Hyresgästen skall i sådana händelser skriftligen med-

dela Hyresvärden minst tolv månader för hyrestidens ut-

gång, att Hyresgästen önskar utnyttja denna option. 

38. OMFÖRHAND-

LING VID EN 

EVENTUELL 

HÖJNING AV AR-

RENDEAVGIF-

TEN 

Hyresvärden har tecknat ett arrendeavtal med Borås Stad 

avseende den mark på vilken klubbhuset och målbyggnaden 

är uppförd. Arrendeavtalet utlöper 2039-06-30. Om Staden 

skulle höja arrendet vid arrendetidens utgång, är parterna 

ense om att uppta förhandlingar för justering av hyran enligt 

detta avtal i motsvarande mån. 

UNDERSKRIFTER 
 

DETTA KONTRAKT, SOM INTE UTAN SÄRSKILT MEDGIVANDE FÅR INSKRIVAS ELLER PANT-

SÄTTAS, HAR UPPRÄTTATS I TVÅ LIKA LYDANDE EXEMPLAR, 
AV VILKA PARTERNA HAR TAGIT VAR SITT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BORÅS DEN 

 
        /          2020 

 

BORÅS STAD 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 

 

 

_________________________ 

 

 
BORÅS DEN 

 
        /       2020 

 

BORÅS SKIDARENA AB 

 

_________________________ 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-23 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00045 3.6.8.4 
 

  

 

Mötesplats Hulta - nya lokaler 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner avtalsförslaget och ser med tillförsikt 

fram mot den nya Mötesplatsen på Hulta Torg. Preliminärt tillträde är 1 januari 

2022 och de ekonomiska konsekvenserna ska utvärderas och utredas under det 

kommande budgetåret.         

Ärendet i sin helhet 

På Hulta Torg finns idag förskola, Mötesplats och fritidsgård. Dessa 

verksamheter är idag uppdelade i två olika byggnader fördelat på tre olika 

lokaler på Hulta Torg 2 och 4. Detta förslag innebär en om- och tillbyggnad av 

fastigheten Hultahus 5 på adressen Hulta Torg 2. Ombyggnaden kommer att 

innebära att Hulta Torg 2 och Hulta Torg 4 byggs ihop med en gemensam 

entré för förskolan. Byggnaden kommer att vara i två plan, bottenplan med 

Mötesplats och fritidsgård samt plan 2 innehållande fritidsgård och förskola. 

Fritidsgård och Mötesplats kommer att vara samlokaliserade och kunna dela på 

gemensamma ytor i helt nyrenoverade lokaler. 

 

För Fritids- och folkhälsonämnden innebär ombyggnaden att den ligger i linje 

med att ”lyfta” Mötesplatsens betydelse i området. Med gemensamma lokaler 

skapas synergieffekter för både besökare och personal i ett gemensamt 

”Hultahus”. Diskussioner pågår med Vård- och äldreomsorgsförvaltningen och 

Kulturförvaltningen om deras eventuella medverkan i ”Hultahuset”. Dessutom 

finns möjligheter för civilsamhället att också ta del av lokalerna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens framställan                             

 

Samverkan 

Samverkan har skett med Lokalförsörjningsförvaltningen, 

Förskoleförvaltningen samt med AB Bostäder. 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-17 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2020-00048 2.6.1.2 
 

  

 

Hulta Torg: Mötesplats, Fritidsgård och Förskola 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Förskolenämnden samt Fritids- och folkhälsonämnden 

godkänner avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna 

detsamma. Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.    

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

På Hulta Torg har Borås Stad sedan tidigare förskola, mötesplats och 

fritidsgård. Dessa verksamheter är idag uppdelade i 2 olika byggnader fördelat 

på 3 olika lokaler på Hulta Torg 2 och 4. Detta förslag innebär en om- och 

tillbyggnad av fastigheten Hultahus 5 på adressen Hulta Torg 2. Ombyggnaden 

kommer innebära att Hulta Torg 2 och Hulta Torg 4 byggs ihop med en 

gemensam entré för förskolan. Byggnaden kommer att vara i 2 plan. Bottenplan 

med mötesplats och fritidsgård samt plan 2 innehållande fritidsgård och 

förskola. Efter ombyggnationen kommer förskolan ha ökat sin kapacitet med ca 

40 barn. Fritidsgård och mötesplats kommer att vara samlokaliserade och 

kunna dela på vissa gemensamma ytor i helt nyrenoverade lokaler.      

 

Beslutsunderlag 

Befintliga hyresavtal, Fritids- och folkhälsonämnden   
Fastighet Hultahus 5     
Adress Hulta Torg 2   
Hyresvärd AB Bostäder i Borås     
Yta 1 053,5 kvm   
Hyra med index 944 096 kr 896 kr/kvm   

Avtalslängd 1 år 9 mån uppsägning 
1 års 
förlängning 

Till och med 2021-01-01     
Moms Exkl.   

    

Nuv. Hyra (brukarnämnder) 
Fritids- och 
folkhälsonämnden   

  

Yta 1 053,5 kvm  
 

Klass Gammal     
Schablonhyra 911 kr/kvm  

 

Årshyra 959 739 kr     
    

    



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Nytt avtal, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden 
Fastighet Hultahus 5     
Adress Hulta Torg 2   
Hyresvärd AB Bostäder i Borås     
Yta 1 482 kvm   
Hyra 2 600 910 kr/år 1 755 kr/kvm   
Index 80 % KPI   

Avtalstid 30 år 9 mån uppsägning 
5 års 
förlängning 

Prel. Tillträde (nytt avtal) 2022-01-01   

Moms Exkl.     
Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer      

Hyra enligt nytt avtal (brukarnämnder) 
Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Förskolenämnden   

Yta 1035 kvm                                       447 kvm                              
Klass Ny  Ny   
Schablonhyra 1 764 kr/kvm 1 882 kr/kvm  
Årshyra 1 825 740 kr 841 254 kr   
    

Totala Intäkter Årshyra 2 666 994 kr 1 800 kr/ kvm   

    
Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering 

 

      

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Förskolenämnden 

3. Fritid- och folkhälsonämnden 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-23 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00048 3.6.8.2 
 

  

 

Borås Basket hyresavtal för restaurang 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner hyresavtalet med Boråshallen AB, ett 

helägt bolag av KFUM Borås Basket, och ger förvaltningen i uppdrag att 

återkomma med de aktuella hyressummorna när byggnationen är klar och 

slutbesiktad.       

Ärendet i sin helhet 

KFUM Borås basket har uppvaktat Borås Stad om att få utföra en påbyggnad 

på en souterrängbyggnad och koppla denna påbyggnad till den befintliga hallen. 

Anledningen till föreningens önskemål är att de idag har svårigheter att servera 

mat vid sina arrangemang och att de därför behöver bygga en restaurangdel 

med tillagningskök. De befintliga möjligheterna för matservering är mycket små 

och serveringen är idag alltför personalkrävande. Dessutom är antalet platser 

för sittande gäster för litet och placeringen av möjliga serveringsytor är 

olämpliga.         

 

Hyresavtalet är 10 år, med start när hyresobjektet är färdigställt, preliminärt 

2020-11-30.         

Beslutsunderlag 

1. Hyresavtal med Lokalförsörjningsnämnden 

2. Hyresavtal mellan förening och Fritids- och folkhälsonämnden                                

 

Samverkan 

Samverkan har skett med KFUM Borås basket och med 

Lokalförsörjningsförvaltningen. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Boråshallen AB 

2. Lokalförsörjningsförvaltningen 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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 HYRESKONTRAKT 
 för förhyrning av lokallägenhet 
 
 MELLAN UNDERTECKNADE HAR FÖLJANDE HYRESAVTAL TRÄFFATS 
 
 
BAKGRUND 
 

 KFUM Borås Basket, i denna bakgrund kallad ”Föreningen”, disponerar lokaler 
för sin verksamhet i Borås Stads fastighet Borås Laxöringen 3, med adress 
Bockasjögatan 2 i Borås; denna fastighet kallas nedan för ”Boråshallen”. 
 

 Föreningen har bildat aktiebolaget 559224-3538 Boråshallen AB, fortsättnings-
vis kallat ”Bolaget”, och Föreningen äger samtliga aktier i Bolaget. 
 

 Boråshallens norra kortsida består, förutom av själva hallbyggnaden, även av 
en lägre souterrängbyggnad i två våningar. 
 

 Föreningen har uppvaktat Borås Stads Fritids- och Folkhälsoförvaltning (FoF) 
med begäran om att, i Bolagets regi, och på Bolagets bekostnad, få utföra en 
påbyggnad av den ovan nämnda lägre souterrängbyggnaden och koppla denna 
påbyggnad till den befintliga hallen.  Samtidigt önskar Föreningen, genom Bo-
laget, för ombyggnad, få förhyra den lokalyta i Boråshallens plan 2, som ligger 
i anslutning till souterrängbyggnadens tak. 
 

 Anledningen till Föreningens önskemål är, att man i dag har svårigheter att ser-
vera mat vid sina arrangemang och att man därför behöver bygga en restau-
rangdel med tillagningskök.  
 
De befintliga möjligheterna för matservering är mycket små och serveringen är 
i dag allt för personalkrävande. Härtill är antalet platser för sittande gäster för 
litet och placeringen av möjliga serveringsytor är olämpliga.  
 
