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Datum 

2020-03-23 
 

Instans 
Kulturnämnden 

 

 
 

 

Kulturnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kulturhuset, Vävarsalen måndagen den 23 mars 2020 kl. 17:00 

 

Sammanträdet inleds med förvaltningsinformation mellan klockan 17.00–18.30 

följt av nämndsammanträde som startar klockan 18.30.   

 

Kulturnämndens sammanträde är öppet för allmänheten  

 

Sara Andersson 
Kulturnämndens Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Evelina Lövnord, 033 357676 eller via e-post: 

evelina.lovnord@boras.se 

Mitt-S-Samverkan har gruppmöte den 15 mars kl.16.00 i Lill-Knut, 
Klusterhuset. 

Moderaterna och Kristdemokraterna har gruppmöte den 16 mars kl. 19.00 i 
Lill-Knut, Klusterhuset.  
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Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare   

2.  Godkännande av föredragningslista   

3.  Informationsärenden   

4.  Allmänhetens frågestund   

5.  Inkomna och avgivna skrivelser 2020 
Dnr 2019-00173 2.1.2.1 

 

6.  Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 
Dnr 2018-00097 1.4.2.25 

 

7.  Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. Filmfestival 
Dnr 2020-00028 3.6.1.3 

 

8.  Budgetuppföljning till och med februari 2020 
Dnr 2020-00029 1.2.4.1 

 

9.  Detaljplan för Centrum Vile 7 m.fl, Borås Stad 
Dnr 2020-00031 3.1.1.2 

 

10.  Medborgarförslag Barnomsorgsmuseum 
Dnr 2020-00021 3.6.3.25 

 

11.  Förslag till höjning av avgift för Gianni Versace-utställningen. 
Textilmuseet 
Dnr 2019-00101 2.4.1.25 

 

12.  Remiss: Stärk skolbiblioteken! 
Dnr 2018-00071 3.6.2.25 

 

13.  Revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 
Dnr 2020-00022 1.2.3.3 

 

14.  Uppdrag att Kulturhuset ska nå fram till fler kommuninvånare - 
grafisk profil 
Dnr 2020-00024 1.1.3.0 

 

15.  Remiss - Borås Stads plan för krisberedskap  
Dnr 2019-00159 3.2.2.0 
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Evelina Lövnord    Datum      Diarienummer 
Handläggare    2020-03-23         2019-00173  2.1.2.1   
033 357676 
  

 
 
Inkomna och avgivna skrivelser inför Kulturnämndens sammanträde  
23 mars 2020 
 
2018-00083 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Underrättelse om granskning för detaljplan för Dalsjöfors, 
Gårda 8.1 med flera, Borås Stad 
 
 2018-00083 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Underrättelse om granskning för detaljplan för Dalsjöfors, 
Gårda 8.1 med flera, Borås Stad, skrivelse 

 
 2018-00089 

Samhällsbyggnadsförvaltningen: Underrättelse efter antagande av detaljplan för Centrum, 
Järnvägen 4:2 med flera (Simonsland), Borås Stad 
 
2018-00089 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Underrättelse efter antagande av detaljplan för Centrum, 
Järnvägen 4:2 med flera (Simonsland), Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 
2019-00077 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Underrättelse om granskning av detaljplan för Viared, 
Vindbron 1, 2, 3 och del av Viared 5:1, Söder om Viaredsmotet, Borås Stad 
 
2019-00077 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: Svar på detaljplan för Viared, Vindbron 1, 2, 3 och del av 
Viared 5:1, Söder om Viaredsmotet, Borås Stad. Samrådshandling 
 
2019-00109 
Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2020-02-20, § 14 Avsägelse av 
förtroendeuppdrag, entledigande och fyllnadsval  
 

 2019-00112 
Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 § 6 Borås Stads 
Ungdomspolitiska program 2020-2023 
 
2019-00112 
Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2020-01-23 § 6 Borås Stads 
Ungdomspolitiska program 2020-2023. Program 
 
2019-00130 
Kulturförvaltningen: Slutredovisning av Ortens Bästa Poet On Tour 
 
2019-00130 
Kulturförvaltningen: Slutredovisning av Ortens Bästa Poet On Tour, Kalkyl 



  

 

 
2019-00137 
Kulturförvaltningen: Ersättningsbegäran angående tavla 2020-01-20 
 
2020-00020 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen: Områdesutveckling för jämlik hälsa. Beslut 
 
2020-00020 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen: Områdesutveckling för jämlik hälsa. Skrivelse 
 
2020-00020 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen: Områdesutveckling för jämlik hälsa;  
Hässleholmen bilaga 1 
 
2020-00020 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen: Områdesutveckling för jämlik hälsa;  
Hässleholmen bilaga 3 
 
2020-00020 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen: Områdesutveckling för jämlik hälsa;  
Hässleholmen bilaga 4 
 
2020-00020 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen: Områdesutveckling för jämlik hälsa;  
Hässleholmen bilaga 5 
 
2020-00020 
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen: Områdesutveckling för jämlik hälsa;  
Norrby bilaga 2 
 
2020-00023 
Kulturförvaltningen: Bokningsbekräftelse mellan Västarvet och Textilmuseet av 
utställningen Kan själv – en ljudupplevelse för de allra minsta 

 
 2020-00033 
 Nämndbudget Borås Stad 2020 
  
 2020-00033 
 Nämndbudget Borås Stad 2020, Beslut 
 
 2020-00030 
 Kulturförvaltningen: Skrivelse från ortsbor gällande utökad bergtäkt i Borgstena 
 
 2020-00030 

Kulturförvaltningen: Skrivelse från ortsbor gällande utökad bergtäkt i Borgstena. Bilaga 
avseende samrådsinformation  

   
2020-00032 

 NN: Ansökan och beslut, En Snabb slant, Konstutställning 
  

KULTURNÄMNDEN 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 
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Datum 

2020-03-23 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2018-00097 1.4.2.25 
 

  

 

Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna återrapporteringen av åtgärdsplan för 

LUPP 2017 och att översända redovisningen till Kommunstyrelsen.      

Sammanfattning  

 Sedan LUPP 2017 ansvarar Borås Stads nämnder själva för att upprätta och 
återrapportera åtgärdsplan för den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken – 
LUPP. Kulturnämndens verksamheter arbetar i stor utsträckning med de 
områden som lyfts i LUPP. Svårigheter i relation till åtgärdsplanen för LUPP 
har varit att få en övergripande bild av de arbetsmetoder verksamheterna 
använder sig av i dessa frågor, samt hur arbetet korrelerar till resultaten i LUPP.              

Ärendet i sin helhet 

Sedan LUPP 2017 ansvarar Borås Stads nämnder själva för att upprätta och 

återrapportera åtgärdsplan för den lokala uppföljningen av ungdomspolitiken – 

LUPP. LUPP är en av de modeller som Borås Stad använder för uppföljning 

och analys. Samtliga nämnder och bolag fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att 

utvärdera resultatet i LUPP och att återkoppla vilka åtgärder som planeras 

under perioden 2019-2021. Kulturnämnden har inför perioden redovisat 

planerade åtgärder för avsnittet Fritid och kulturliv.  

Kulturnämnden beslutade att organisera arbetet med att förbättra resultaten i 

Lupp 2021 i en åtgärdsplan som baseras på innevarande Lupp-resultat, den 

ungdomspolitiska handlingsplanen samt Vision 2025, samt att metoder och 

undersökningar bör samordnas med Fritids- och folkhälsoförvaltningen då en 

del frågor och utmaningar överlappar. 

I Borås ungdomspolitiska program betonas ungas möjligheter till en jämställd 

och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald, kreativitet och engagemang. I 

Vision 2025 framgår att ett av målområdena för Borås Stad är att Vi tar 

gemensamt ansvar för barn och unga. Detta bland annat genom att barn och 

unga får uttrycka sin åsikt och få möjlighet att påverka, samt att kommunen i 

samarbete med andra aktörer skapar mötesplatser och bidrar till en god 

demokratisk fostran samt goda uppväxtvillkor. I Kulturnämndens åtgärdsplan 

beslutades att nämnden bör fortsätta utveckla frågan om hur fler unga kan få 

tillgång till ett brett kultur- och fritidsutbud, samt hur ungas delaktighet och 

inflytande i sin fritid kan stärkas. 
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Luppen visar att majoriteten av de unga i Borås Stad är nöjda med sin fritid. 

Dock syns skillnader utifrån kön, där killar är mer nöjda med fritidsutbudet än 

vad tjejer är, och utifrån stadsdel där unga i ytterområdena, exempelvis 

Viskafors och Fristad, upplever att det saknas fritidsaktiviteter. Unga med 

funktionsnedsättning, nedsatt hälsa, oro för ekonomi eller med vårdnadshavare 

som står utanför arbetsmarknaden är också mindre nöjda med sin 

fritidssituation. Av LUPP framgår att insatser bör göras för att förbättra 

tillgängligheten av fritids-och kulturaktiviteter för ungdomar utifrån kön, 

funktionsnedsättning och ekonomi. Andelen som svarat att de ”aldrig” utövar 

eller besöker kulturaktiviteter på fritiden är inte tillfredsställande. 

Kulturnämndens verksamheter arbetar i stor utsträckning med de områden som 

lyfts i LUPP. Svårighet i relation till åtgärdsplanen har varit att få en 

övergripande bild av de arbetsmetoder verksamheterna använder sig av i dessa 

frågor, samt hur arbetet korrelerar till resultatet i LUPP. En annan svårighet är 

att LUPP:ens resultat visar vad men inte varför ett resultat ser ut som det gör. 

Det är i hög grad upp till verksamheterna att analysera sin egen verksamhet och 

se hur den egna statistiken förhåller sig till LUPP innan en eventuell åtgärd kan 

genomföras inom respektive verksamhet. Exempelvis finns bio inte med i 

LUPP-enkätens frågematerial, varför verksamheten Röda Kvarns åtgärder inte 

direkt kan utvärderas utifrån LUPP.  

Andra aspekter är mer konkreta, så som att 27% av unga med 

funktionsnedsättning/sjukdom saknar fritidsaktiviteter. Unga med 

funktionsnedsättning ser i större grad olika hinder för att delta i 

fritidsaktiviteter. De är mindre nöjda med sin fritid totalt sätt, och uppger i 

högre grad att de ”aldrig” går på konsert, museum eller teater. Här finns 

möjlighet att göra riktade insatser för olika målgrupper inom denna grupp. På 

Kulturskolan har exempelvis deltävlingar i Funkisfestivalen genomförts två år i 

rad, i samverkan med Sociala omsorgsförvaltningen, Fritid- och 

folkhälsoförvaltningen och föreningen FUB.  

45% av de unga som har dålig eller ganska dålig självskattad hälsa är missnöjda 

med sin fritid. Även här har Kulturskolan för avsikt att starta upp arbetet med 

Dans för hälsa, en behandlingsmetod för att motverka psykisk ohälsa hos unga 

flickor. Danslärare på kulturskolan har nu blivit certifierad och kulturskolan har 

nu kontakt med andra orter där arbetet bedrivs. Dans för hälsa ska ges 1-2 ggr i 

veckan med fokus på rörelseglädje och inte prestation. 

Många av Kulturnämndens verksamheter är centralt belägna i Borås, och kan 

därför vara otillgängliga för unga i serviceorter eller på kvällstid när 

skolbusskortet inte är giltigt. I serviceorterna Viskafors och Fristad finns 

bibliotek och fritidsgård. Ett initiativ att samverka kring ungas fritidsaktiviteter 

är planlagd till hösten 2020. Kulturskolan har redan inlett ett arbete med att 

erbjuda aktiviteter i Fristad, men har inte nått unga i LUPP:ens målgrupp. De 

gånger kurser har varit valbara på lov har inga deltagare inom målgruppen 

anmält sig. Bussförbindelser har uppgetts vara hinder för deltagande.  
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Ur ekonomisk synpunkt är Kulturnämndens verksamheter generellt sett 

tillgängliga. Exempelvis är Röda Kvarns biljettpriser mycket låga i relation till 

generella biobiljettpriser, vilket är ett sätt att tillgängliggöra filmkulturen för 

personer även i ekonomisk utsatthet. Filmerna väljs både utifrån konstnärliga 

värden, tematisk angelägenhet samt väljs ut för att få en bredd i 

representationen på bioduken. Efter en lagändring är nu filmer med 15-årsgräns 

tillåtna från 11 år i målsmans sällskap, vilket innebär att samtliga filmer 

kulturförvaltningen visar är potentiellt tillgängliga för angiven åldersgrupp. 