Föreningen ser mot ovanstående bakgrund inga möjligheter att utöka sina ar-
rangemang och befarar dessutom, att det stora personalbehovet vid servering 
av mat i kombination med platsbristen för sittande gäster med tiden kommer att 
utarma Föreningens möjligheter att attrahera såväl sponsorer, som åskådare 
och därmed hämma möjligheterna att sportsligt verka på högsta elitnivå. 
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 Föreningen har i samband med framställningarna till FoF presenterat skisser 
över hur de skulle vilja att Boråshallen utvecklades. Dessa skisser bifogas här 
som bilaga 1. 
 

MOT OVANSTÅENDE BAKGRUND TRÄFFAS FÖLJANDE HYRESKONTRAKT 
 

1. HYRESVÄRD 
 
 

212000-1561 Borås Stad  
genom dess Lokalförsörjningsnämnd  
501 80 Borås 

2. HYRESGÄST 
 
 

559224-3538 Boråshallen AB 
c/o JOJS Invest & Ekonomikonsult AB 
Box 1136 
501 11 Borås 

3. LOKALENS 

ADRESS 
Bockasjögatan 2, Borås 

4. LOKALENS 

KVARTER 
Borås Laxöringen 3 

5.    HYRESOBJEKT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresvärden uthyr till Hyresgästen den yta i Boråshallens 
plan 2, som har markerats med orange på bifogade ritning, 
bilaga 2.  
 
I förhyrningen ingår även taket på den souterrängbyggnad, 
som är belägen utanför kortsidan av den lokallägenhet som 
hyresgästen genom detta kontrakt förhyr i Boråshallens plan 
2. Den del av taket som ingår i förhyrningen har markerats 
med grönt på bifogade ritning, bilaga 2. 

6. LOKALENS 

SKICK OCH AN-

VÄNDNINGSÄN-

DAMÅL. 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ytan i Boråshallens plan 2 uthyrs i befintligt skick för att av 
hyresgästen, på dennes bekostnad, ombyggas enligt punk-
ten 8 nedan.  
 
Det tak på souterrängbyggnaden, som ingår i förhyrningen 
uthyrs även det i befintligt skick, för att av hyresgästen ut-
nyttjas för uppförande av en påbyggnad i enlighet med 
punkten 8 nedan. 
 
Efter hyresgästens om- och påbyggnader skall utrymmet 
inne Boråshallen och den av Hyresgästen utförda och be-
kostade påbyggnaden användas som restaurang i enlighet 
med vad som närmare beskrivs nedan. Hyresgästen förbin-
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der sig, att inte utan Hyresvärdens samtycke använda loka-
lerna till någon annan verksamhet. 

7. LOKALENS 

STORLEK.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den totala lokalarea som förhyrs inne i Boråshallens plan 2 
är c:a 300 m2. Den takarea på souterrängbyggnaden, som 
ingår i förhyrningen uppgår till c:a 375 m2. 
 
Utöver de areor, som framgår ovan, ingår i förhyrningen de 
markområden utanför byggnaden, som framgår av bilaga 2 
(en bygglovsritning och en tomtkarta) och som är avsedda att an-
vändas för uppförande av soprum samt trapphus med tillhö-
rande hiss. 
 
De olika areorna inte kontrollmätta före detta kontrakts teck-
nande. Om de sålunda angivna areorna skulle avvika från 
verkliga areor innebär det inte rätt för Hyresgästen att få 
hyra återbetald och inte heller rätt för Hyresvärden att få ut 
en högre hyra. 

8. INREDNING  
 

HYRESGÄS-

TENS RÄTT TILL 

OM- OCH PÅ-

BYGGNADER 
 
MYNDIGHETS-

GODKÄNNAN-

DEN 
 
LOKALERNAS 

TILLGÄNGLIG-

HET 
 
UTRYMNINGS-

VÄGAR 
 
OM- OCH PÅ-

BYGGNADENS 

PÅVERKAN PÅ 

BEFINTLIGA HY-

RESGÄSTER 
 
 
 
 

Inredning. Hyresgästens rätt till ombyggnad av befint-
ligt utrymme. Lokalens användning 
Lokalen inne i Boråshallens plan 2 uthyrs utan för verksam-
heten avsedd inredning. Detta utrymme skall av hyresgäs-
ten ombyggas för att användas som restaurang i enlighet 
med bifogade programhandlingar och ritningar, bilagorna 2 
och 3. Hyresgästen äger inte rätt att ändra det utförande 
som framgår av dessa programhandlingar och ritningar utan 
Hyresvärdens godkännande. 
 
Hyresgästens rätt till påbyggnad av souterrängbyggna-
dens tak 
Det tak på souterrängbyggnaden, som ingår i förhyrningen, 
får av Hyresgästen påbyggas i enlighet med bifogade pro-
gramhandlingar och ritningar, i vilka skall inkluderas beräk-
ningar av laster och dessas nedförande på den befintliga 
byggnaden, bilagorna 2 och 3. Bilaga 4 skall av hyresgästen 
kompletteras med av hyresvärden godkända projekterings-
handlingar i god tid före byggstart. 
 
Hyresgästen äger inte rätt att ändra det utförande som fram-
går av dessa handlingar och ritningar utan Hyresvärdens 
godkännande. 
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Vem som bekostar om- och påbyggnaden. Ägandet av 
det som tillförs genom om- och påbyggnaden. Återstäl-
lande vid avflyttning 
Samtliga om- och påbyggnader skall utföras av hyresgästen 
och på dennes bekostnad. Det som utförs skall utgöra hy-
resgästens egendom och inte anses vara tillförd fastigheten 
som tillbehör till denna. Detta innebär, att Hyresgästen vid 
sin avflyttning från fastigheten äger rätt att nedtaga och 
medföra det som har tillförts av hyresgästen. Lokalen inne i 
Boråshallen och utrymmet på souterrängbyggnadens tak 
skall därvid återställas i det skick det hade innan hyresgäs-
tens om- och påbyggnadsarbeten påbörjades.  
 
Hyresgästen äger, efter eget val, också rätt att välja att kvar-
lämna det som är utfört varvid detta, utan lösen, tillfaller Hy-
resvärden. 
 
Myndighetsgodkännanden 
Det ankommer på Hyresgästen ensam, att på sin bekostnad 
ansöka om samtliga de myndighetsgodkännanden som er-
fordras för de aktuella om- och påbyggnationerna. Hyres-
gästen skall, så snart bygglov och andra erforderliga till-
stånd erhållits, tillställa Hyresvärden en kopia av dessa god-
kännanden.  
 
Lokalernas tillgänglighet 
Hyresgästen skall vid sina om- och påbyggnadsåtgärder, 
liksom vid användningen av utrymmena, följa de vid varje 
tillfälle gällande riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglig-
het, som fastställs av Västra Götalandsregionen och beteck-
nas som ”VGR Grön”. 
 
Utrymningsvägar. Brandskydd 
Hyresgästens ombyggnad av ytan i Boråshallens plan 2, lik-
som påbyggnaden av taket på souterrängbyggnaden, skall 
utföras på ett sådant sätt, att de dygnet runt medger utrym-
ningsvägar från övriga delar av Boråshallen. För undvi-
kande av missförstånd, skall alltså utrymningsvägarna vara 
öppna även om Hyresgästens restaurang skulle vara 
stängd. Hyresgästen åtar sig att, på sin bekostnad, anlita en 
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brandkonsult för att få direktiv om hur brandskyddet – inklu-
sive utrymningsvägarna – skall anordnas. Brandkonsultens 
rapport skall tillställas Hyresvärden för godkännande innan 
om- och påbyggnaden igångsättes. 
 
Hänsyn till befintliga hyresgäster 
Hyresgästen är medveten om att utrymmet under souter-
rängbyggnadens tak är uthyrt till andra hyresgäster. Dessa 
hyresgäster får under inga omständigheter störas eller på 
andra sätt påverkas negativt av Hyresgästens byggnadsåt-
gärder.  
 
Skulle en eller flera av dessa hyresgäster rikta berättigade 
ekonomiska anspråk – som specifikt kan härledas till Hyres-
gästens åtgärder och ansvar – mot Hyresvärden med anled-
ning av hinder och men i deras nyttjanderätt, eller begära 
berättigad ersättning för skada till följd av Hyresgästens 
byggnadsåtgärder eller kommande verksamhet, skall Hy-
resgästen ersätta Hyresvärden för hela den ekonomiska 
skada Hyresvärden därigenom lider. 

9.     KONTRAKTSTID  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Från och med den 1 april 2020, då hyresgästen får tillträde 
till lokalerna för sina om-, och påbyggnadsåtgärder, till och 
med 31 oktober 2029. Parterna är medvetna om, att tillträ-
desdagen kan komma framflyttas utan att detta påverkar 
detta hyreskontrakt i övrigt. 
 
Skulle hyresgästen inte erhålla samtliga de myndighetstill-
stånd, som erfordras för de om-, och påbyggnadsåtgärder 
som är en förutsättning för detta hyreskontrakt, äger hyres-
gästen rätt att häva detta hyreskontrakt, varvid parternas 
samtliga prestationer återgår utan att någondera parten har 
något ytterligare anspråk, av vad slag det vara må, å den 
andra parten. 

10.  UPPSÄGNINGS- 
OCH FÖRLÄNG-

NINGSTIDER 
 
 

Uppsägning av detta avtal skall göras minst 24 månader 
före den avtalade hyrestidens utgång i annat fall är avtalet 
förlängt med tre år för varje gång med enahanda uppsäg-
ningstid. 

11. GODKÄNNANDE 

AV RESTAURA-

TÖR 

Hyresgästen har för avsikt att anlita en operatör för driften 
av restaurangverksamheten. Eftersom restaurangverksam-
heten skall bedrivas i en del av Hyresvärdens fastighet, och 
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SUBLOKATION 

 
 

är öppen, förutom för Hyresgästen och dennes åskådare, 
även för övriga hyresgäster i Boråshallen och allmänheten, 
är det av stor vikt för Hyresvärden att få påverka valet av 
operatör/restauratör. Mot denna bakgrund får Hyresgästen 
således endast anlita sådan operatör/restauratör som har 
skriftligen godkänts av Hyresvärden. 
 
Hyresgästen har, utan ytterligare godkännande av Hyres-
värden, rätt att underuthyra de förhyrda utrymmena till Sta-
den Fritids- och Folkhälsoförvaltning. Särskilt avtal om detta 
skall i denna händelse upprättas av dessa parter. 

12. HYRA PER ÅR 
 
 

INDEX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyran skall utgå med etthundraartontusensexhundra/118 
600/kronor per år. 
 
Det sålunda överenskomna hyresbeloppet skall under hy-
restiden omräknas med hänsyn till förändringarna i konsu-
mentprisindex (totalindex) med 1980 som basår och enligt föl-
jande grunder: 

 

Hyresbeloppet skall anses vara anpassat till indextalet för 
oktober månad 2019. Detta tal, bastalet, är okänt vid kon-
traktets tecknande. Skulle indextalet någon påföljande okto-
bermånad ha stigit i förhållande till bastalet, skall bashyran 
ändras med samma procenttal varmed indextalet har änd-
rats i förhållande till bastalet. 
 
I fortsättningen skall bashyran höjas eller sänkas i förhål-
lande till indexändringarna, varvid hyresändringen beräknas 
på basis av den procentuella förändringen mellan bastalet 
och indextalet för respektive oktobermånad. Vid förändring 
av hyran skall denna avrundas till heltal kronor. Hyresbelop-
pet skall aldrig sättas lägre än bashyran. Hyresförändring 
sker alltid från och med den 1 januari året efter det att okto-
berindex har föranlett omräkning. 

13. HYRANS BETAL-

NING 
 
 

Hyra jämte hyrestillägg skall, utan anfordran, erläggas sen-
ast den sista vardagen före början av varje kalenderkvartal. 
Hyrestillägg skall anses som avtalad hyra. 

14. RÄNTA.  
 
 
 

Vid försenad hyresbetalning skall Hyresgästen erlägga dels 
ränta enligt räntelagen, dels också ersättning för varje skrift-
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BETALNINGSPÅ-

MINNELSER         
                

lig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för in-
kassokostnader m.m.  
 
Ersättning för påminnelser utgår med belopp, som vid varje 
tillfälle gäller enligt förordningen om inkassokostnader m.m. 

15. VÄRME OCH UPP-

VÄRMNING AV 

VARMVATTEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingår i hyran vad avser uppvärmningen av den förhyrda ytan 
i Boråshallens plan 2. Vad avser påbyggnaden av souter-
rängbyggnaden äger hyresgästen rätt att, på sin bekostnad, 
koppla in souterrängbyggnadens värme och varmvattenför-
sörjning på Boråshallens fjärrvärmesystem. Hyresgästen 
skall, på sin bekostnad, uppsätta en undermätare för avläs-
ning av fjärrvärmeförbrukningen i souterrängbyggnaden. 
Förbrukningen debiteras av Hyresvärden med Hyresvär-
dens självkostnad med påslag av Hyresvärdens administra-
tiva kostnader. 

16. VA-AVGIFT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ingår inte i hyran. Hyresgästen äger rätt att koppla in såväl 
den förhyrda ytan i Boråshallens plan 2, som påbyggnaden 
av souterrängbyggnaden på Boråshallens va-ledningar. 
 
Hyresvärden debiterar sin självkostnad för förbrukningen av 
vatten och avlopp enligt separat undermätare vilken skall 
uppsättas av Hyresgästen på dennes bekostnad.  
 
Utöver förbrukningskostnaderna för VA skall hyresgästen 
även ersätta hyresvärden för dennes hanterings- och admi-
nistrativa kostnader för avläsning och debitering av vatten- 
och avloppskostnaderna. Vid detta avtals ingående har 
denna kostnad uppskattats till c:a 6 000:-/år. 

17.  VENTILATION 
 

 

Ingår i hyran vad avser lokalen i Boråshallens plan 2. Om-
besörjes och bekostas av Hyresgästen vad avser påbygg-
naden av nuvarande souterrängbyggnaden. 

18. ELSTRÖM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ingår inte i hyran. Hyresgästen äger rätt att koppla in sig på 
Boråshallens el-system vad avser såväl den förhyrda ytan 
på plan 2, som tillbyggnaden av souterrängbyggnaden. Hy-
resvärden skall debitera förbrukningskostnaden i enlighet 
med en undermätare, vilken skall uppsättas av Hyresgästen 
på dennes bekostnad. Hyresvärden äger utöver förbruk-
ningskostnaden även rätt att göra ett tillägg för sina admi-
nistrativa kostnader. 
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19. EMBALLAGE- 
OCH SOPHÄMT-

NING 
 

Ombesörjs och bekostas av Hyresgästen. Hyresgästen för-
binder sig att följa Stadens regler för källsortering. 

20. UNDERHÅLL 
 
REVISIONSBE-

SIKTNINGAR 
 
TILLTRÄDE TILL 

VISSA UTRYM-

MEN 
 

HYRESVÄRDENS 

RÄTT ATT ÅT-

GÄRDA BRISTER 

PÅ HYRESGÄS-

TENS BEKOST-

NAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underhåll av det förhyrda utrymmet i Boråshallens  
plan 2 
Vid gäller detta utrymme ombesörjer och bekostar Hyres-
värden allt utvändigt underhåll inklusive fönster samt entré- 
och andra sådana dörrar som leder till och från lokalen.  
 
Allt invändigt underhåll av denna lokal ombesörjs och be-
kostas av Hyresgästen. Underhållsansvaret omfattar också 
eventuell av Hyresvärden tillhandahållen utrustning och/el-
ler inredning. 
 
Underhåll av påbyggnaden av souterrängbyggnaden 
Hyresgästen ombesörjer och bekostar allt såväl ut- som in-
vändigt underhåll vad avser tillbyggnaden på taket till nuva-
rande souterrängbyggnaden samt vad avser såväl det till-
byggda trapphuset med hiss som soprummet. 
 
Utrustning som Hyresgästen tillför 
Sådan utrustning som Hyresgästen själv anskaffar, även så-
dan som ersätter Hyresvärden tillhörig utrangerad utrust-
ning, skall utgöra Hyresgästens egendom. Hyresgästen om-
besörjer och bekostar allt underhåll – och eventuellt utbyte 
– av sådan egendom. Om Hyresgästen vid sin avflyttning 
kvarlämnar sådan egendom tillfaller den Hyresvärden utan 
lösen. 
 
Avstående från ersättning vid hyresvärdens under-
hållsåtgärder 
Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning av hyran, eller er-
sättning för skada, vid Hyresvärdens underhåll, reparationer 
och/eller ombyggnader av fastigheten, byggnaden eller de 
förhyrda lokalerna. Hyresvärden skall minst en månad i för-
väg underrätta Hyresgästen om tidpunkten för sina arbeten. 
 
Förbud mot åtgärder utan bygglov 
Om Hyresgästen, utan erforderligt bygglov, vidtar ändringar 
i de förhyrda lokalerna - och Hyresvärden till följd härav 
tvingas utge byggnadsavgift eller tilläggsavgift enligt PBL - 
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skall Hyresgästen till Hyresvärden utge motsvarande be-
lopp. 
 
Byggvarudeklarationer 
Då Hyresgästen själv utför arbeten i lokalen skall han till Hy-
resvärden, i god tid före arbetets utförande, förete byggva-
rudeklarationer för det material där sådana deklarationer fö-
religger. 
 
Revisionsbesiktningar 
Om det vid revisionsbesiktningar – t.ex. av elanläggning, 
sprinkleranläggning eller annat – skulle konstateras brister i 
av Hyresgästen utförd installation är Hyresgästen skyldig, 
att på sin bekostnad tillrätta dessa fel inom den tid som fram-
går av föreläggandet. 
 
Tillträde till vissa utrymmen 
Hyresgästen medger fritt tillträde, utan tillsägelse i förväg, till 
de utrymmen som personal från elverk, va-verk, teleföretag, 
räddningstjänst och liknande behöver ha tillträde till. Dessa 
utrymmen får inte blockeras av Hyresgästen. 
 
Åtgärdande av fel och brister 
Om hyresgästen inte, efter skriftlig tillsägelse, omgående åt-
gärdar sådana fel och/eller brister som det ankommer på 
hyresgästen att åtgärda på sin bekostnad, äger hyresvärden 
rätt att – på hyresgästens bekostnad – ombesörja åtgärdan-
det. 

21. SKYLTAR, 
SKYLTSKÅP 

FÖNSTER OCH 

DÖRRAR.  
 

 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

Hyresgästen medges rätt att uppsätta skyltar. Dessa skall 
dock i avseende på utformning och placering godkännas av 
Hyresvärden och vara anpassade till det av Hyresvärden 
upprättade skyltprogrammet för byggnaden om sådant pro-
gram finns. Skulle bygglov erfordras för skylt skall sådant 
sökas av Hyresgästen på dennes bekostnad. 
 
Vid mera omfattande fastighetsunderhåll, såsom fasadreno-
vering, åligger det Hyresgästen, att på egen bekostnad och 
utan ersättning nedmontera och åter uppmontera skyltar, 
markiser, antenner och därmed jämställt. Hyresgästen sva-
rar för skador på skyltar, fönster och dörrar. 
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22.  LÅSANORD-

NINGAR.  
 