Det är även fritt inträde för målgruppen till Textilmuseet och Borås Museum. 

Textilmuseet arbetar mest aktivt med målgruppen eftersom museet har projekt 

och utställningar som lockar. Museernas pedagoger är emellanåt även aktiva ute 

på Mötesplatserna eller vid större evenemang i staden så som Pride och möter 

då målgruppen där. På Textilmuseet kan man även skapa egna program, skapa 

själv eller delta i aktiviteter på DIY-arenan (Do-it-yourself), som är ett flexibelt 

pedagogiskt instrument och en samverkansmetod. Det är en i dubbel 

bemärkelse öppen och experimentell yta för aktivitet som museet driver 

tillsammans med en mängd utifrån kommande initiativ och 

samverkanspartners, exempelvis skolor, ungdomsgrupper, studieförbund, 

nätverk, programidéer, högskolan, näringsliv, workshops och enskilda besökare.  

Stadsutvecklingssamverkan Urban Talks (och Hack the City 2.0) har under 

hösten 2019 arbetat med LUPP:en och Borås Stads Vision 2025, med 

målområdet att unga ska få uttrycka sin åsikt och få möjlighet att påverka.  

På biblioteken i Borås finns flera mötesplatser för unga. Stadsbiblioteket arbetar 

just nu med att ta fram planer för en ny avdelning specifikt för ungdomar, 

något som biblioteket har fått statliga medel för. 

Stadsbiblioteket når också ut genom ett samarbete med Kulturskolan som heter 

Biblioteket hjärta Kulturskolan = sant, ett pop-up bibliotek på plats i Kulturskolans 

lokaler. 

Under hösten invigdes Hässlehuset, där biblioteket jobbar i nära samarbete med 

Öppen ungdomsverksamhet och Kulturskolan för att ge ungdomar en 

meningsfull fritid. Även Norrbyhuset inrymmer ett mindre bibliotek med 

bibliotekarier som arbetar tätt tillsammans med den öppna 

ungdomsverksamheten. Som exempel kan tas Reading Buddies som riktar sig till 

ungdomar 16+, i princip bokcirklar för målgruppen men där biblioteket tar 

hjälp av fritidsledarna och knyter nära kontakt med ungdomarna som besöker 

verksamheterna. 

För specifika aktiviteter kopplade till åtgärdsplanen för LUPP 2017, se bilaga 

Lupp-2017 återrapportering 1,5 år 
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Beslutsunderlag 

1. Lupp-2017 återrapportering 1,5 år                                

Samverkan 

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 

Beslutet expedieras till 

1. KS 

2. FoF 

 

 

 

Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 
PM 

Sida 

1(3) 
Datum 

2020-03-03 
Instans 

Kulturförvaltningen 
Dnr KUN 2018-00097 

 
Emma Gerdien 
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.  

Kulturförvaltningen redovisar genomförda åtgärder inom avsnittet Fritid och 
Kulturliv. 

 
 
Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev 
resultatet? 

Kvarstående 
arbete 
Framtida arbete 
att följa upp inom 
aktiviteten 

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 
folkhälsoförvaltningen. 

Kulturförvaltningen 
har genomfört 
Sommarlovsaktiviteter 
i samarbete med FoF 
på Sjöbo. Dialog med 
målgruppen har ännu 
inte uppnåtts.  
 

Resultatet 
blev ett brett 
program som 
framförallt 
lockade 
yngre barn.  

Samarbete med 
Sjöbo 
fritidsgård 
behöver 
återupptas och 
utvecklas samt 
dialogformer 
med 
målgruppen 
behöver 
arbetas fram.  
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Stärka utbudet av 
kulturaktiviteter 
på Hässleholmen 
i dialog 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 
folkhälso-
förvaltningen.  

Kultur-förvaltningen 
har genomfört 
Sommarlovsaktivitete
r och vidare 
utveckling av 
samarbetet med 
inriktning mot barn 
och ungas delaktighet 
och inflytande. 
Arbetet har fått stöd 
av VGR, vilket 
möjliggjort att 
aktiviteter på och i 
samverkan med 
Hässlehuset, som har 
genomförts under 
hösten 2019.  
Kulturskolan har 
utvecklat verksamhet 
kring dans- och 
musikstudio som varit 
mycket uppskattat 
hos både tjejer och 
killar.  

Starkare 
samverkan 
mellan 
förvaltningarna, 
högre grad av 
engagemang hos 
unga. Stärkt 
dialog med 
målgruppen och 
mer inflytande 
från unga över 
utbudet av 
aktiviteter.  

Under våren och 
sommaren 2020 
fortsätter arbetet 
med att utveckla 
aktiviteter för 
unga i området, 
och att stärka 
ungas inflytande 
över utbudet.  

Inom ramen för 
verksamheten 
Pussel stärka 
kommunikation 
och dialog med 
målgruppen 
genom 
upprättande av 
kommunikations
-plan.  

Ej genomfört. Nytt 
kommunikations-
material har tagits 
fram, men 
kommunikations-plan 
mot målgruppen är 
inte upprättad.  

Kommunikation
-en kring Pussel 
har inte 
utvecklats mot 
målgruppen 
under året.  

Arbetet att 
utveckla en 
kommunikations
-plan återstår.  
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Undersöka 
möjligheterna för ökat 
utbud av aktiviteter i 
områdena Fristad och 
Viskafors i samråd 
med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. 

Kulturskolan har 
på olika sätt 
försökt utöka 
utbudet av 
kulturaktiviteter i 
Fristad under 
loven, men inte 
lyckats nå 
målgruppen äldre 
ungdomar. De 
gånger kurser har 
varit valbara på 
lov har inga 
deltagare inom 
målgruppen 
anmält sig. 
Bussförbindelser 
har uppgetts vara 
hinder för 
deltagande.  
 
I Viskafors 
inleddes ett 
samarbete mellan 
biblioteket och 
fritidsgården 
genom att 
bibliotekarien 
och en 
fritidsledare hade 
en bokklubb på 
fritidsgården 
riktad främst till 
unga tjejer och 
med normkritisk 
ansats. Tyvärr 
slutade 
fritidsledaren och 
det rann ut i 
sanden. Nu har 
biblioteket 
istället en 
bokklubb för 
äldre barn och 
yngre tonåringar. 
 
 

Mer specifika 
kunskaper om 
hinder för 
ungas 
deltagande i 
verksamheten 
har 
identifierats.  

Arbetet fortsätter 
under 2020 att 
stärka samarbetet 
mellan 
Kulturförvaltningen 
och Fritids- och 
Folkhälso-
förvaltningen 
genom dialog 
mellan bibliotek, 
fritidsgård och 
Publika möten.  

 
 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Emma Gerdien 
Handläggare 
033 357042 
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Ansökan om projekt- och arrangemangsbidrag. 

Filmfestival 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag 

från Chra Kultur och Media Group. Det finns inte resurser inom 

kulturförvaltningen att samarrangera filmfestivalen. Förfrågan att arrangera 

festivalen inom förvaltningens verksamheter eller dess lokaler avslås därför.  

Ärendet i sin helhet 

Även om initiativet Filmfestival är gott bedöms inte Kulturnämnden ha möjlighet 

att stödja projektet i den omfattning som begärs, och avslår därför föreningens 

ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag. Biografen Röda Kvarn eller några 

andra av kulturförvaltningens lokaler beviljas inte som lokal för filmfestivalen, 

då resurser för att ta emot detta arrangemang saknas inom förvaltningen.          

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om projekt-/arrangemangsbidrag från Chra Kultur och Media 

Group 

                              

Beslutet expedieras till 

1. Chra Kultur och Media Group 

 

 

 

Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Jag ansöker som

Som privatperson

För en förening

Föreningens namn

CHRA  KULTUR OCH MEDIA GROUP

Kontaktperson

Asaesh Osman Sharef

Föreningens organisationsnummer

802521-4985

Föreningens postadress

Sillingsgatan 95

Föreningens postnummer

50750

Föreningens ort

Borås

Föreningens e-post

asaeshdansh@hotmail.com

Föreningens telefonnummer

0704048379

Kontaktpersons telefonnummer

0704048379

Kontouppgifter
Välj kontotyp

Bankgiro

Plusgiro

Bankkonto

Skriv in ett Plusgiro eller Bankgiro dit du vill ha efterfrågat bidrag

Bankens namn

Sparbanken Sjuhärad

Clearingnummer

80325

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag
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Kontonummer

43579424

Verksamhetsbeskrivning
Offentlig projekt- och arrangemangsbidrag - rubrik:

Filmfestival

Projektet/arrangemanget startar (observera att din ansökan måste vara inne  senast 6 veckor innan valt datum) 

2020-09-11

Projektet/arrangemanget slutar

2020-09-13 09:00

Plats/lokal

Röda Kvar

Specifik målgrupp: (barn och unga, personer med funktionsnedsättning, integrationsfrämjande)

Integrationsfrämjande

Projektet/arrangemanget marknadsförs enl. följande:

Material för affisch, broschyrer och govor till inbjudna, VAP, Mediabevakning och trailer till 
filmerna ska spridas till Facebook, 

Beskrivning av projektet/arrangemanget

- Bjuda in gäster fån Sverige och andra delar av Europa samt transport, mat och log i Borås
- Tekniker kostnad, inhyrning av utrustning, så som musikanläggning mic etc...
- kaffe och teservering under tre dagar
- Musiker och sångare som bjuds in från Göteborg, första festivaldagen.
Ansöker även att få ordna festivalen i röda Kvar

Här kan du ladda dina filer

Ansökan om kulturbidrag.docx

Ekonomisk sammanställning
Beräknade kostnader

Kostnader Summa

50000 - 70000 70000
 70000

Beräknade intäkter

Intäkter Summa

0 0
 0

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag
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Ansöker hos Kulturnämnden om (summa):

Ja

Om du sökt/erhållit bidrag till projekt-/arrangemanget från annan bidragsgivare måste dessa redovisas nedan:

Från Ej beviljats Beviljats

ABF  Väntar på Besked för h
ur mycket de ska bidra

 med.
 0 0

Summering

Ansökan om projekt- och 
arrangemangsbidrag
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Ansökan om kulturbidrag 

 

Komplettering av ansökan 

 

Beskrivning av projektet 

Filmfestivalen kommer att vara en mycket effektivt redskap för att förena fantasi med 

verklighet och visualisera en vardag som åskådare kan bara inom film uppfatta sin historia. 

De filmer som vi har valt är ett urval bland hundratals bidragfilmer. Filmerna är noga 

genomgångna så att de inte är politiskt eller religiöst har någon koppling. 

Bidragen kommer från många olika delar av Kurdistan. 

Regissörer och skådespelare kommer både från Kurdistan och från andra delar av världen.                  

Vi har valt 21 filmer varav 16 kortfilmer och 3 långa filmer. Filmerna är sorterade enligt 

följande: 

 

Korta filmer 

Raha (Iväg) 

Dang (Röst) 

Sperm (Spermè) 

Halder (Stup) 

Koshki Meruakan (myrornas Slott) 

Ro ba robonawa (Konfrontation) 

Lagal Marg 8 (Med döden) 

Xato badbaxt (Fru olycklig) 

Dwin wena (Sista bilden) 

DRZ (Spricka) 

Zindomanawai Drost (Korrekt överlevnad) 

Hnagawanadyarakan (Gömda steg) 

Nawitr boon (Sänkning) 



Azar (Smärta) 

Dwain Gorani (Sista sången) 

Hawari bedangi shweni bekasi (Tyst skrik och alena plats) 

Kortfilmerna är mellan 5 och 15 minuter. 