 
 
 
 
 
 
 
FÖRSÄKRINGAR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LARM. 

 
 

Hyresgästen skall på egen bekostnad utrusta lokalerna med 
sådana lås- och stöldskyddsanordningar som krävs för gil-
tigheten av Hyresgästens affärs- eller företagsförsäkring. 
 
Hyresgästen godkänner att Hyresvärden innehar reserv-
nycklar till de förhyrda utrymmena. Om Hyresgästen inmon-
terar egna lås, skall Hyresgästen, på sin bekostnad, förse 
Hyresvärden  med erforderligt antal nycklar. 
 
Hyresgästen är skyldig att teckna och vidmakthålla försäk-
ring avseende samtliga till de förhyrda utrymmena hörande 
fönster – även fasadglas – och dörrar.  
 
Hyresgästen skall även teckna och under hela hyrestiden 
vidmakthålla nedan angivna försäkringar; 
 

 Försäkring, som täcker skada, som Hyresgästen, hy-
resgästens gäster/åskådare eller annan som besöker 
hyresgästen, orsakar på Hyresvärdens egendom 
 

 Verksamhets- och ansvarsförsäkring, som täcker full 
ersättning för alla typer av skada på tredje man.  

 
 Avtal om bekämpning av skadedjur. 

 
 Olycksfalls- och ansvarsförsäkring för egen personal. 

 
Hyresgästen skall omgående meddela Hyresvärden om 
skada har inträffat. Fullgörs inte denna anmälningsskyldig-
het svarar Hyresgästen för den skada, som uppkommer på 
grund av Hyresgästens underlåtenhet. 
 
Hyresvärden har inte installerat larmanläggning. Önskar Hy-
resgästen sådan får detta installeras på Hyresgästens be-
kostnad. 

23. PARKERINGS-

PLATSER 
 
 
 
 

Parkeringsplatser ingår inte i förhyrningen. Hyresgästen 
ombesörjer och bekostar de eventuella krav på parkerings-
utrymmen, inklusive krav på handikapparkeringar, som kan 
bli följden av Hyresgästens om- och påbyggnadsåtgärder. 
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24. SNÖRÖJNING, 
SANDNING, FAS-

TIGHETSSKÖT-

SEL 
 

Ombesörjs och bekostas av Hyresvärden. Eventuell snöröj-
ning på det tak till souterrängbyggnaden, som Hyresgästen 
förhyr, skall ombesörjas och bekostas av Hyresgästen. 

25. MERVÄRDES-
SKATT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresvärden och Hyresgästen är redovisningsskyldiga för 
mervärdesskatt på hyran, varför Hyresgästen utöver hyran 
skall erlägga vid varje tillfälle gällande moms.  
 
Mervärdesskatten skall erläggas samtidigt med hyran och 
beräknas enligt vid varje tillfälle gällande regler för moms på 
hyra. Enligt nu gällande regler skall mervärdesskatten be-
räknas på vid varje tillfälle utgående total hyra - varmed för-
stås bashyra + indextillägg + samtliga övriga hyrestillägg 
och ersättningar.  
 
Om Hyresgästen agerar på sådant sätt, (exempelvis genom att 

upplåta lokalen i andra hand), att Hyresvärden blir återbetal-
ningsskyldig för mervärdesskatt skall Hyresgästen ersätta 
Hyresvärden med hela det återbetalda beloppet. Härutöver 
skall Hyresgästen utge ersättning för den kostnadsökning 
det innebär för Hyresvärden, att han inte längre har avdrags-
rätt för ingående mervärdesskatt. 

26. FASTIGHETS-

SKATT, KOMMU-

NAL FASTIG-

HETSAVGIFT EL-

LER DÄRMED 

JÄMSTÄLLT 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastighetsskatt, alternativt kommunal fastighetsavgift, ingår 
inte i hyran. Om sådan skatt/avgift kommer att påföras fas-
tigheten skall hyresgästen, utöver hyran, erlägga sin andel 
av vid varje tillfälle utgående fastighetsskatt eller annan så-
dan skatt eller avgift som kan komma i den nuvarande fas-
tighetsavgiftens ställe.  
 
Hyresgästens andel skall beräknas utifrån den del den för-
hyrda arean utgör av fastighetens totalt uthyrbara area.  
 
Preliminär avgift baserad på föregående års fastighetsskatt 
erläggs samtidigt med kvartalshyrorna, varefter avräkning 
sker en gång per kalenderår. 

27. KRAV FRÅN 

MYNDIGHETER 
 
 
 
 

Det ankommer på Hyresgästen, att på eget ansvar och egen 
bekostnad svara för de åtgärder, som i de förhyrda lokalerna 
kan komma att krävas av miljö- och hälsoskyddsnämnd, 
byggnadsnämnd, brandmyndighet/räddningstjänst, försäk-
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ringsbolag, yrkesinspektion eller annan myndighet. Hyres-
gästen skall, innan åtgärd vidtas, samråda med Hyresvär-
den. 

28. SKYDD MOT 

OLYCKOR          

BRANDSKYDD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresgästen installerar på sin bekostnad samtliga de tek-
niska brandskyddsåtgärder, som erfordras för bedrivandet 
av den verksamhet för vilken lokalerna hyrs. Detta innefattar 
även reparation och underhåll av vad som har installerats. 
 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor gäller, att en 
ägare av byggnader är skyldig att skriftligen till kommunen 
lämna en redogörelse för brandskyddet i fastigheten eller 
anläggningen.  
 
Hyresgästen är skyldig att två gånger årligen lämna Hyres-
värden de uppgifter som behövs för att denne skall kunna 
fullgöra sin redogörelseskyldighet.  
 
Hyresgästen och Hyresvärden skall på begäran av den 
andre lämna de uppgifter som denne behöver för att kunna 
fullgöra sin skyldighet att lämna redogörelse för brandskyd-
det enligt Lagen om skydd mot olyckor. 
 
Fördelning av ansvar för tekniska brandskyddsåtgärder 
Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad för anordnande, 
installation och underhåll av allt tekniskt brandskydd som är 
hänförligt till fastighetens allmänna funktion. Hyresgästen 
ansvarar vidare för att lokalen vid hyrestidens början upp-
fyller det krav på brandskydd som för avsedd användning av 
lokalen följer av gällande regler. 
 
Hyresgästen ansvarar på egen bekostnad för anordnande, 
installation och underhåll av det tekniska brandskydd som 
efter hyrestidens början kan komma att krävas för den verk-
samhet för vilken lokalen är upplåten.  
 
Hyresgästen är skyldig att fortlöpande kontrollera funktionen 
av allt i lokalen befintligt tekniskt brandskydd och på egen 
bekostnad vidta nödvändiga service- och underhållsåtgär-
der, oavsett vem som har försett lokalen med en anordning 
eller utrustning. Hyresgästens service- och underhållsskyl-
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dighet omfattar dock inte sprinkleranordningar som Hyres-
värden har installerat i lokalen. 
 
Hyresgästen förbinder sig att se till, att räddningsvägar, ut-
rymningsvägar, sprinkleranordningar och andra brand-
skyddsanordningar vid varje tidpunkt hålls fria från hind-
rande föremål samt att genomföringar som görs i brandcell 
förses med varaktiga brandtätningar. 
 
Part är skyldig att ersätta all skada som är en följd av brister 
i utrustning eller anordning som parten har installerat eller 
som i annat fall har inträffat på grund av bristfälligt utförd 
åtgärd av parten eller som har uppkommit till följd av att par-
ten inte har utfört en åtgärd som han har varit skyldig att 
vidta. 
 
Annan reglering av ansvaret för brandskyddsåtgärder än 
ovanstående gäller endast om detta särskilt överenskom-
mits. 
 
Systematiskt brandskyddsarbete m.m. 
Partena är medvetna om sitt ansvar för att ett tillfredsstäl-
lande brandskydd upprätthålls i byggnaden och i lokalen 
och förbinder sig att fortlöpande vidta, förutom de tekniska 
åtgärder som reglerats i det föregående, även de organisa-
toriska åtgärder som behövs för att minska risken för brand 
och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.  
 
Parterna ska samråda med varandra innan mer omfattande 
åtgärder vidtas. Part ska vidare på begäran av den andre 
parten lämna den information om fastigheten respektive 
verksamheten som parten behöver för att kunna fullgöra sitt 
åtagande enligt denna klausul och sina skyldigheter enligt 
lagstiftningen om skydd mot olyckor.  
 
Part är dessutom skyldig att en gång om året bereda den 
andre parten tillfälle att få ta del av dokumentation och upp-
följning av partens systematiska brandskyddsarbete. 
 
Redogörelse för brandskyddet  
Lokalen omfattas av kravet på skriftlig redogörelse för 
brandskyddet enligt lagstiftningen om skydd mot olyckor.  
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Hyresgästen skall en gång per kalenderhalvår (30 juni respek-

tive 31 december) till Hyresvärden överlämna en skriftlig redo-
görelse över sitt brandskyddsarbete. Denna rapport skall 
skickas genom e-post till 3900@boras.se.  
 
Hyresvärden förbinder, att på begäran av Hyresgästen till-
ställa Hyresgästen de uppgifter som Hyresgästen behöver 
för att kunna fullgöra sin redogörelseskyldighet.  