Långfilmer 

Zany gall (Folk i svårigheter) 

Kustani Qandel (Det stora kalla berget) 

Sallow pesmarga (Hej Gerilla kurdiska soldater) 

Långfilmer mellan 70 och 80 minuter. 

Filmerna är fördelade på 3 dagarsfestivalen. De ska handla om bland annat kriget mot IS, 

flykten till Europa, förbjuden kärlek, kärlek till landet och dokumentärer våld mot ett visst 

folk. De är mycket påkostade men vi får visa gratis då vi har fått dem direkt från regissörerna. 

De som bjuds in till festivallen är regissörer, skådespelare som medverkat i filmerna. De flesta 

av gästerna kommer från Europa och andra från Sverige. 

Vi kommer att bjuda en musikgrupp som ska inviga festivalen med sång och musik. 

Budget 

Affischmaterial 

Broschyr ca 300 st. ca 2500 kr 

A3 affischer 80 st. ca 1500 kr  

Vepor 2st. 161*230 och 2 st. 91*130 ca 4000 kr 

Totalt blir 8000 kr. 

 

Media bevakning och trailer till filmerna som ska spridas på Facebook 

Kameraman och regissör från Kurdiska TV från Uppsala och Stockholm 2 personer: 

Biljett, mat och boende ca 5000 kr. 

 

Inbjudan till gäster som kommer från olika städer av Sverige, från andra delar av 

Europa och en regissör med 4 filmer från Iran samt transport, mat och boende i Borås: 



Biljett till 10 – 15 personer ca 20000 – 25000 kr 

Mat ca 7000 kr 

Boende ca 12000 kr 

Transport från Landvetter tur och retur ca 2000 kr. 

Tekniker kostnad, inhyrning av utrustning som musikanläggning Mic etc. från Tyskland, en 

regissör med master inom teknik kommer att ta hand om teknik samt sköter trailer och 

affischer till festivalen och kommer att fotografera festivalen ca 8000 kr. 

Kaffe och teservering under 3 dagar ca 3000 kr. 

Musiker och sångare från Göteborg, Lund, Malmö och Stockholm ca 10 personer 6000 kr.  

Priser (present) till bästa filmer, skådespelare, regissörer ca 6000 kr. 

Festivalen kommer att äga rum på Röda Kvarn. Men har fått råd att söka andra lokaler för B 

plan det vill säga Röda rum på Stadsbibliotek eller hyra andra lokaler. 
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Budgetuppföljning 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner budgetuppföljningen till och med februari 2020.        

Sammanfattning av ärendet 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är -200 tkr. Främsta anledningen till 

underskottet är Kulturskolan, som under året kommer arbeta för att minimera 

underskottet och anpassa verksamheten till budgetutrymmet.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning till och med februari 2020.                                

Samverkan 

FSG 2020-03-17. 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Kulturnämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

  2019 2020     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Kulturnämnden 135 847 141 133 8  

Kulturadministration 1 647 9 982 1 664 1 687 -23 -200 

Biblioteksverksamhet 7 641 53 019 8 837 6 773 2 064  

Museiverksamhet 4 253 22 654 3 776 5 004 -1 228  

Konst och utställningsverksamhet 1 355 10 756 1 793 2 369 -576 -150 

Teaterverksamhet 3 265 26 282 4 380 3 381 999  

Publika möten 7 349 16 281 7 493 7 710 -217  

Kulturskolan 5 160 35 030 5 838 4 832 1 006 -1 100 

Skolbibliotek 1 385 9 300 1 550 1 364 186  

Buffert  1 249 208 0 208 1 249 

Verksamhetens nettokostnader 32 190 185 400 35 680 33 253 2 427 -201 

Kommunbidrag 28 550 185 400 30 900 30 900   

Resultat jfr med kommunbidrag -3 640 0 -4 780 -2 353  -201 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat       

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -3 640   -2 353  -201 

Verksamhetsmått 

Biblioteksverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Feb 

2020 
Utfall Feb 2019 Utfall Jan 2020 Utfall Feb 2020 

Antal medialån biblioteken i Borås 900 000 155 748 74 437 83 567 72 181 

Antal besökare biblioteken i Borås 550 000 123 765 52 755 60 501 63 264 

Museiverksamhet och kulturminnesvård 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Feb 

2020 
Utfall Feb 2019 Utfall Jan 2020 Utfall Feb 2020 

Antal besökare Borås museum 25 000 159 136 63 96 

Antal besökare Textilmuseet 55 000 14 583 8 214 6 930 7 653 

Konst och utställningsverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Feb 

2020 
Utfall Feb 2019 Utfall Jan 2020 Utfall Feb 2020 

Antal besökare Konstmuseet 25 000 6 038 2 406 1 162 4 876 

Antal besökare på visningar 
Skulpturbiennalen 

0 0 0 0 0 

Antal besökare på visningar No Limit 
streetartfestival 

0 0 0 0 0 

Teaterverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Feb 

2020 
Utfall Feb 2019 Utfall Jan 2020 Utfall Feb 2020 

Antal besökare Stadsteatern 20 000 5 096 197 3 580 1 516 

Kulturskola 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Feb 

2020 
Utfall Feb 2019 Utfall Jan 2020 Utfall Feb 2020 

Antal elever Kulturskolan 5 600  5 017 6 739 6 757 

Verksamhetsmåttet inkluderar antagna elever i Kulturskolans ordinarie kursverksamhet, Filialverksamhet, Kulår samt 
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Kulturnämnden 

 
säljande verksamhet i grundskolan. 

Filmverksamhet 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Feb 

2020 
Utfall Feb 2019 Utfall Jan 2020 Utfall Feb 2020 

Antal besökare Röda Kvarn 11 500 2 914 2 866 394 2 520 

Kulturhuset 

Verksamhetsmått Budget 2020 
Årsutfall Feb 

2020 
Utfall Feb 2019 Utfall Jan 2020 Utfall Feb 2020 

Antal besökare Kulturhuset 330 000 66 783 28 117 33 728 33 055 

Kommentarer 

Prognos för helåret  

Kulturförvaltningens prognos för helåret är -200 tkr. 
 

Åtgärdsplan 

För varje verksamhet som har en negativ prognostiserad avvikelse finns en beskriven åtgärd för att komma till rätta med 
avvikelsen framöver. 

  

Kulturadministration 

-200 tkr, avvikelse gällande en extra Securitasvakt i Kulturhuset på grund av stök och oro. Detta på inrådan från både CKS 
och polis. Vakten kostar 24 tkr/vecka. Insatsen är planerad i åtta veckor vilket ger en kostnad på ca 200 tkr. 

Åtgärd: Detta är en tillfällig åtgärd som förhoppningsvis endast kommer att vara i 8 veckor. 

  

Konstmuseet 

-150 tkr, gällande ett ersättningskrav för en stulen tavla som var deponerad på Konstmuseet. 

Åtgärd: En extraordinär kostnad som ska tas av bufferten. 

  

Kulturskolan 

-1 100 tkr, är prognosavvikelsen för Kulturskolan. Underskottet beror främst på utebliven kompensation för tillkommande 
kapitalkostnader. Dessa är genererade av investering i utrustning i Kulturskolans nya lokaler i Simonsland. 

Åtgärd: Kulturskolan kommer under 2020 att arbeta med att anpassa verksamheten till budgetutrymmet. 

  

Buffert 

+1 249 tkr är avsatta för oförutsedda händelser under året. 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Daun 
Handläggare 
033 358966 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-03-23 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00031 3.1.1.2 
 

  

 

Detaljplan för Centrum Vile 7 m.fl., Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker den föreslagna detaljplanen för Centrum, Vile 7 m.fl., 

Borås Stad.  

        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens huvudsakliga syfte är att möjliggöra en påbyggnad med två 

våningar inom den södra delen av kvarteret Vile i centrala Borås. Byggnaderna i 

kvarteret uppfördes under perioden cirka 1940-1960. Kvarteret ingår i den 

värdefulla kulturmiljö som innefattar hela den gamla rutnätsstaden i centrum.  

Påbyggnaden riskerar att inverka negativt på bebyggelsemiljön, inte minst 

genom att den relativt jämna taklinje som går längs denna del av Allégatan 

bryts. Exempelvis kommer kontrasten mot den något lägre byggnaden i söder 

längs Allégatan (Yngve 1) att bli särskilt märkbar. I planbeskrivningen 

konstateras att: ”En påbyggnad i stadskärnan får stor påverkan på stadsbilden. 

Dess läge i stadskärnan gör den exponerad från Södra Torget, Stadsparken, 

Allégatan och delvis Sandwalls plats.”  

För att reducera påbyggnadens inverkan på stadsbilden kommer de nya 

våningarna att uppföras med indragen fasad på minst 0,8 meter. Varje extra 

decimeter är här viktig, eftersom påbyggnaden då inte syns lika mycket från 

gatan. Med nuvarande förslag blir påbyggnaden sannolikt inte synlig så länge 

man står ett par meter från husväggen (på marknivå). En djupare indragning än 

0,8 meter hade således varit att föredra. Detaljplanen innehåller även 

bestämmelser om takens lutning, vilket är viktigt att man beaktat. 

Detaljplanen möjliggör nya ytor för bostäder samt ställer vissa krav på att 

bygget ska präglas av hög arkitektonisk kvalitet. Sammantaget föreslås därför att 

detaljplanen tillstyrks. 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning, BN 2018-1536 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se  

 

mailto:detaljplanering@boras.se
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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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Sammanfattning
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 kringlig-
gande bebyggelse. Syftet är också att området som vetter mot 
Kvarngatan får överbyggas. 
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1. Inledning
Planens syfte 
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 kringlig-
gande bebyggelse. Syftet är också att området som vetter mot 
Kvarngatan får överbyggas. 

Planområde
Planområdet är beläget i den södra delen av Borås stadskärna 
och omfattar ca 1900 m2. Planområdet omges av Åsbogatan 
i norr, Sparregatan i öst, Kvarngatan i söder och Allègatan i 
väst. Fastigheterna Vile 3 och 4 ägs av AB Sparrallén, Vile 6 
av Willhem AB och Vile 5 och 7 av Sparbanken Sjuhärad AB.  

Gällande detaljplan
För området gäller Stadsplan P117, som vann laga kraft 
1938-04-08. Stadsplanen bestämmer bostads-, butiks-, 
kontors- eller jämförligt ändamål med max fyra våningar mot 
Sparregatan och max fem mot Allégatan. Mot Kvarngatan får 
området inte överbyggas.

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen gav 2016-11-28 Samhällsbyggnadsnämn-
den i uppdrag att ändra detaljplan för Vile 3 och 4 för att 
tillåta påbyggnad av ytterliggare bostäder och LSS boende. 

Kommunstyrelsen gav 2019-03-04 i uppdrag att upprätta 
en ny detaljplan. Planarbetet behöver samordnas med redan 
pågående planer i samma kvarter. Fastighetsägaren vill 
genomföra en påbyggnad med två våningar för bostäder eller 
kontor.

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2020 
Antagande 3 kvartalet 2020 
Laga kraft 3 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

Byggstart är beräknad till 2021. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är en del av den äldre rutnätsstaden som 
anlades efter stadsbranden 1827. Efter branden reglerades 
bebyggelsen hårdare för att förhindra framtida stadsbränder. 
Det verkställdes genom regleringsplanen från 1827, och 
byggnads- och brandordningen från 1830. Det resulterade i 
en breddning av gator, trädplanteringar och fler öpnna platser 
i staden. Dagens gatu- och kvartersstruktur med platsbild-
ningar är till stor del den som anlades 1827.

Historik och kulturmiljöer

Kvarteret Vile har en lång och mycket händelserik historia. 
Dagens stora kvarter har ursprungligen varit två, Vidar och 
Ygdrasil, som då separerades av Färgerigatan.