29. OFÖRUTSEDDA 

KOSTNADER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Som tillägg till hyran skall Hyresgästen under hyrestiden, 
utan uppsägning, samtidigt med hyran, erlägga på lokalen 
belöpande andel av sådana kostnadsökningar som upp-
kommer på grund av införande eller höjning av för fastig-
heten gällande annan skatt än fastighetsskatt, såsom avgift 
eller pålaga som riksdag, regering, kommun eller myndighet 
kan komma att besluta.  
 
Sak samma gäller om Hyresvärden åläggs generella om-
byggnadsåtgärder eller liknande på fastigheten, som inte 
enbart avser lokalen, till följd av beslut från riksdag, rege-
ring, kommun eller myndighet.  
 
Här omtalad hyresökning skall anses avtalad att utgå från 
och med den dag då Hyresvärdens kostnadsökning inträffar 
och skall erläggas enligt detta avtals regler för hyrans betal-
ning.  
 
Lokalens andel skall beräknas efter den förhyrda lokalens 
andel av den totala lägenhetsarean i byggnaden. Med skatt 
enligt denna punkt avses inte fastighetsskatt och moms om 
särskild överenskommelse härom träffats i detta kontrakt. 

30.  LEDNINGAR FÖR 

TELEFONI OCH 

DATAKOMMUNI-

KATION 
 

Hyresvärden tillhandahåller inte ledningar för telefoni och/el-
ler datakommunikation. Om Hyresgästen önskar sådant får 
detta installeras på hyresgästens bekostnad. 

31. MILJÖFRÅGOR 

TILLSYNSAVGIF-

TER OCH ANDRA 

AVGIFTER 
 

Hyresgästen skall följa bestämmelserna i Miljöbalken och 
dessutom informera Hyresvärden om man bedriver hälso- 
och/eller miljöfarlig verksamhet. Hyresgästen skall också in-
formera Hyresvärden om sådana iakttagelser som kan vara 
av betydelse för miljö och hälsa. 



    
 

 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Under hyrestiden skall Hyresgästen följa de anvisningar 
som Hyresvärden lämnar avseende hanteringen av avfall, 
miljöfarligt avfall samt kemiska produkter.  
 
Hyresgästen förbinder sig att informera Hyresvärden i frågor 
som rör val av material, teknisk utrustning för fasta installat-
ioner, ombyggnader och liknande, som sker genom Hyres-
gästens försorg samt att i samband härmed lämna Hyres-
värden erforderlig miljöinformation.  
 
Hyresgästen garanterar, att hans köldmedieanläggningar 
uppfyller samtliga de krav som uppställs i Miljöbalken och 
andra miljöföreskrifter. Således är Hyresgästen skyldig att 
efterfölja reglerna för anmälan, årlig kontroll och rapporte-
ring i dessa avseenden. Hyresgästen skall bekosta sådana 
tillsyns- och övriga avgifter som följer av miljöbalken eller av 
annan lagstiftning och andra författningar och som är direkt 
hänförliga till den i lokalen bedrivna verksamheten. 

32. ÖVERLÅTELSE 

AV HYRESKON-

TRAKTET OCH 

UNDERUTHYR-

NING.  
 
 
 

MEDDELANDE 

OM ÄNDRAD 

ADRESS OCH 

ÄNDRING AV FIR-

MATECKNARE 
 

Med undantag för underuthyrning till Borås Stads Fritids- 
och Folkhälsoförvaltning (FoF), äger Hyresgästen inte rätt att 
överlåta detta kontrakt på annan, eller att andrahandsuthyra 
hela eller delar av lokalen, utan Hyresvärdens skriftliga med-
givande 
 
 
Hyresgästen och Hyresvärden förbinder sig att meddela 
varandra om deras respektive adresser skulle komma att 
ändras. Parterna skall också omgående meddela varandra 
vid förändringar i rätten att teckna respektive parts firma. 

33. INGREPP I LOKA-

LEN 
 
 
 

Hyresgästen får inte vidtaga några som helst ingrepp i bygg-
nadens bärande konstruktion utan att dessförinnan ha in-
hämtat Hyresvärdens skriftliga godkännande. 

34. SERVERINGS-

TILLSTÅND 
 
 
 

Hyresgästen är skyldig att tillse att andrahandshyresgästen 
ansöka om – och under hela hyrestiden bibehålla – serve-
ringstillstånd avseende de förhyrda lokalerna. 
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35. TVIST 
 
 
 
 
 
 
 

Tvist med anledning av detta hyresavtal skall, där inte 12 
kap. jordabalken annat stadgar, avgöras av allmän domstol. 
Det står dock parterna fritt, att genom gemensamt beslut be-
stämma att tvisten skall avgöras genom skiljeförfarande.  
 
Talan om förfallen hyresfordran får alltid föras hos Krono-
fogdemyndighet eller allmän domstol. 

36. HYRESVÄRDENS 

BYGGNADSÅTA-

GANDEN 
 
 

Hyresvärden åtar sig att, på sin bekostnad, bygga två nya 
toalettutrymmen i enlighet med vad som framgår av med 
blått markerat på bifogade ritning, bilaga 2. 

37. FORCE MA-

JEURE 
 
 
 
 
 
 

Arbetsinställelse, blockad eller sådant varöver parterna inte 
råder, såsom krig, upplopp, eldsvåda, explosion eller ingri-
pande av myndighet, fritar parterna såväl från fullgörande 
av dess enligt detta kontrakt åliggande skyldigheter, i den 
mån de inte kan fullgöras annat än till onormalt höga kost-
nader, liksom från skyldighet att erlägga skadestånd. 

38. ÄGANDET AV AK-

TIERNA I HYRES-

GÄSTBOLAGET 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla överlåtelser av aktier i Boråshallen AB från KFUM Borås 
Basket, liksom alla andra förändringar av det bestämmande 
inflytandet över Boråshallen AB, skall anses som en otillåten 
överlåtelse av hyresrätten, vilket ger Hyresvärden rätt att 
säga upp avtalet enligt hyreslagens regler om otillåten över-
låtelse av hyresrätten. 
 
Parterna är ense om, att om Boråshallen AB skulle överlåta 
driften av verksamheten i lokalerna till annan, så skall detta 
komma att betraktas som jämförbart med ett otillåtet överlå-
tande av hyresrätten, vilket kan föranleda uppsägning av hy-
resförhållandet till omedelbart upphörande. 

39. RÄTT FÖR HY-

RESVÄRDEN ATT 

FÖRANKRA NY 

BYGGNAD I HY-

RESGÄSTENS 

FASAD. 
 

 
 
 
 

Hyresvärden är, genom Stadens Mark och Exploateringsav-
delning, lagfaren ägare till grannfastigheten Borås Laxö-
ringen 14. På denna fastighet finns, enligt gällande detalj-
plan, en byggrätt. Om Hyresvärden skulle välja att utnyttja 
denna byggrätt medger Hyresgästen, att Hyresvärden, på 
sin bekostnad, får förankra en eventuell ny byggnads fasad 
i den tillbyggnad Hyresgästen enligt detta hyreskontrakt har 
rätt att uppföra. 
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OMBYGGNAD AV 

PETERSBERGS-

GATAN 
 
 
 
 
 

Om Hyresvärden kommer att utnyttja sin byggrätt enligt 
denna punkt skall Hyresvärden även, på sin bekostnad, 
bygga ett nytt förråd för fastigheternas sophantering. 
 
Hyresgästen har blivit upplyst om, att Petersbergsgatan 
kommer att byggas om under hyrestiden.  

40. FETTAVSKILJARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyresgästens till- och ombyggnad innefattar även en re-
staurang. Till denna kommer hyresgästen att, på sin bekost-
nad, installera en fettavskiljare inom hyresgästens lokaler. 
Plats för fettavskiljare finns inte i den befintliga byggnaden 
(Boråshallen), varför fettavskiljaren måste placeras i, eller i an-
slutning till, den tillbyggnad Hyresgästen avser att uppföra. 
Om fettavskiljaren måste placeras i anslutning till tillbyggna-
den skall Hyresvärden skriftligen först godkänna sådan pla-
cering. 
 
Underhåll och tömning av fettavskiljaren skall ombesörjas 
och bekostas av Hyresgästen. 

41. VILLKOR FÖR 

DETTA HYRES-

KONTRAKTS 

IKRAFTTRÄ-

DANDE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En förutsättning för detta avtals ikraftträdande är att samt-
liga de poliska instanser, som har att godkänna avtalet och 
projektet lämnar sådant godkännande. 
 
En ytterligare förutsättning, är att erforderligt bygglov och 
andra myndighetsgodkännanden lämnas. 
 
Skulle godkännandena enligt ovan inte erhållas förfaller 
detta avtal och ingendera parten har något krav å den andra 
parten, av vad slag det vara må, med anledning av det ute-
blivna avtalet. 

42. ÖVERENSSTÄM-

MELSE MELLAN 

DETTA KON-

TRAKT OCH PRO-

GRAMHAND-

LINGEN 
 

Parterna är ense om, att det skall finnes en total överens-
stämmelse mellan detta hyreskontrakt och den program-
handling, som Hyresgästen upprättat. Vid bristande över-
ensstämmelse mellan de båda handlingarna förbinder sig 
Hyresgästen att ändra i programhandlingen, så att överens-
stämmelse erhålles.  
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Vid fortsatt diskrepans mellan de båda handlingarna, skall 
vad som anges i detta hyreskontrakt gälla framför program-
handlingen.  

43. VID NÖDVÄNDIGA 

FÖRÄNDRINGAR 
 
 
 
 
 
 
 

Om Hyresgästen under projektets gång anser det nödvän-
digt att genomföra förändringar mot vad som har avtalats 
mellan parterna, gällande installationer i befintlig byggnad, 
får förändringar inte utföras utan ett föregående skriftligt 
godkännande från Hyresvärden. Sådant skriftligt godkän-
nande skall bifogas detta hyreskontrakt. 

UNDERSKRIFTER 
 

DETTA KONTRAKT, SOM INTE UTAN SÄRSKILT MEDGIVANDE FÅR INSKRIVAS ELLER  
PANTSÄTTAS, HAR UPPRÄTTATS I TVÅ LIKA LYDANDE EXEMPLAR 

 AV VILKA PARTERNA HAR TAGIT VAR SITT 
 

 
BORÅS 

 
DEN        /          2020 

 
BORÅS STAD 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

 
 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 

Hyresvärd 

 

 
BORÅS 

 
DEN        /       2020 

 

 
BORÅSHALLEN AB 

 
 

____________________          ____________________ 
HYRESGÄST 

 

 

 



Mellan 

Boråshallen AB, nedan kallad hyresvärd,  

Bockasjögatan 2, 504 30 Borås  org.nr:559224-3538 

och  

Borås Stads Fritids- och Folkhälsoförvaltning, nedan kallad hyresgäst,  

501 80 Borås org.nr: 212000-1561 

har träffats följande  

 

HYRESAVTAL 

1. Bakgrund 

Hyresvärden kommer att hyra del av fastigheten Kv Laxöringen 3 (Boråshallen) enligt bifogat 
hyresavtal, bil 1, av staden. Inom den hyra delen kommer hyresvärden att uppföra en restaurang 
med tillhörande storkök i enlighet med bifogade ritningar, bilaga 2-4, samt teknisk beskrivning bilaga 
5. 

 

2. Hyresobjekt 

Hyresvärden hyr ut matsal och del av befintlig hall, grönmarkerad på bilaga 2, till hyresgästen. 

Hyresvärden skall färdigställa ovannämnda hyresobjekt senast 2020-11-30. 

Hyresvärden svarar för uppförandet och bekostar densamma. 

 

3. Hyrestid 

Detta avtal löper från och med den dag hyresobjektet är färdigställt, senast 2020-11-30, och 10 år 
framåt. 

Uppsägning av detta avtal skall ske minst tolv (12) månader före den avtalade hyrestidens utgång. I 
annat fall förlängs avtalet med fem (5) år för varje gång med tolv (12) månaders ömsesidig 
uppsägning. 

 

4. Hyra 

Hyresgästen skall erlägga en totalhyra om 2.650.000 kronor per år exklusive mervärdesskatt. 

 

 

 



5. Mervärdesskatt 

Hyresvärden äger rätt att utöver hyran enligt punkt 4 uttaga mervärdesskatt enligt vid varje tillfälle 
gällande lagstiftning för mervärdesskatt på hyra. Mervärdesskatten skall erläggas samtidigt med 
hyran och beräknas på hyresbeloppet enligt punkt 4 ovan.  

Hyresgästen förbinder sig att inte vidta någon förändring av sin verksamhet , som kan leda till att 
momsregistreringen upphör utan att underrätta hyresvärden. Om hyresvärden till följd av att 
hyresgästen förändrar sin verksamhet blir återbetalningsskyldig för mervärdesskatt enligt 
bestämmelserna i mervärdesskattelagen, skall hyresgästen fullt ut ersätta hyresvärden med det 
återbetalda beloppet. 

 

6. Värme, vatten , avlopp mm. 

Erforderlig uppvärmning av hyresobjektet samt försörjning av VA och el ombesörjes av hyresvärden. 
Hyresgästen erlägger till hyresvärden ersättning för kostnader för både fasta och löpande 
abonnemang för dessa nyttigheter. I det fall abonnemang kan överföras på hyresgästen skall så ske. I 
övriga fall skall hyresvärden fakturera hyresgästen för kostnader denne erlagt. 

 

7. Reparation, drift, underhåll och skötsel 

Hyresgästen svarar för och bekostar all drift och skötsel av den förhyrda lokalen. Omfattningen 
framgår av ansvarsfördelningen bilaga 6. 

 

8. Ombyggnad 

Parternas avsikt är att i samförstånd söka träffa överenskommelser om de ombyggnadsåtgärder samt 
mer ingripande reparations och underhållsarbeten som någondera parten kan önska gör på 
anläggningen. Sådana överenskommelser skall bl.a reglera vem av parterna som skall utföra 
åtgärden, vem som skall bekosta den och eventuella åtgärder för återställning vid avtalstidens 
utgång. 

Utförande part skall inhämta myndighets tillstånd för åtgärder enligt denna punkt samt erlägga 
kostnader för dessa tillstånd. 

Det åligger hyresgästen att vid ombyggnadsarbeten på anläggningen på egen bekostnad 
dokumentera dessa åtgärder på hyresvärdens befintliga relationshandlingar på sätt som godkänns av 
hyresvärden. På samma sätt åligger det hyresvärden att hålla dessas relationsritningar aktuella 
genom att på egen bekostnad uppdatera desamma vid egna ombyggnader. 

Om hyresgästen utan erforderligt bygglov vidtar ändringar på anläggningen och hyresvärden till följd 
härav enligt reglerna i Plan och bygglagen tvingas utge byggnads- eller tilläggsavgift, skall hyresgästen 
till hyresvärden utge samma belopp.  

 

9. Samråd 

Parterna skall i frågor av betydelse för hyresförhållandet kontinuerligt samråda med varandra, när 
part finner det erforderligt och i former som parterna gemensamt upprättar. 



Vid dessa samråd, som skall protokollföras, skall parterna behandla bl.a följande frågor: 

 frågor om teknisk förvaltning 
 Ombyggnad 
 Underhåll 

 

10.  Återställande samt äganderätt till av hyresgästen installerad egendom 

Hyresgästen äger rätt att vid avflyttning medföra den egendom som hyresgästen installerat på 
anläggningen. Egendom som hyresgästen installerat får lämnas kvar vid avflyttning endast om 
hyresvärden godkänner detta. 

Om Hyresgästen vid avflyttning bortför sådan egendom som avses i föregående stycke, skall 
hyresgästen vara skyldig att åtgärda de skador som kan ha uppstått på hyresobjektet i samband 
därmed, dock inte i större omfattning än vad som är skäligt i förhållande till hyresobjektets ålder och 
skick. Inför avflyttning skall parterna gemensamt genomföra besiktning av hyresobjektet. 

När hyresgästen lämnar hyresobjektet skall det lämnas i väl avstädat skick. 

 

11.  Upplåtelse i andra hand 

Hyresvärden är väl medveten om att hyresgästen kommer att hyra ut hyresobjektet, helt eller delvis , 
under kortare perioder i andra hand. Genom underskrift på detta hyresavtal godkänner hyresvärden 
andrahandsuthyrningen under förutsättning, dels att hyresvärdens rätt till avdrag för mervärdesskatt 
inte därmed förändras, dels att andrahandshyresgästerna inte därmed får besittningsskydd till hela 
anläggningen. 

 

12.  Försäkringar 

Hyresvärden förbinder sig att under hela avtalstiden teckna och vidmakthålla betryggande 
fullvärdesförsäkring avseende hyresobjektet. 

 

13.  Myndighetsbeslut, sanitär olägenhet m.m 

När hyresobjektet tas i bruk skall entreprenaden blivit godkänd vid slutbesiktning och slutbesked 
skall vara utfärdat. 

Hyresgästen är ensam ansvarig för från hyresgästens verksamhet härhörande sanitär olägenhet eller 
annan störning och är skyldig att på egen bekostnad avhjälpa densamma i den mån så krävs enligt 
gällande myndighetsbeslut. 

 

14. Låsanordningar 

Det åligger hyresgästen att tillse att de förhyrda lokalerna har erforderliga låsanordningar och att vid 
tillträdet av hyresobjektet överlämna huvudnyckel till hyresvärden. 

 



15.  Skada 

Hyresgästen svarar för såväl person- som sakskador på tredje man, vilka skador åsamkats tredje man 
genom fel och eller brister på hyresobjektet, och skall därvid hålla hyresvärden skadeslös för sådana 
skador. Hyresvärden förbinder sig att inte medge att utge ersättning till tredje man innan samråd 
skett med hyresgästen. Om hyresvärden påtagit sig skadeståndsansvar utan att först inhämta 
hyresgästens samtycke, gäller hyresgästens ansvar enligt denna punkt enbart om skadestånd 
utdömts av domstol och hyresvärden inte medgivit talan. 

 

16.  Skyltar, markiser antenner m.m 

Uppsättning av skyltar, markiser, antenner, kommunikationsutrustning eller annan yttre anordning år 
ske under förutsättning av att hyresgästen inhämtat erforderligt tillstånd av berörda myndigheter 
samt ansvarar för samtliga uppkomna kostnader. Vid avflyttning åligger det hyresgästen att återställa 
hyresobjektet i av hyresvärden godkänt skick. 

 

17.  Force majeure 

Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga 
skadestånd om åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av 
krig eller upplopp, på grund av sådan arbetsinställelse, blockad eldsvåda, explosion eller ingrepp av 
offentlig myndighet som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse. 

 

18.  Övrigt 

Hyresgästen medger genom underskrift av detta hyresavtal hyresvärden rätt att under hyrestiden 
pantförskriva detta avtal. 

Utan hyresgästens skriftliga medgivande får överlåtelse av detta avtal inte ske. 