I samband med en större ombyggnad under 1984-85 byggdes 
Färgerigatan igen och dagens kvarter Vile bildades. Bebyggel-
sen i kvarteret bestod ursprungligen av en låg trähusbebyg-
gelse som sannolikt uppfördes under 1840-1850-talet. Under 
perioden 1940-1960 ersattes huvuddelen av den tidigare 
träbebyggelsen med nya byggnader.

Omvandligen av de aktuella kvarteren startade 1941 när 
Sparbanken lät uppföra ett kombinerat kontors- och bostads-
hus i gult tegel i nuvarande kvarteret Vile 5. På den motsatta 
sidan av Färgerigatan startade en nybyggnation under 1946 
i kvarteren Vile 6 och 7. Huset uppfördes för dagstidningen 
Västgöta-Demokraten och ritades av boråsarkitekten Hugo 
Häggström. Samme arkitekt ritade 1954 även ett kontorshus 
i nuvarande kvarteret Vile 4. Byggnaden, som hade en fasad 
där gult tegel och IFÖ-Mosaik kombinerades, innehöll 
kontorslokaler för främst Borås Erkända Sjukkassa och 
Länsbostadsnämnden. 

Under 1960 uppfördes ytterligare en ny byggnad i tegel. 
Denna gång utmed Sparregatan i nuvarande kvarteret Vile 3. 
Funktionen var i huvudsak kontor. Under 1975 genomgick 
kvarteret Vile 3 och 4 en stor ombyggnad och en pensionärs-
verksamhet, kallad Sparrehus, skapades. Samtliga byggnader 
i det aktuella planområdet blev under 1984-1985 tilläggs-
isolerade och en ny entrébyggnad till Sparbanken skapades 
samtidigt när Färgerigatan byggdes igen. 

Planbeskrivning
Detaljplan för Centrum, Vile 7 m.fl, Borås Stad, upprättad den 7 februari 2020. 
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Allégatan och Färgerigatan 1940-talet. 

Allégatan 59
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Ny bebyggelse 
Detaljplanen möjliggör att den södra delen av kvarteret Vile 
får byggas på med två våningar. Påbyggnaden planeras att 
bestå av bostäder. Detaljplanen möjliggör också att området 
som vetter mot Kvarngatan får överbyggas. Avsikten är att 
denna överbyggnad ska innehålla bostäder. Sammanlagt 
motsvarar detta cirka 3300 m2 BTA. 

Stadsbild och gestaltning
En påbyggnad i stadskärnan får stor påverkan på stadsbilden. 
Dess läge i stadskärnan gör den exponderad från Södra 
Torget, Stadsparken, Allégatan och delvis Sandwallsplats. 
De ovannämnde platserna har gemmensamt att de är viktiga 
mötesplatser i staden. Dessa förutsättningarna ställer därmed 
stora krav på att påbyggnaden uppförs av hög arkitektonisk 
kvalitet. För att detta ska uppnås har fyra gestaltningsprinci-
per formulerats. 

Gestaltningsprinciperna är följande:

 » Del av taklandskapet: Det innebär att påbyggnaden 
ska bli en del av stadskärnans taklandskap, och det 
uppfylls genom att taket har en lutning. Detta regleras 
på plankartan genom planbestämmelsen om takvinkeln.  

 » Inskjuten från fasaden, minst 0,8 meter: För att 
reducera påbyggnadens påverkan på stadsbilden 
kommer den att uppföras med indragen fasad. Det 
resulterar i att byggnadsvolymen upplevs som mindre. 
En positiv effekt med indragningen är också att 
påbyggnadens påverkan på dagsljuset reduceras. Detta 
regleras på plankartan genom planbestämmelsen f2.  

 » Fokus på hörnen mot Allégatan: Det två hörnen är 
mycket exponerade från flera av stadens målpunkter. 
Därför är det av stor vikt att hög arkitektonisk kvalitet 
uppnås.  

 » Risaliter: En risalit innebär att vissa delar av fasaden är 
framskjutande, vilket skapar en fasad med olika nivåer. 

       

De fyra gestaltningsprinciperna konkretiserar en målbild för 
påbyggnaden, och säkerställer att en hög arkitektonisk kva-
litet uppnås. I bygglovet kommer påbyggnadens volym, och 
arkitektoniska egenskaper gällande val av material och färg 
studeras noggrant.
 

        
 

Exempel på risaliter markerat med gult från bygglovshandlingar för fastigheten Centrum, Vulkanus 15

Norra hörnet från Allégatan

Södra hörnet från Södra Torget
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Volymskiss för ny påbyggnad 

Sektion för ny påbyggnad

PROJEKTNUMMER/ANSVARIG

19069
JH

VOLYMSTUDIE
STATUS ORIENTERING

KV. VILE
BORÅS

SKALA SIDNUMMER

6/16
DATUM

2019-11-15

SOCKELVÅNING
Granit

BEFINTLIG FASAD
Putsas gulockra

PÅBYGGNAD
Plåt titanzink

PROJEKTNUMMER/ANSVARIG

19069
JH

VOLYMSTUDIE
STATUS ORIENTERING

KV. VILE
BORÅS

SKALA SIDNUMMER

5/16
DATUM

2019-11-15

SEKTION, VILE 3 OCH 4

0 1 5 10m

1:200

FÖRESLAGEN PÅBYGGNAD APPLICERAS 
PÅ VILE 6 OCH 7 FÖR SOLSTUDIE
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Ovan presenteras en solstudie som redovisar tre tidpunkter 
på dygnet vid två olika tillfällen under året: sommarsolstånd 
och vårdagjämning. För en mer utförlig redovisning se 
separat skuggutredning.

Enligt solstudien faller den största delen av skuggningen 
från påbyggnaden inom egen fastighet. Tidpunkterna skugg-
ningen från påbyggnaden faller utanför egen fastighet är den 
i största del oförändrad från tidigare.  

Den sammanfattade bedömningen är att den planerade 
påbyggnadens skuggning är jämförbar med skuggning från 
befintliga byggnader som redan finns på platsen. Därmed 
bedöms påbyggnaden inte medföra en betydande olägenhet 
avseende skuggning för befintlig bebyggelse.  

Befintlig byggrätt - 08:00 Befintlig byggrätt - 12:00 Befintlig byggrätt - 16:00 

Föreslagen byggrätt - 08:00 Föreslagen byggrätt - 12:00 Föreslagen byggrätt - 16:00 

Befintlig byggrätt - 08:00 Befintlig byggrätt - 12:00 Befintlig byggrätt - 16:00 

Föreslagen byggrätt - 08:00 Föreslagen byggrätt - 12:00 Föreslagen byggrätt - 16:00 

Sommarsolstånd

Vårdagjämning

Solstudie (KV. Vile volymstudie och solstudie, Arkitektbyrån Design)

Ljus- och skuggförhållanden
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Kommersiell service 
Det finns en bred variation av kommersiell service i stadskär-
nan. Det finns ett stort utbudet av restauranger, caféer och 
varierande butiker. 

3. Gator och trafik
Gångtrafik
Stadskärnans gågator och trottoarer förser fotgängare med 
goda förutsättningar att ta del av stadens utbud. Det är enkelt 
att ta sig till restauranger, caféer, butiker, kollektivtrafik och 
samhällsservice som fotgängare.

Cykeltrafik och cykelparkering
I direkt anslutning till planområdet saknas cykelbanor. 
Cykelbananor finns på Söderbrogatan och Åsbogatan, med 
ett avstånd på cirka 100-150 meter från planområdet. Däri-
från finns det goda möjligheter att sig till Borås stadsdelar 
som cyklist. På Sparregatan öster om planområdet finns tre 
mobila cykelparkeringar placerade. Samma typ av cykelparke-
ringar återfinns på Färgerigatan och Allégatan.

Enligt Borås stads parkeringsregler för flerbostadshus i Centrum 
krävs 25 cykelparkeringsplatser per 1000 m² BTA. Den 
tillkommande bebyggelsens BTA uppmäts till cirka 3300 m2. 
Det resulterar i 83 cykelparkeringsplatser.  

Bostäder
I stadskärnan finns det bostäder med varierande upplåtel-
seformer och storlekar. Påbyggnaden uppmäter cirka 3300 
m2 BTA. Lägenheter som motsvarar 75 m2 resulterar i 44 
lägenheter. Utöver den tillkommande bebyggelsen, möjliggör 
detaljplanen att den befintliga byggnaden också kan innehålla 
bostäder. Den befintliga och tillkommande bebyggelsen blir 
totalt cirka 9500 m2 BTA. Det blir sammanlagt 127 lägenhe-
ter på 75 m2.

Arbetsplatser
I stadskärnan finns det en stor mängd av arbetsplatser med 
varierade inriktningar. 

Offentlig service
Kvarngårdens förskola består av två avdelningar och är 
belägen ca 500 meter från planområdet. Grundskolorna 
Daltorpskolan och Engelbrektskolan är lokaliserade ca 1 km 
från planområdet. Gymnasieskolan Sven Eriksson befinner 
sig ca 750 meter från planområdet, och gymnasieskolan 
Bäckäng är lokaliserad ca 500 meter från planområdet. 
Högskolan i Borås och Textile Fashion Center är belägna ca 
750 meter från planområdet. 

Översiktskarta över stadskärnan

Gågator

Busslinjer

Planområde
Cykelbanor
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Av cykelparkeringsplatserna ska 30% finnas i nära anslutning 
till entrén eller maximalt 35 meter därifrån. Resterande 
cykelparkeringsplatser ska placeras 50 meter från entrén och 
vara väderskyddade eller förvaras inomhus. 

Kollektivtrafik
Borås knytpunkt för lokalbussar är Södra torget. Avståndet 
mellan planområdet och Södra torget är ca 100 meter. Borås 
resecentrum är lokaliserad ca 800 meter från planområdet, 
därifrån avgår regionbussar. Det finns goda kollektiva 
förbindelser mellan Södra torget och Borås resecentrum. 
Restiden är ca fem minuter. Att bygga bostäder i nära anslut-
ning till kollektivtrafik är någonting som överensstämmer 
med översiktsplanen. 

Biltrafik och bilparkering 
Under hösten 2019 invigdes ett nytt parkeringshus på 
fastigheterna Centrum, Vulkanus 6 och 7. Parkeringshuset 
är beläget längs med Österlånggatan och Lidaholmsgatan. 
Avståndet från planområdet är cirka 300 meter. Parke-
ringshuset inrymmer cirka 300 parkeringsplatser, varav 44 
erbjuder laddplatser för elbilar.

Antalet parkeringsplatser som krävs för ett flerbostadshus 
i Centrum beräknas på följande sätt enligt Borås Stads 
parkeringsregler: 7 parkeringsplatser per 1000 m² BTA. Den 
tillkommande bebyggelsen uppmäter cirka 3300 m2 BTA. 
Det motsvarar 23 parkeringsplatser. Eftersom planområdet 
är lokaliserat ca 100 meter från Södra Torget uppfylls kravet 
”god tillgängliget med kollektivtrafik” enligt Borås Stads parke-
ringsregler.  Det medför möjligheten att reducera grundtalet på 
antalet parkeringsplatser med 10%. Reduceringen baseras på 
att det finns goda förutsättningar för andra resval än bil. Med 
reduceringen blir antalet istället 21 parkeringsplatser.   

Utgångspunkten är att byggherren i första hand ska lösa 
parkeringsbehovet enligt reglerna inom den egna fastigheten. 
I det ingår att titta på möjliga åtgärdspaket och eventuellt 
samnyttjande. I de fall inom centrumzonen där det inte är 
möjligt att ordna hela parkeringsbehovet på den egna fastig-
heten ska parkeringsköp tillämpas. Parkeringsköp innebär att 
byggherren istället för att ordna parkeringsplatsen betalar en 
viss summa pengar per parkeringsplats till kommunen. Dessa 
medel avsätts till allmänna parkeringsanläggningar. Avtal om 
parkeringsköp tecknas med mark- och exploateringsavdel-
ningen och måste vara klara innan bygglov får ges. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplad till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 

förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 
Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet gene-
rerar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara nödvändig. 