 

19. Tvist 

Tvist angående tolkning av detta hyresavtal skall avgöras av Borås Tingsrätt 

 

 

Borås 2020-03-12    Borås 2020-03-12 

För Boråshallen AB För Borås stads Fritids- och folkhälsoförvalting 

 

 

…………………………………………………. ……………………………………………………… 

Johan Strömberg Tommy Jingfors 
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Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, Vile 7 

m.fl, Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Yttrande över samråd för 

detaljplan för Centrum, Vile 7 m.fl, Borås Stad och skickar till 

Samhällsbyggnadsnämnden.       

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att det blir fler boende i centrum. 

Det är även positivt att man blandar flera olika funktioner i kvarteret. Genom 

att man bygger på huset med bostäder kommer fler personer att vistas i 

området vid olika tider på dygnet, vilket främjar den upplevda tryggheten.  

 

När man förtätar är det viktigt att man ger utrymme för någon form av aktivitet 

för dem som bor i området. Närhet till det gröna och möjlighet till aktiviteter 

finns i detaljplanens närhet såväl i Stadsparken och Annelundsparken som på 

Hälsans Stig.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Översänder inbjudan till samråd för detaljplanen Centrum, Vile 7 m.fl, Borås Stad.  
 
Planhandlingarna hittas på: https://www.boras.se/5.e2b8d0216935b92d579881f.html 
 
Vänliga hälsningar,  
 
Anton Ehrendahl 
Planarkitekt 
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SAMRÅD 
 Delegationsbeslut 

§ PL 2020-000325 
BN2018-1536  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Vile 7 m.fl, 
Borås Stad 
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som 
finns ute på samråd. Du får den här inbjudan för att vi vill veta vad du 
tycker. Samrådstiden pågår 19 februari –19 mars.  
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en påbyggnad i Centrum inom den 
södra delen av kvarteret Vile. Påbyggnaden ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet med hänsyn till kringliggande bebyggelse. Syftet är också att 
området som vetter mot Kvarngatan får överbyggas.  
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna 
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna 
till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Stadshuset på Kungsgatan 55, Borås. Samrådsmötet 
kommer att äga rum i Sessionssalen på våning 7. Ingång sker via Folktalaren (följ orangea skyltar) 4 mars kl. 
17:00.–18.30. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor. Med 
hänsyn till planeringen av mötet meddela oss gärna om du kommer genom att mejla till 
detaljplanering@boras.se eller kontakta ansvarig handläggare. 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter senast den 19 mars via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens diarienummer 
(BN2018-1536), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter digitalt, eftersom 
det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, 
Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan 
du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information  
Planarkitekt Anton Ehrendahl tel: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se  
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-02-18 

mailto:anton.ehrendahl@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Deltagande i Sverige mot Narkotika, 27-28 maj 2020 

Borås Kongress 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att XXX, XXX och XXX deltar på 

konferensen Sverige mot narkotika den 27-28 maj på Borås Kongress.         

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad står som värd för konferensen Sverige mot narkotika som 

arrangeras på Borås Kongress 27-28 maj. ECAD-Sverige står bakom 

konferensen som är en manifestation mot narkotika och en träffpunkt för alla 

som är engagerade i narkotikafrågan. Kommunanställda inom drog- och 

brottsförebyggande arbete, vård och behandling, anställda inom rättsväsendet, 

representanter från frivilligrörelserna, politiker och den breda allmänheten är 

välkomna att delta. Programmet utgår från konferensens fyra 

huvudinriktningar:  

1. Hälsofrämjande och förebyggande  

2. Rättsvårdande och polisiära insatser 

3. Vård och behandling 

4. Folkrörelser och folkligt motstånd. 

Program och anmälan till konferensen finns på boras.se/SMN.               

Beslutsunderlag 

1. Program för Sverige mot Narkotika, 27-28 maj 2020                        

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



            

            

TISDAG 26 MAJ  

18.30 – 20.00 | Mingelkväll |  
Borås Stadshushall

Förmingel med plockmat och musikunderhållning. 

ONSDAG 27 MAJ

10.15 – 11.00 | Invigning | Kongressalen

Borås Stad – Per-Olof Höög, Kommunfullmäktiges ordförande  
ECAD Sverige – Göran Gredfors, ordförande 
Rikspolisstyrelsen – Mats Bergstöm, Biträdande regionpolischef i 
Region Väst  
Tullverket – Charlotte Svensson, generaldirektör

Cannabis i Colorado, vad händer?  
(Föreläsningen hålls på engelska).

Medverkande: Dr. Christian Thurstone och 
Christine Tatum. 

Den amerikanska delstaten Colorado var först 
ut i landet med att legalisera cannabis. Vad har 
hänt sedan dess? Vad har skett med användan-
det, kriminaliteten och den svarta marknaden. 
Hur är situationen för de unga? Dr. Christian 
Thurstone är forskare och psykiatriker och sär-
skilt inriktad på beroende bland barn och unga. 
Christine Tatum är journalist och grundare till Media Salad 
vilken bistår organisationer och företag med mediabevakning. 
Tillsammans har de skrivit och tillgängliggjort forskning om 
narkotika, i synnerhet cannabis påverkan på unga personer för 
den bredare allmänheten. 

12.00 – 13.00 | Lunch | Expo

13.00 – 13.45 | Seminariepass 1  

A. Skolan – En narkotikafri zon?

Medverkande: Staffan Hübinette, lärare och författare.

Vilka vägar  finns det till en narkotikafri skola? Staffan arbetar 
med projekt Narkotikafri Skola för Riksförbundet Narkotikafritt 
Samhälle. Han delar med sig av sin långa erfarenhet i ämnet och 
om det allra färskaste på området. 

B. Nyheter inom narkotika och dopingområdet

Medverkande: Johan Ekström och Gill Eriksson Svenska Narko-
tikapolisföreningen (SNPF). 

Vilka narkotika- och dopingpreparat är vanligast? Vad är det 
för nya preparat som kommer och på vilket sätt smugglas de till 
Sverige? Föreläsningen ger en inblick i narkotika- och dopingsi-
tuationen nationellt men även lokalt i Västsverige. 

C. Hur påverkas föräldraskapet i en cannabisliberal  
samtid? (Föreläsningen hålls på engelska).

Medverkande: Dr. Christian Thurstone och Christine Tatum.

Cannabis marknadsförs aggressivt i Colorado men reklamen når 
även Sverige. Vad ska man som förälder eller viktig vuxen tänka 
på i Sverige? Hur kan man skydda sitt barn från risken att börja 
med droger och bli beroende och hur agerar man om ens barn 
fastnat och blivit beroende av cannabis? Vilka metoder finns för 
att arbeta med och behandla cannabisberoende hos unga? Dr 
Thurstone och Christine Tatum har tillsammans författat boken 
Clearing the Haze - Helping Families Face Teen Addiction.

D. Syskon, en ofta osynlig och förbisedd grupp i  
anhörig- och beroendesammanhang

Medverkande: Vanja Holmgren, anhörigstödjare FMN  
Storstockholm.

Seminariet belyser vikten av att fånga upp syskon i arbetet med 
anhörigstöd. Syskon är en grupp som ofta blir drabbade på 
många vis, men som är ganska osynlig och sällan får eller söker 
stöd. Vanja kommer beskriva hur deras syskonträffar är upp-
byggda och genomförs samt vad deltagarna hittills har uttryckt 
varit viktigt och givande med träffarna.   

Linda Nilsson

Nadim Ghazale 

Moderatorer:

              Sverige mot narkotika



            

14.00 – 14.45 | Seminariepass 2  
 
A. Våldsprevention som grund i det drog- och brotts-
förebyggande arbetet

Medverkande: Stina Graad och Maja Karlsson, Borås Stad.

Hur kan våldsprevention vara en grund i det drog- och brotts-
förebyggande arbetet? Borås stad har under fem år arbetat för 
att uppnå visionen om att varje boråsare ska mötas av samma 
budskap när det gäller våld oavsett vem hen möter. Under 
föreläsningen kommer Stina och Maja att gå igenom varför 
våldsprevention är en grundpelare i arbetet mot droger och brott 
och hur vi kan lära oss mer om våld utifrån de tre väl beprövade 
förändringsprinciperna. 

B. Stöd till avhoppare från kriminella nätverk

Medverkande: Christer Karlsson, ordförande Avhoppare.nu, en 
avhoppad klient och Polisen.

Når våldet går för långt och skulderna ökar finner allt fler indi-
vider att de vill hoppa av och lämna kriminella gäng, grupper 
eller nätverk. Avhoppare.nu är en ideell förening som har bildats 
av en grupp eldsjälar för att kunna erbjuda stöd och hjälp till 
personer som vill hoppa av och lämna kriminella sammanhang. 
Christer Karlsson är ordförande i Avhoppare.nu och är själv 
avhoppare efter att ha suttit i fängelse i 30 år. Christer startade 
även organisationen KRIS som har fått stor spridning både 
nationellt och internationellt. 

C. Drogfri behandling

Medverkande: Daniel och Johanna Berger, Torparhemmet i 
Nässjö leder inbjudna deltagare i panelsamtal.

Läkemedelsassisterad vård och behandling, LARO, är i allt 
större utsträckning det alternativ som erbjuds den som behöver 
behandling mot opioidberoende. Annan behandling, som olika 
terapier med psykosocialt stöd, drogfri behandling, minskar 
i omfattning. Seminariet kommer att ge en lägesrapport och 
genom panelsamtal diskuteras svårigheter, förutsättningar och 
möjligheter med drogfri behandling.

D. Narkotikapolitiken i Portugal – Hur går det  
egentligen?

Medverkande: Pierre Andersson, Narkotikapolitiskt Center.

I debatten hänvisas allt oftare till Portugal, som avkriminalisera-
de narkotika 2001. Inte sällan förekommer dock både missför-
stånd och rena felaktigheter. Pierre Andersson, författare bakom 
en rapport om Portugal publicerad av Narkotikapolitiskt Center 
tidigare i år, hjälper till att reda ut begreppen.

14.45 – 15.15 | Fika    

15.15 – 16.30 | Plenumföreläsning |  
Kongressalen

Operation Rimfrost 

Medverkande: Polismyndigheten.

Vad ligger bakom den ökade  
narkotikadöden?

Medverkande: Anna Fugelstad, Med dr Karolinska Institutet.

Narkotikadödligheten i Sverige har ökat 
sedan 2006. Anna Fugelstad menar dock 
att det sällan handlar om dödsfall till följd 
av illegala droger. Majoriteten av dödsfallen 
mellan 2006 till 2015 gäller främst opi-
oidläkemedel som används inom smärtbe-
handling och LARO -verksamhet. 

18.30-22.00 | Festmiddag | The Company

Borås Stad står som värd för festmiddagen som hålls på restaurang 
The Company på Borås Textile Fashion Center.

TORSDAG 28 MAJ

08.45 – 09.45 | Plenumföreläsning |  
Kongressalen

San Patrignano - Förutsättning för framgångsrik 
rehabilitering (Föreläsningen hålls på engelska).

Monica Barzanti - Head of international relations and preven-
tion at San Patrignano.  
San Patrignano har försett över 27 000 individer med stöd i 
form av bostad, medicinsk och juridisk hjälp, stöd 
till fortsatta studier och praktik. Vid San Patrigna-
no ses missbruk inte som en kronisk och obotlig 
sjukdom som ska behandlas farmaceutiskt under en 
obestämd tidsperiod. Synsättet är att varje individ 
är unik och full av potential – potential som hen 
behöver för att återupptäcka och lära sig uttrycka. 
Återhämtningen är en lång och komplex process, men har en 
enorm, mätbar, positiv inverkan på samhället.

09.45 – 10.15 | Fika

10.15 – 11.00 | Seminariepass 3

A. Drogtester i trafik & arbetslivet

Medverkande: Lars-Olov Sjöström, trafiksäkerhetschef, MHF & 
ordförande i tekniska kommittén SIS/TEK 609

Arbetet med standardiseringen av testerna SIS/TEK609 och vad 
som är tillåtet eller ej enligt svensk lagstiftning. Hur man kan 
genom standardisering garantera tillförlitligheten av testerna så 
att dessa utföres på ett rättssäkert sätt. Seminariet förklarar även 
vikten av arbetet utifrån vad testerna påvisar.  

B. Lokalt arbete mot öppen droghandel

Medverkande: Ulf Merlander, polischef Nordöstra Göteborg

Ulf berättar om utmaningar och framgångar i arbetet med 
särskilt utsatta områden. Vad blir konsekvenserna av öppen 
droghandel och hur kommer man åt den?

C. Var tog den drogfria vården vägen? Överblick över 
beroendevården

Medverkande: Mats Barre, kurator Lärlingsgymnasiet och mång-
årig medarbetare på Hassela Gotland

Sverige har haft en framgångsrik drogfri vård både för unga och 
vuxna som styrktes av vetenskapliga studier. Dock fanns det 
bristande kvalitet i vissa verksamheter. Under ett par årtionden 
avvecklades den drogfria vården, både öppen- och slutenvård. 
Narkomanvårdsbaser lades ner, behandlingshem stängdes och 
många privata HVB-hem gick över till andra mer lönsamma kli-
entgrupper. Seminariet kommer lyfta frågan om varför samhället 
abdikerade från att stödja den drogfria vården. 

D. Utan skyddsnät 

Medverkande: Lotten Sunna, grundare till #utanskyddsnät

Organisationen #Utanskyddsnät fokuserar på kvinnors behov i 
behandling. Seminariet kommer att beskriva den yttersta utsatt-
heten, psykisk ohälsa och problematiken inom behandlingen av 
kvinnor i beroende eller missbruk. 

11.15 – 12.00 | Seminariepass 4 

A. ANDTCoach

Medverkande: Ammi Karlsson Pye, Samordnare ANDT  
prevention, Västerås Stad 

ANDTcoach-metoden är ett utbildnings- och nätverkskoncept 
för ANDT-prevention med särskilt fokus på cannabis. Utgångs-
punkten är en tvådagarsutbildning som genomförs av kommu-
nens ANDT-samordnare, behandlade verksamhet och Polisen. 
Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma som möter barn och 
unga. Styrkan med metoden är det konkreta utbildningskon-
ceptet samt det strukturerade efterarbetet som gör att ANDT-
coacherna vet vad och hur de ska göra och att de faktiskt gör det. 

B. Polisens arbete mot narkotika

Medverkande: Lennart Karlsson, ordförande Svenska narkotika-
polisföreningen (SNPF).

Hur arbetar polisen med narkotika i praktiken? Vilka avvägning-
ar behöver polisen göra mellan repressiva och socialpreventiva 
åtgärder i narkotikaarbetet. Föreläsaren Lennart Karlsson har 25 
års erfarenhet som narkotikapolis och är ordförande i Svenska 
Narkotikapolisföreningen.

C. Recovery 

Medverkande: Åsa Bringlöv, forskare vid FOU Södertörn och 
Linda Nilsson, utvecklingsledare Göteborg Stad 

Helhetsperspektiv på individen - Vad är problemet med miss-
bruksvården och vilka är lösningarna? Hur säkerställer vi att 
personer med missbruksproblematik inte faller mellan stolarna? 
Varför kommer vissa individer så ofta tillbaka till vården trots 
att stora resurser spenderats på dem?  Är samverkan lösningen 
eller en del av problemet för vården bland  personer med psykisk 
ohälsa och beroendeproblematik? 

D. I drogernas skugga - Hur drabbas barnen?

Medverkande: Rita Rådenbratt

Minst ett av tio barn beräknas leva med föräldrar som har ett 
risk- eller missbruk av droger. Rita, behandlare med över 20 
års erfarenhet av att möta barn och ungdomar till alkohol- och 
drogberoende föräldrar, berättar om möjligheter att nå fram och 
hur man kan hjälpa de utsatta barnen.

12.00 – 13.00 | Lunch | Expo



            

13.00 – 14.30 | Plenumföreläsning |  
Kongressalen

Don’t Forget to Kiss your Mother Goodbye –  
The musical (Föreställningen hålls på engelska).

Föreställningen ”Don´t forget to kiss your mother goodbye” 
har framförts ca 4000 gånger runt om i Sverige och Europa.  
Föreställningen skapades 1995 och gjorde sin första turné i  
Holland samma år. Sedan dess har hundratusentals elever 
och vuxna runt om Europa sett den. Under åren har den 
skapat många diskussioner kring utanförskap, droger, 
mobbning och kriminalitet bland elever och vuxna. Den 
är till stor del improviserad så ingen föreställning blir den 
andra lik. ”Don´t forget to kiss your mother goodbye” 
blandar allvar med komik och gråt med skratt.

Summering och avslutning

Borås Stad - Per-Olof Höög, Kommunfullmäktiges ordförande.

14.30 | Fika To Go

WORLD FEDERATION

AGAINST DRUGS

Hennes Majestät Drottning Silvia åtar sig beskyddarskapet  
för konferensen Sverige mot narkotika i Borås.

UNGA



Redovisning av anmälningsärenden på Fritids‐ och folkhälsonämnden  

2020‐03‐23 

 

1. Kommunfullmäktige: Anmälan om protokollsutdrag 2020-02-20 § 22 avseende Nya 
bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med år 2020 (2019-00091 
3.6.7.2). 
 

2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-02-17 § 63 samt bilaga avseende 
Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2020 (2020-00042 1.2.4.1). 
 

3. Represenationskommittén: Anmälan av protokollsutdrag 2020-02-18 § 19 avseende 
Ansökan från Fritids- och folkhälsoförvaltningen om värdskap i samband med konferens 
Sverige mot narkotika 27-28 maj 2020 (2019-00154 3.7.1.25). 
 

4. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av Mål- och inriktningsdokument för 2020 
för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden från Västra Götalandsregionen (2020-00055 
3.7.3.2). 
 

5. Kommunstyrelsen: Anmälan av Borås Stads remissyttrande 2020-02-17 över remissen 
Länsgemensam handlingsplan för suicidprevention i Västra Götaland (2020-00041 
1.1.2.1). 
 

6. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av skrivelse 2020-02-18 avseende 
Projektbeskrivning Borås simarena renovering (2020-00058 2.6.1.1). 
 

7. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av minnesanteckningar 2020-02-
18 samt bilaga från Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet (2020-00054 3.7.1.25). 
 

8. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet 
2020-03-04 (2020-00044 3.6.7.25). 
 

9. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder februari 2020 (2019-00206 1.2.4.1). 
 

 
 

 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids‐ och folkhälsonämnden  

2020‐03‐23 

 

1. Föreningsenheten: Beslut 2020‐03‐02 om bifall på Ansökan om anläggningsbidrag från 

Dalsjöfors GOIF för byte av värmesystem samt duschar (2020‐00039 3.6.7.2). 

 

2. Folkhälsoenheten: Yttrande över granskning av detaljplan för Lundaskog, Viared 7:3 m.fl. 

Lundåsen mottagningsstation, Borås Stad (2019‐00168 3.1.1.2). 
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