Riksintressen
Närliggande riksintressen berörs inte. Väg och järnväg 
som utgör riksintressen för kommunikation påverkas inte 
negativt.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Dagvatten inom planområdet leds till kommunalt dagvat-
tennät. Exploateringen skall inte innebära ett högre flöde av 
dagvatten ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen 
jämfört med innan förändringen.  

Värme
Planområdet är anslutet till fjärrvärmenätet. 

El, tele och fiber
Borås Elnät AB ansvarar för stadskärnan. Ledningar för el, 
tele och fiber finns utbyggda fram till planområdet.
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Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Inom planområdet finns ingen natur. Planförslaget påverkar 
inte natur- och grönområdena i stadskärnan negativt. 

Lek och rekreation
Planområdet är beläget ca 150 meter från Stadsparken och ca 
250 meter från Annelundsparken. Dessa två parker erbjuder 
motionsspår, lek och rekreation. I båda parkerna finns det 
lekplatser som är tillgänglighetsanpassade. I Stadsparken 
finns också Stadsparksbadet lokaliserat som erbjuder motion 
och lek.  

Geoteknik
En geoteknisk utredning genomfördes för detaljplanen 
Centrum, Asplyckan 10 (WSP, 2009-09-15). Avståndet 
mellan planområdet och fastigheten Centrum, Asplyckan 
10 är cirka 50 meter. Den geotekniska utredningen visar att 
jorden består överst av fyllning och därunder av isälvsmate-
rial av sand, som vilar på morän och berg. Fyllningen består i 
huvudsak av grusig sand, och isälvmaterialet består av grusig 
och siltig sand. Moränen utgörs av sandmorän. 

Stabilitetsförhållandena inom fastigheten Centrum, 
Asplyckan 10 bedöms som mycket goda och någon risk 
för skred eller ras föreligger inte. Sättningsförhållandena i 
den naturligt lagrade sanden och i sandmoränen är mycket 
gynsamma. 

Enligt översiktliga geologiska kartor består marken inom 
planområdet av isälvssediment. Baserat på den geotekniska 
utredningen och de översiktliga geologiska kartorna bedömer 
kommunen att marken inom planområdet har god bärighet, 
och att sättningsförhållandena är fördelaktiga. 

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisk enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2018.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

7. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.  

Buller och vibrationer
Trafikbullerförordningen (2015:216) anger att buller från 
vägar inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 
70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden.

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället 65 
dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad. Om 
60 dBA överskrids så ska minst hälften av bostadsrummen 
i en bostad vara vända mot en sida där 55 dBA ekvivalent 
ljudnivå inte överskrids vid fasaden. 

En trafikbullerutredning har tagits fram (Cedås Akustik AB, 
2019-11-12). Trafikbullerutredningen omfattar dygnsekviva-
lent från vägtrafik utomhus beräknat för en trafiksituation 
med prognosticerad trafikdata för år 2040. 

Trafikbullerutredningen omfattar gatorna Allégatan, Kvarn-
gatan och Sparregatan. Andelen tung trafik på de tre gatorna 
beräknas vara 4%.  

Årsmedelsdygnstrafik 2040 för gatorna är följande: 

 » Allégatan: 6444 fordon 

 » Kvarngatan: 800 fordon

 » Sparregatan: 554 fordon

Bullerutredningen visar att att längs med Allégatan berkänas 
60 dBA och längs med Sparregatan 50 dBA (se sida 12). Det 
innebär att den beräkande dyngekvivalenta ljudnivån från 
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vägtrafik (prognos 2040) blir lägre än riktvärdena. Det går 
därmed att klara trafikbullerförordningen oavsett vilken 
planlösning lägenheterna har. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

En luftutredning genomfördes för detaljplanen Centrum, 
Vulkanus 15 (COWI, 2018-04-16). Avståndet mellan planom-
rådet och fastigheten Centrum, Vulkanus 15 är ca 200 meter. 
Fyra olika scenarier har beräknats: NO2 och PM10 för 2017, 
NO10 och PM10 för 2022 och PM10 för 2030 utan och med nya 
byggnader i kvarteret Vitsippan som ligger intill kvarteret 
Vulkanus.

Resultatet från beräkningarna visar: 

 » PM10-halten överskrider inte MKN och Miljökvali- 
tetsmål runt Centrum, Vulkanus 15 år 2017, 2022 och 
2030. Detta gäller både dygnsmedelvärdet och årsme-
delvärdet i nuläget och i framtidsscenarierna. 

 » Kvävedioxidhalten kommer att minska till år 2022     
vilket innebär att planförslaget kommer att klara 
MKN. Gällande Miljökvalitetsmålen klarar fastigheten 

Centrum, Vulkanus 15 gränsen för årsmedelvärdet och 
timmedelvär det utom på en del av gaveln mot Fabriks-
gatan. 

Bedömningen är att gällande miljökvalitetsnormer avseende 
luftföroreningar inte överskrids inom fastigheten Centrum, 
Vulkanus 15.  

Fastigheten Centrum, Vulkanus 15 omges av Annelunds-
motet och Riksväg 40 och 42. Det är häftigt trafikerade 
trafikleder. I anslutning till planområdet är det avsevärt 
mindre trafik. Kommunen bedömer därmed att luftförore-
ningshalterna är lägre, och att gällande miljökvalitetsnormer 
avseende luftföroreningar inte överskrids inom planområdet.

8. Planbestämmelser 
Allmän platsmark
Bestämmelsen Gata innebär att Allégatan, Kvarngatan och 
Sparregatan fortsätter att vara kommunala gator. Gata1 
innebär att utstickande glaspartier och burspråk får finnas 
över en fri höjd av 5 meter ovan allmän platsmark.

Kvartersmark
Bokstaven B står för bostäder. Bokstaven C står för Centrum 
och tillåter all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller 
på annat sätt vara lätt att nå för många. I ändamålet ingår 
exempelvis butiker och samlingslokaler. Bokstaven K tillåter 
kontor, men också vuxenutbildningar som inte kräver ett 
behov av friyta utomhus. 

Byggnadens användning
Planbestämmelsen e1 innebär att byggnadens markplan mot 
Allégatan inte får inrymma bostäder. Detta är en viktig 
förutsättning för att Allégatan ska upplevas som en attraktiv 
gata. 

Allégatan, 60 dBA
Sparregatan, 50 dBA

Bullerutredning (Bullerutredning, Cedås Akustik AB)

PROJEKTNUMMER/ANSVARIG

19069
JH

VOLYMSTUDIE
STATUS ORIENTERING

KV. VILE
BORÅS

SKALA SIDNUMMER

5/16
DATUM

2019-11-15

SEKTION, VILE 3 OCH 4

0 1 5 10m

1:200

FÖRESLAGEN PÅBYGGNAD APPLICERAS 
PÅ VILE 6 OCH 7 FÖR SOLSTUDIE
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Påbyggnadens höjd och utformning
Inom planområdet regleras påbyggnadens höjd genom högsta 
totalhöjd i meter över angivet nollplan. På plankartan anges 
detta av symbolen romb med en siffra. Påbyggnadens takvin-
kel får vara mellan 10 och 15 grader. 

f1 innebär att balkonger och loftgång får finnas. 

f2 innebär att våningar vars golvplan ligger över +152 meter 
ska vara indragna. Denna bestämmelse säkerställer att 
påbyggnaden uppförs indragen i förhållande till den befint-
liga fasaden. 

Utförande
Syftet med bestämmelsen b1 är att göra den befintliga interna 
gångförbindelsen mellan Vile 3 och 4 förenlig med den nya 
detaljplanen. 

Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dagen planen fått 
laga kraft.  

9. Övergripande beslut
Vision 2025
Vision Borås 2025 bygger på sju målområden med ett antal 
strategier som konkretiserar hur visionerna blir verklighet. 
Detaljplanen överensstämmer främst med målområdet Livs-
kraftig stadskärna. Målområdet uppfylls genom förtätning av 
bostäder i stadskärnan.  

Översiktlig planering
Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen. Eftersom över-
siktsplanen understryker att ny bebyggelse i första hand ska 
tillkomma genom förtätning och komplettering. Det innebär 
att staden ska växa innifrån och ut. Resultatet är att mark och 
infrastruktur utnyttjas optimalt. 

Miljömål
Borås Stads miljömål delas in i fyra perspektiv som är kopp-
lade till FN:s globala hållbarhetsmål. Under varje perspektiv 
finns det etappmål som konkretiserar hur de fyra miljömålen 
ska realiseras. Det mest relevanta perspektivet för detaljpla-
nen är Hållbar samhällsplanering. Det handlar om att Borås Stad 
ska planera för ett hållbart samhälle, där nybyggnation främst 
sker genom förtätning på redan byggda ytor.  

10. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

11. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Vardera fastighetsägare ansvarar för samtliga åtgärder inom 
kvartersmark när det gäller utförande, kostnader och fram-
tida drift och underhåll. 

Den allmänna platsen i detaljplanen har kommunalt huvud-
mannskap, vilket innebär att kommunen är ansvarig för 
utförande, drift och underhåll. 

För iordningsställande av anläggningar som avses vara 
gemensamma för flera fastigheters behov ansvarar respektive 
exploatör. Ansvaret för framtida drift och underhåll av 
dessa anläggningar regleras i lantmäteriförrättning, se rubrik 
Fastighetsrättsliga frågor.

Avtal
Vid bygglovsprövning ska exploatören redovisa hur man 
avser att uppfylla kommunens krav på antal parkerings-
platser enligt gällande parkeringsregler. Kan inte platserna 
tillgodoses inom den egna fastigheten, eller på annan 
fastighet genom en gemensam parkeringsanläggning som 
regleras genom officialservitut, gemensamhetsanläggning 
eller gemensamt ägande, kan parkeringsbehovet tillgodoses 
genom att exploatören tecknar ett parkeringsköpsavtal 
med kommunen. Behovet av antalet parkeringsplatser som 
behöver friköpas bedöms vid bygglovsprövningen.  

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker enbart hur kommunen anser att frågorna bör lösas. 
Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder enligt 
reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare      
Detaljplanen omfattar sex fastigheter: Vile 3 och 4 som 
ägs av AB Sparrallén, Vile 5 och 7 som ägs av Sparbarken 
Sjuhärad AB, Vile 6 som ägs av Willhem Borås AB samt 
Villastaden 1:1 som ägs av Borås Stad. 

Gemensamhetsanläggningar     
En gemensamhetsanläggning inrättas för anläggningar 
som ska vara gemensamma för flera fastigheters behov. 
Idag finns det fyra befintliga gemensamhetsanläggningar 
inom kvarteret Vile; Vile ga:1, ga:2, ga:3 och ga4, som bland 
annat reglerar gemensamma ventilationsanläggningar och Bullerutredning (Bullerutredning, Cedås Akustik AB)
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varm- och kallvattenledningar. Om det finns behov att 
ompröva befintliga gemensamhetsanläggningar görs detta av 
Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildning      
Detaljplanen möjliggör för fastighetsägarna inom planom-
rådet att anpassa fastighetsindelningen till byggnadens olika 
funktioner och användning, exempelvis genom att bilda 
3D-fastigheter. En 3D-fastighet är en fastighet som i sin 
helhet är avgränsad både horisontellt och vertikalt. Förut-
sättningen för en 3D-fastighetsbildning är att reglerna i FBL 
uppfylls, vilket prövas av Lantmäterimyndigheten genom en 
lantmäteriförrättning. Bland annat ska en mer ändamålsenlig 
förvaltning av anläggningen uppnås i och med fastighets-
bildningen, och den nya 3D-fastigheten ska tillförsäkras de 
rättigheter som behövs för att den ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt sätt.

Fastighetsrättsliga konsekvenser    
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för fastigheterna inom planområdet:

Borås Vile 3, 4, 5, 6 och 7

 » Nya byggrätter för bostäder (B), centrum (C) och 
kontor (K) tillskapas. 

 » Eventuellt kan gemensamhetsanläggning som fastighe-
ten har del av omprövas.

Villastaden 1:1

 » Utstickande glaspartier och burspråk får finnas på två 
markerade områden över en fri höjd av 5 meter ovan 
allmän platsmark.

Ekonomi
Grundprincipen är att vardera exploatör ska finansiera de 
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploa-
tering. Åtgärder som inte kan kopplas till en exploatering, 
men som bedöms vara nödvändiga för det allmänna, ska 
finansieras av Kommunen.

Detaljplanen bedöms inte medföra några ekonomiska konse-
kvenser för kommunen.

Exploatörerna får genom en utökad byggrätt tillgodogöra 
sig den värdestegring av deras fastigheter som detaljplanen 
medför.  

Kostnader som kommer belasta exploatörerna för Vile 
3,4,5 och 7:

 » Framtagande av planhandlingar

 » Undersökningar som krävs för detaljplanens framtagan-
de, detaljplanens genomförande samt för byggnation.

 » Anslutningsavgifter (VA, el, tele mm).

 » Fastighetsbildningsåtgärder

 » Eventuellt parkeringsköp

Kostnader som kommer belasta exploatören för Vile 6:

 » Planavgift i samband med bygglov   

 » Anslutningsavgifter (VA, el, tele mm).

 » Fastighetsbildningsåtgärder

 » Eventuellt parkeringsköp

12. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Fastighetsplan
Tomtindelning för kv. Vile 1583K-BN1167/1939, fastställd 
1939-06-08, upphör att gälla. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat 
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:

 » Är förenlig med översiktsplanen. 

 » Inte är av betydande intresse för allmänheten eller i 
övrigt av stor betydelse.

 » Inte antas medföra en betydande miljöpåverkan. 

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift inte 
tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Geoteknisk utredning (WSP, 2009-09-15)

 » Luftutredning (COWI, 2018-04-16).
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 » Bullerutredning (Cedås Akustik AB, 2019-11-12).

 » Volymstudie och solstudie (Arkitektbyrån Design AB, 
2019-11-15)

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Anton Ehrendahl 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-
nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 
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skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 



samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ulrika Kullenberg 
Handläggare 
033 358952 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-03-23 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00021 3.6.3.25 
 

  

 

Medborgarförslag Barnomsorgsmuseum 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att inte avsätta resurser till ett Skol- och 
Barnomsorgsmuseum och att ej uppdra åt De kulturhistoriska museet att 
rekonstruera detsamma. Nämnden tackar för ett genomarbetat förslag men kan 
i nuläget inte avsätta medel för projektet.    

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit till Kulturnämnden gällande nyinstallation 
av det nedpackade Skol- och barnomsorgsmuseet. Förslaget påvisar den 
intressanta och viktiga del barnomsorgen haft i stadens social- och 
industrihistoria. Förslagsställaren yrkar därför på att Kulturnämnden ska avsätta 
medel för lokalkostnad för Skol- och barnomsorgsmuseets öppnande samt 
uppdra åt de kulturhistoriska museerna att rekonstruera museet i enlighet med 
föreliggande förslag. 
De kulturhistoriska museerna har under två års tid arbetat med en 
utvecklingsplan för Borås museum vilken presenterades för Kulturnämnden 
2019. Denna plan har godkänts men därefter uppskjutits, på grund av rådande 
ekonomiska omständigheter i förvaltningen och i kommunen. Museerna har i 
egen verksamhetsbudget inga möjligheter att lägga medel eller tid på ett Skol- 
och Barnomsorgsmuseum men åtar sig att som tidigare ta hand om de föremål 
som tillhör densamma för ett eventuellt nytt beslut i framtiden.               

Ärendet i sin helhet 

Ett medborgarförslag har inkommit till Kulturnämnden gällande nyinstallation 
av det nedpackade Skol- och barnomsorgsmuseet. Förslagsställaren är Irene 
Arvidsson, gammal förskollärare, ordförande i De Sju Häradernas 
kulturhistoriska förening och före detta ansvarig för förskollärarutbildningen i 
Borås. Hon är också nära vän med Eivor Henriksson, f d barnomsorgschef i 
Borås och den person som i början på 1990-talet skapade barnomsorgsmuseet. 

Sedan förra sekelskiftet har det bedrivits barnomsorg i Borås. Först som 
arbetsstuga för skolbarn och sedan som barnkrubba för de yngre barnen. Det 
var den nu 163-åriga ”fruntimmersföreningen” Mariastiftelsen som bidrog till 
stadens filantropiska verksamhet. Den första insatsen var en skola för flickor, 
därefter införde man ”beklädnad” - man försedde ca 150 barn/år med en 
garderob. Flickslöjd, barnbespisning och skolkök har också under lång tid stått 
på föreningens ansvarslista. Under 1940-talet startade föreningen flera 
daghem/barnkrubbor och sedermera också 
barnträdgårdar/lekskolor/deltidsförskolor. Barnkrubborna var ofta knutna till 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

de lokala industrierna som också sponsrade verksamheterna. 1964 tog Borås 
Stad över driften av de befintliga 10 barnkrubborna och 15 barnträdgårdarna.  

 

Borås Museum drev 1994–2003, med hjälp av ideella krafter, ett Skol- och 
barnomsorgsmuseum, beläget i Norrbyskolans annex. 2003 uppstod platsbrist 
för skolbarnen på Norrbyskolan och Borås Stad behövde nyttja lokalerna för 
reguljär skolverksamhet, varför museet packades ned och förvaras nu i De 
kulturhistoriska museernas arkiv. Förslagsställaren har sedan dess vid flera 
tillfällen och med olika samverkansidéer försök återskapa museet. 

Förslagsställaren argumenterar för att göra museets samlingar tillgängligt för 
allmänheten på grund av Mariastiftelsens och barnomsorgsverksamhets 
betydelse för Borås Stads utveckling som textilindustristad eftersom deras 
verksamhet gjorde det möjligt för stadens kvinnliga invånare att utgöra 
arbetskraft i stadens industrier. Något hon anser bör lyftas fram under Borås 
Stads förestående 400-årsjubileum.  

Förslagsställaren vill även att skolans historia ska synas och anser att 
folkskolläraren och boråsaren Börje Hedbergs livsverk i form av ett 
skolmuseum, vilket belyser skolans utveckling sedan mitten av 1800-talet, också 
väl värt att bevara.  

Museets föremål är en skolsal från1900-tal med fasta bänkar, kateder, rotting, 
svart tavla, planscher på djur och natur, exempel på skolböcker, kläder som 
skolläraren använde. Barnomsorgsdelen ett komplett daghem från mitten av 
1900-talet med så många föremål av olika karaktär att det är möjligt att 
rekonstruera ett daghem inklusive ett bostadsrum för föreståndaren samt ett 
daghemskök från samma tid. Museet inrymmer också föremål från dåvarande 
Socialnämnds/Skolstyrelses sammanträdesrum.  

Det krävs 150 m2 för att bygga upp museet. Förslagsställaren föreslår att 
annexet på Norrbyskolan används för ändamålet då det åter står tomt. I kontakt 
med lokalförsörjnings-förvaltningen har hon blivit informerad om att dessa 
lokaler inte längre uppfyller normerna för skolverksamhet och därmed borde 
vara tillgängliga för annan verksamhet. Hon argumenterar för att Borås 
museums personal tillsammans med medlemmar i De Sju Häradernas 
kulturhistoriska förening och medlemmar i Mariastiftelsen ska samverka. 
Föreningarna vill bidra med kunskap och ideella insatser när det gäller 
uppackning, iordningställande och därefter också ideell bemanning och 
guidning. 

Förslagsställaren yrkar därför på att Kulturnämnden ska avsätta medel för 
lokalkostnad för Skol- och barnomsorgsmuseets öppnande samt uppdra åt de 
kulturhistoriska museerna att rekonstruera museet i enlighet med förslag. 

De kulturhistoriska museerna har under två års tid arbetat med en 
utvecklingsplan för Borås museum vilken presenterades för Kulturnämnden 
2019. Denna plan har godkänts men därefter uppskjutits, på grund av rådande 
ekonomiska omständigheter i förvaltningen och i kommunen. Museerna har 
inga möjligheter att lägga medel på ett Skol- och Barnomsorgsmuseum i egen 
verksamhetsbudget, men åtar sig att som tidigare ta hand om de föremål som 
tillhör densamma för ett eventuellt nytt beslut i framtiden. 

Beslutsunderlag 

1. Medborgarförslag - Lokal för Skol- och barnomsorgsmuseet i Borås                                
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2. Utdrag ur De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings årsbok Fässingen 

2015 – manus.                              

Samverkan 

FSG 2020-03-17 

Beslutet expedieras till 

1. Privatperson  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén  
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Utdrag ur De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings årsbok 
Fässingen 2015 – manus. 

Barnen skall ha det bra  
-ett sekels barnomsorg i Borås samlat i ett museum  

Iréne Arvidsson 

 

Inledning 
I detta kapitel får läsaren ta del av beskrivningar om barnomsorgen i Borås från mitten av 1800-

talet och fram till 1980-talets mitt. Beskrivningarna vill betona att de som verkat för barns bästa 

i Borås alltid haft barnens perspektiv för ögonen, att barnen skall ha det bra för sin egen skull 

och att detta satt sin prägel på barnomsorgen under alla år. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av Skol-och Barnomsorgsmuseet som byggts upp för att visa eftervärlden hur ett daghem såg 

ut i 1940-50-talens Borås och vars samlingar speglar devisen ”barnen skall ha det bra”.  

Innehållet i detta kapitel grundar sig, då inget annat anges, främst på en intervju med Eivor 

Henriksson, f.d. konsulent och barnomsorgschef i Borås och tillika f.d. ordförande i 

Mariastiftelsen, den förening som kom att ansvara för barnomsorgen i Borås under lång tid. En 

dokumentation om Familjenämnden 1964 – 1982 samt ett antal tidningsurklipp om 

barnomsorgen och Barnomsorgsmuseet kompletterar intervjun. Mariastiftelsens ordförande 

under större delen av 1900-talet var Anna Hedlund vars tal på Mariastiftelsens 100-årsjubileum 

också utgör underlag tillsammans med stadsantikvarie Lars Johanssons tal vid samma förenings 

150-årsjubileum. Ett kapitel av den senare återfinns i Fässingen årgång 50, 2007. Där finns 

också ett kapitel om utbildningar inom barnomsorg och skola i Borås som, om än i ringa 

omfattning, också använts som underlag till detta kapitel.  

 

Synen på barn 
I Utbildningsvetenskap för förskolan (Riddersporre & Persson, 2010) beskrivs barndomen som 

en specifik period karaktäriserad av biologisk omognad, moralisk oskuld, växande och 

utveckling. Detta har inte alltid varit rådande, det gjordes inga skillnader mellan barn och 



vuxna. När tankar om skillnader började dyka upp rådde två diametralt olika synsätt. Ett där 

barnet av naturen var ont och skulle bekämpas genom hård kontroll och aga och ett där barnet 

var en produkt av miljön med behov av vård, omsorg och intellektuell stimulans. I det gamla 

bondesamhället sågs barn som små vuxna utan gräns mellan barndom och vuxenliv, vilket tog 

sig uttryck i barnarbete och deltagande i aktiviteter som idag hör vuxenlivet till. Under 1700-

talet framhölls barndomen som en period skiljt från vuxenlivet full av lek och oansvarighet, en 

romantisk syn på barn som gav barnen större frihet än de klarade av. I takt med 

samhällsutvecklingen blir barnet sett som en unik individ, dock fortfarande som en individ som 

skall reproduceras men där ansvaret för reproduktionen förskjuts från familjen till det 

offentliga. Under 1900-talet får utvecklingspsykologin stort genomslag som beskriver 

barndomen som indelad i mer eller mindre förbestämda utvecklingsfaser, från okunnighet till 

den högsta utvecklingsfasen – den som vuxen. Detta förhållningssätt ifrågasattes till viss del 

under 1980-talet då en ny radikal barnsyn växte fram som framhåller barnets förmågor. Från att 

barn hade setts som okunniga och ofullständiga och barndomen som en förutbestämd 

utvecklingskedja lyfter man fram barnets kompetens.  I dag råder en barnsyn som fått devisen 

”Det kompetenta barnet” vilken ser barnet som rikt på tankar och förmågor1. Barnet är inte 

längre ett tomt blad som vuxna skall forma och fylla med innehåll utan personer med egna 

erfarenheter och åsikter. Förutsättningen för barnet att växa ligger dock i vuxenvärldens 

förmåga att se och bekräfta barnet.  

UNICEF beskriver en syn på barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter och 

barndomen som en unik period i en människas liv med lika högt värde som vuxenlivet. Man 

hänvisar till FNs konvention om barns rättigheter, Barnkonventionen, som framhåller både 

barnets speciella behov av skydd och barnets rätt att bli behandlad med samma respekt som alla 

andra människor. 

Långt innan den nu rådande synen på barn blev allmän kunde man i Borås ana en modern och 

nytänkande syn på barn där barnet var en unik individ, frigjord från familjen, med egna behov 

såsom utrymme för sin egen utveckling. Redan i mitten på 1800-talet uttryckte stadens 

företrädare ett behov av att tillse att barnen hade det bra under tiden föräldrarna arbetade. 

Bakom orden ”hade det bra” fanns en djupare mening som innebar att barnen inte bara hade 

tillsyn och omsorg, utan också meningsfull sysselsättning som tillfredsställde deras behov. I 

dag skulle vi kalla det för att man såg till det kompetenta barnet som har behov av varierad 

stimulans för att, med stöd av kompetenta vuxna, utvecklas till självständiga 

samhällsmedborgare. 

Anna Hedlund, ordförande i Mariastiftelsen under stor del av 1900-talet, förde den rådande 

synen på barn vidare då hon, så ofta hon fick tillfälle, sa till de anställda på daghemmen att:  

du är här för att barnen skall ha det bra.  

Bild 1 på Anna Hedlund artikel i BT 06-04-09 

                                                 
1 Angående syn på barn som kompetenta, se vidare sid xx:s fotnot 



 

Barnomsorg i Borås 

Samhällssituationen, industrialiseringen och filantropin 

Lars Johansson skriver om de stora och grundläggande förändringarna för människors 

livssituation som förelåg under mitten av 1800-talet och som verkade revolutionerande på det 

svenska samhället. Övergången mot industrisamhället innebar att folkmängden i städerna 

snabbt ökade kraftigt. Livet för industriarbetarna innebar ofta fattigdom och svårighet att både 

sköta sitt arbete och ta hand om sin avkomma. Det offentliga samhället var inte på något sätt så 

utvecklat som idag, t ex hade inte de sociala stödåtgärderna utvecklats och inte heller fanns det 

barnomsorg för fabriksarbetarnas barn. Fattigvårdsförordningen ålade visserligen kommunen 

ett omfattande ansvar, men den explosionsartade befolkningsökningen gjorde att kommunens 

insatser inte på något vis räckte till. Därtill betraktades kommunens insatser ofta som 

nådegåvor, varför de fattiga i samhället drog sig för att ta emot sådan hjälp. I de mindre 

bruksorterna var det far- och morföräldrarna som tog hand om barnen när föräldrarna arbetade. 

Inflyttningen till städerna innebar att föräldrarna, ofta ensamstående mödrar, inte hade sitt 

sociala nätverk omkring sig, vilket i sin tur ledde till att barnen lämnades utan tillsyn stora delar 

av dagen. I värsta fall fick de följa med modern till fabriken och vistas i en miljö som var direkt 

farlig.   

Ur den situationen växte en anda av socialt ansvar fram bland städernas bättre bemedlade som 

på ideella grunder skapade föreningar till hjälp och stöd för de fattiga i samhället. Förekomsten 

av filantropiska insatser var på intet sätt unikt för Borås, utan återfanns i hela världen under 

industrialiseringen och har sedan dess också funnits kvar som ett ideellt komplement till 

allmännyttan. I dag ser vi exempel på sådan ideell hjälpverksamhet när det gäller 

flyktingströmmen från Mellanöstern.  

Det fanns åtminstone två stora anledningar till välgörenhetsinsatserna i Borås, dels var behovet 

av att förse industrin med arbetskraft stort på grund av den kraftigt växande och blomstrande 

industrin, dels hade synen på barnen under den här tiden genomgått en förändring. Barnen sågs 

inte längre som små vuxna utan hade ett eget värde med behov av både omsorg och 

sysselsättning. Bildningsbehovet, att skapa dugliga samhällsmedborgare, och införandet av 

folkskolan i landet satte naturligtvis också sina spår på de hjälporganisationer som inrättades. 

Det var städernas överklassdamer som utgjorde de ideella krafter som innebar att stöd i form 

av mat, kläder, omvårdnad och utbildning kunde ges till de fattiga, men det var oftast deras män 

som var initiativtagare till bildandet av föreningarna. Inte sällan var det också dessa män som 

via politiken styrde i städerna. 

I Borås bildades i mitten av 1800-talet i denna filantropiska anda ett antal föreningar alla med 

syfte att och ge vård, undervisning och sysselsättning åt de hjälpbehövande barnen och deras 

familjer.  Av dokumentationen från samtliga föreningarna framgår att barnen och deras behov 

av sysselsättning var det som sattes i främsta rummet när det gällde synen på barn även om stöd 

i form av mat och kläder blev de mest synliga. Mariastiftelsen får, i detta kapitel, representera 

alla föreningarnas hjälpinsatser för och syn på barn då det var den föreningen som kom att starta 

den första barnkrubban och under lång tid vara ansvarig för all barnomsorg i Borås.  

I intervjun med Eivor Henriksson beskriver hon det förhållningssätt och den grundsyn på barn 

som rått sedan föreningens begynnelse och som fortfarande råder, såväl inom Mariastiftelsen 

som inom Borås kommun:  



Borås har alltid satt barnen i centrum. Man inte bara pratar om barnomsorg, 

alltså passning, utan det måste ha något innehåll också. I början på 1900-talet 

tänkte man alltså inte bara på att passa barnen när föräldrarna jobbade inom 

industrin. Det var ju så arbetsstugan började, barnen skulle ha sysselsättning. 

Bild 2 på Eivor (ej levererad) 

Den barnsyn som beskrivs ovan, och som var rådande bland Borås stads bättre bemedlade i 

mitten av 1800-talet, spillde inte över på industrin förrän efter andra världskriget. Då tog den 

sig uttryck i att fabrikerna i högre utsträckning tog ansvar för omsorgen om de anställdas barn 

och såg till att barnen hade det bra under tiden föräldrarna arbetade. Självklart låg det i 

industrins intresse att det fanns tillgång till omsorg och meningsfull sysselsättning för de 

anställdas barn, då det genererade arbetskraft till industrin, men det var också ett uttryck för att 

barnen skulle ha det bra under tiden föräldrarna arbetade.  Troligtvis fanns också en koppling 

till ansvaret för att skydda barnen från industrins farliga och ohälsosamma miljö. På de 

grunderna startade stadens fabriker daghem för sina anställdas barn. Exempel på dessa daghem 

var Eiserhemmet på nuvarande Sven Eriksonssonsgatan och Wäfveribolagets Järnbäraren på 

Norrby. I början tillhörde barnen som fanns på daghemmen oftast de ensamstående utländska 

mödrar som lockats hit för att det fanns arbete. Sedermera började kvinnorna som redan bodde 

i staden och som var mammor att arbeta, dessa behövde ju också barnomsorg. 

Många av de industrier som inte startade egna daghem betalade i stället 1.50 per anställds barn 

och dag till Mariastiftelsens daghem ända tills kommunen tog över 1963/64. Industrierna 

stöttade också gärna start av nya daghem eftersom de ständigt hade behov av ny arbetskraft. 

Även efter att kommunen tagit över driften engagerade sig industrierna i omsorgen om de 

anställdas barn. Detta tog sig uttryck i att man, när familjerna kom till fabriken på morgonen, 

avdelade särskild personal som tog emot samt skjutsade barnen till och från det daghem som 

barnet hade plats på. På 1970-talet kom textilindustrikrisen och de flesta fabriker slog igen eller 

flyttade sin tillverkning utomlands, vilket innebar att denna verksamhet upphörde.  

Bild 18 Inför biltransport till daghemmet. (Bild fr. utställning) 

Nedläggningen eller utlokaliseringen av textilindustrin i Borås skedde samtidigt som en ny era 

i samhället utvecklades. Trots textilindustrins situation präglades samhällssituationen under 

1970-talet av tillväxt. Mammans betydelsefulla roll som hemmafru, som varit rådande de 

senaste decennierna, tonades ner i takt med det ökade behovet av arbetskraft, vilket i sin tur 

påverkade behovet av barnomsorg. Samtidigt visade forskning på den positiva betydelsen av 

att barnen vistades i grupp, gärna från tidig ålder. Daghemsbyggandet runt om i landet var 

explosionsartad och behovet av förskollärare var enormt. 

 

Mariastiftelsen 
Bild 17 Kungörelse (foto ur Mariastiftelsens samlingar) 

Mariastiftelsen bildades den 1 april 1856. Syftet med uppropet som föregått bildandet var att 

starta en så kallad ”fruntimmersförening”. Detta var på intet sätt unikt för Borås, utan låg i tiden 

med Fredrika Bremerförbundet som förebild. Det var stadens mera bemedlade ståndspersoner 

som ville hjälpa ”de inom staden och på dess grund boende fattiga barn och bidra till deras 

christliga uppfostran och bildande till nyttiga medlemmar i samhället”. Den hjälp som skulle 



ges hade fokus på kläder, skolgång, böcker, hälsotillstånd m.m. Något som är viktigt att 

uppmärksamma är dock att flera av de verksamheter som Mariastiftelsen på ideell basis har 

startat, har av stadens politiker, efterhand, ansetts vara en angelägenhet för det allmänna och 

därmed övergått till kommunal verksamhet.  

Från tiden för föreningens grundande fanns en oro bland kvinnorna i styrelsen vilket berodde 

på att man inte hade några tillgångar utöver 1:50  i medlemsavgift, en avgift som gäller än i 

dag. Men styrelsen hade inte behövt vara orolig. Allteftersom föreningen blev känd strömmade 

bidrag in via gåvor och donationer, kollekt från kyrkan, anslag från Sparbanken och 

Fattigvården. Det anordnades också basarer och auktioner som inbringade medel. Därtill beslöt 

staden att anslå den årliga hundskatten vilken kunde inbringa några hundra kronor per år, vilket 

var en ganska stor summa i mitten av 1800-talet och måste inneburit att det fanns många hundar 

i staden på den tiden.  

Oavsett befintliga tillgångar började man redan från start att förbereda för en skola för flickor 

men organiserade också samtidigt barnbeklädnad. Barnbeklädnaden blev en verksamhet som 

Mariastiftelsen höll på med till 1957 och som under de dryga 100 åren beklätt åtskilliga tusen 

barn i staden. Föreningens medlemmar sydde kläder till stadens fattiga barn men man var 

mycket noga med att inte köpa för mycket tyg av samma sort, man ville inte att det skulle synas 

att kläderna var gåvor, ”allmosor”, från föreningen. Det skulle ju ha pekat ut barnen som bar 

kläderna som fattiga. Redan från början syns föreningens respektfulla och inkluderande syn på 

den lilla människan, en grundsyn som präglat föreningens verksamhet under alla år. 

Valet att starta en folkskola för flickor bottnade sig i att flickor inte gick i den kommunala 

skolan, även om den formellt var öppen även för dem. Stadens bemedlade damer ville i 

föreningens anda att också flickorna skulle ha möjlighet att nå ”christlig uppfostran och 

bildande till nyttiga medlemmar i samhället”. Skolan inrymdes i gratislokaler på den 

kommunala folkskolans vind. Skolans första lärarinna hette Johanna Peterson, en diakonissa 

med specialutbildning i undervisning och som, enligt Mariastiftelsens årsredogörelse, ”driven 

av sitt goda och kärleksfulla hjärta tog sig an barnen både till kropp och själ”. Det innebar inte 

bara undervisning utan också att hon hade föräldralösa flickor boende hos sig och gjorde 

hembesök hos fattiga och sjuka. Skoldagen bestod av teoretiska ämnen såsom kristendom, 

läsning, skrivning och räkning, på förmiddagarna och praktiska ämnen; hygien, 

hushållskunskap och slöjd, på eftermiddagarna. Även om skolan var mycket populär hände det 

allt som ofta att flickorna gick ut på stan för att tigga eller tog fysiskt tunga anställningar för att 

bidra till familjens försörjning, något som motarbetades starkt av Mariastiftelsens företrädare 

till förmån för flickornas skolgång som man önskade skulle fortgå till konfirmationen.  

Från och med 1897 erbjöd Mariastiftelsen hushållskunskap, eller skolkök som det kom att 

kallas, som en 6-veckors kurs för sjätteklassarnas, dvs. avgångsklassernas, flickor mot en avgift 

om 1 krona per vecka. Redan 1900 förmåddes skolrådet ta över undervisningen och inrymma 

den inom folkskolans obligatoriska ramar. Den mer praktiskt inriktade verksamheten på 

eftermiddagarna visar, förutom på att flickorna skulle lära sig sköta ett hem, också på en syn på 

lärande där handens kraft, alltså hantverket, var en betydelsefull form. Till exempel blev slöjd 

sedermera ett ämne i den ordinarie folkskolan och finns kvar som ett estetiskt ämne även i 

dagens grundskola.  

I samband med årets högtider anordnades, i Mariastiftelsens regi, fest med pynt, julklappar, mat 

och ”roligheter” för eleverna. Fest var det också vid examen. 1868 togs flickorna emot i stadens 



ordinarie folkskola och Mariastiftelsens folkskola upphörde precis som andra verksamheter 

inom föreningen gjort under årens lopp. 

För att de mindre bemedlade barnen i staden skulle ha det bra och kunna tillägna sig den lärdom 

som skolan krävde, fordrades att de fick ordentligt med mat. Detta insåg Mariastiftelsens aktiva 

damer tidigt och inrättade 1892 en barnbespisning, först i ett privathem, men senare i andra 

större lokaler. Något anslag från staden fick man inte men stadens förmögna personer åtog sig 

att betala för ett eller två barn var. Med lågavlönade mödrar som arbetade både 10 och 12 

timmar om dagen var barnbespisningarna nödvändiga inrättningar som höll barnen mätta och 

belåtna. Barnbespisningarna fick så småningom blygsamma anslag från staden men det dröjde 

ända till 1939 innan de blev allmänt förekommande och övertogs av Folkskolestyrelsen. 

Ytterligare en verksamhet som Mariastiftelsen var tidig med var arbetsstugan, det vi idag kallar 

fritidshem. År 1900 startade man ett eftermiddagshem dit barnen kunde komma för att läsa sina 

läxor, få ett mål mat och sedan sysselsätta sig med olika saker. Syftet med arbetsstugan var att  

”under fritiden från skolan där samla de barn som genom bägge 

föräldrarnas arbete utom hemmet eller andra orsaker, ej i hemmet kunde 

finna behövlig vård eller trevnad utan mest voro hänvisade till gatan”.  

Arbetsstuga innebar att barnen arbetade men inte i ordets rätta bemärkelse utan, med hjälp av 

hantverkare, fick de lära sig att hantera verktyg och tillverka saker av olika slag. En 

missuppfattning som länge levt kvar är att barnen användes till att tillverka skurborstar och att 

de fick använda borstarna till att städa. Men så var det inte, arbetsstugan fick borstar att leka 

med som kasserats, från ett närliggande borstbinderi för blinda. Det var alltså absolut inte menat 

för att städa och skura golv med, utan det var kasserat material för lek. Uppmärksammas bör 

att det redan vid förra millennieskiftet fanns ett borstbinderi för blinda, vilket representerar ett 

synsätt som knyter an till allas lika värde och respekten för varje människas unika förmågor. 

Arbetsstugans verksamhet upphörde, denna gång utan att övergå i stadens regi, 1937. Det skulle 

dröja ända till 1968 innan stadens första fritidshem öppnade. Under mellantiden hade det dock 

funnits möjlighet för de yngre skolbarnen att, dels vid behov vara kvar på barnkrubban, dåtidens 

daghem, under sitt första skolår, dels, när dessa blev ett faktum, få tillsyn i ett familjedaghem.  

Det var inte bara skolbarnen som hade behov av omsorg och sysselsättning under tiden som 

den starkt expanderande textilindustrin lade beslag på föräldrarna. Återigen var det stadens 

bättre bemedlade filantropiskt arbetande damer som ombesörjde att en barnkrubba, och snart 

också en spädbarnskrubba, fanns att tillgå. Barnkrubban drevs av en egen förening ”Föreningen 

för en barnkrubba” men i folkmun var det Mariastiftelsen som stod bakom, vilket också blev 

ett faktum då de båda föreningarna slogs ihop 1938. Före 1938 drevs barnkrubban helt ideellt 

utan några som helst bidrag från kommunen vilket innebar ett ständigt sökande efter donatorer 

och givare för dem som arbetade för driften av krubban. Man kan fundera över om de ideellt 

arbetande damerna någonsin fick den uppskattning som de var värda för sina ovärderliga 

insatser från såväl myndighet som allmänhet. 

1938 inträdde en ny tid för Mariastiftelsens daghemsverksamhet. Stiftelsen fick kontinuerliga 

bidrag från staden och samtidigt ökade krubborna, dvs. daghemmen i antal. Under 13 år 

byggdes, alternativt övertogs, 10 daghem runt om i staden. Daghemmen som övertogs var de 

som tidigare drivits av industrierna i staden. I mitten av 1950-talet fanns ca 470 platser på 



stadens daghem vilket, enligt Socialstyrelsen var det högsta antalet platser per 1000 invånare i 

landet. Detta faktum är troligtvis grunden till Borås goda rykte som tidig barnomsorgsstad. 

Bild 3 Mariagårdens trappa fr 1940-talet. Foto ur Mariastiftelsens samlingar.  

Länge hade Mariastiftelsen också haft en dröm om att starta barnträdgårdar, förskolor för 6-

åringar. Med en förbättrad ekonomi kunde denna dröm förverkligas och 

barnträdgårdslärarinnan Birgit Johansson, 100 år 2015, var med och startade den första 

kommunala förskolan, barnträdgården, i en källare på Göta 1946. Birgit blev sedermera 

föreståndare på Herthagården och avslutade sin yrkeskarriär som assistent vid Familjenämnden 

med arbetsledaransvar för dagbarnvårdare.  

Bild 4 på Birgit Johansson. Foto Lennart Magnusson BT 15-04-06  

Under större delen av åren mellan 1938 och 1964 var Anna Hedlund ordförande och 

föreningens frontfigur, alltid med barnens bästa framför ögonen. Anna hade pondus och 

politikerna lyssnade på henne. Hon var också klar över hur förskolans pedagogiska verksamhet 

skulle nå bästa möjliga kvalitet: 

Plocka guldkornen från alla pedagogerna och lägg ihop det till den 

bästa miljön för barnen. 

Bild 5 Från vänster förskollärare Gunnel Levin, SÖs inspektör Hildur 

Nygren, ordförande Anna Hedlund, vice ordförande Alice Forsberg med 

barn Foto fr BT 06-04-06 

Även om Anna Hedlund var frontfiguren får hennes parhäst Alice Forsberg inte glömmas bort. 

Enligt Eivor Henriksson var Alice en framsynt kvinna och en stark tillgång och hon gjorde 

mycket arbete för föreningen i det fördolda. Hon skötte föreningens praktiska ekonomi och 

jobbade tätt tillsammans med Anna. Båda två var politiskt aktiva som folkpartist respektive 

socialdemokrat. De båda kvinnor hade ett nära samarbete och tog mycket råd av varandra vilket 

oftast resulterade i goda beslut och praktiskt handlande. Eivor Henriksson, som efterträdde 

Anna Hedlund poängterar vikten av de bådas samarbete 

Att dessa två jobbade ihop och var så samspelta gjorde att det aldrig 

blev något käbbel i Mariastiftelsen. Det var också tack vare dem som 

Mariastiftelsen var en stark röst inför kommunala beslut. 

Trots ganska blygsamma resurser präglades verksamheten av stor generositet, samhörighet och 

arbetsglädje. Förskollärare och barnskötare lade ner mycket tid och engagemang i sitt arbete 

vilket de förklarade med: 

Vi (personalen och föräldrarna) hade ju barn tillsammans.  

Personalen tog ofta kontakt med företagare i staden för att få dem att bidra med gåvor och 

kontanta medel till hjälp för barnen, vilket också ofta skedde. Gåvor från stadens innevånare 

bestod bland annat av kläder som skänktes vidare till barn vars mödrar levde under mycket 

knappa förhållanden. Ur såväl ett ekonomiskt som ett pedagogiskt perspektiv odlade man 

grönsaker själva och tog, tillsammans med barnen, vara på vad skogen kunde erbjuda i form av 

bär och svamp.  



Till 1964 drevs de 10 daghemmen i Mariastiftelsens regi. Hela tiden har all verksamhet präglats 

av ett uppoffrande och osjälviskt arbete med barnens bästa i fokus. Det kärleksfulla arbete, där 

barnen hade det bra och erbjöds meningsfull sysselsättning, som präglade Mariastiftelsens 

verksamhet och blev ett kulturellt arv när staden tog över driften den 1 januari 1964. 

Mariastiftelsen har oförtröttligt fortsatt sitt arbete med att stötta de barn i staden som behöver 

stöd och hjälp. När barnbeklädnaden gått upp i stadens sociala verksamhet och daghemmen 

blivit Familjenämndens angelägenhet gav föreningen stöd till handikappade barn och deras 

familjer, ett arbete som fortfarande är lika aktivt som på 1960-talet. 

 

Borås Stad 
1964 tog Borås Stad över hela ansvaret för, både den av industrin och den av Mariastiftelsen 

uppbyggda, barnomsorgen. Ansvarig nämnd blev den då nybildade Familjenämnden som, 

utöver att omhänderha daghems- och lekskoleverksamheten, från början också hade ansvar för 

hemvårdarinnornas, hemsamariternas och barnsamariternas verksamhet samt 

systugeverksamheten. Intendent Stig Danneståhl var förvaltningens chef och Eivor Henriksson, 

förskollärare och aktiv inom Mariastiftelsen, anställdes som assistent med uppdrag att ansvara 

för barnomsorgen. Systugeverksamheten upphörde i mitten på 1970-talet och 

äldreomsorgsansvaret flyttades i olika omgångar över till Socialnämndens ansvarsområde. På 

myndighetsdagen (18 år) omyndigförklarades Familjenämnden. Den nya Socialtjänstlagen 

trädde i kraft den 1 januari 1982 och lagen innebar att all social verksamhet skulle handhas av 

en nämnd, Socialnämnden. Familjenämnden upphörde, och familjekontoret gick upp i 

socialkontoret.   

Bild 6 Eivor Henriksson och Stig Dannestål. Foto fr BT 68-06-14. 

Överlämnandet från Mariastiftelsen till kommunen 1963-64 innebar inte någon lång process. I 

likhet med andra Mariastiftelseinitiativ kom även daghems- och förskoleverksamheten att bli 

en viktig angelägenhet för kommunen, i takt med förändrade kommunala uppdrag. Man kan 

bara konstatera att vad än Mariastiftelsen har startat så har kommunen, allmännyttan, så 

småningom kommit fram till att dessa insatser var viktiga för den sociala välfärden. (Se vidare 

Lars Johansson, Fässingen 2007 Årgång 50).  

Vid övertagandet fanns det 10 daghem med plats för 430 barn samt 17 lekskolor med 

sammanlagt 700 barn. I familjedaghemmen, drygt 200 till antalet, fanns 285 barn. De 10 

daghemmen var Mariagården, Linneagården, Almgården, Götagården, 

Järnbäraren/Norrbygården, Parkgården, Herthagården, Södergården, Trollgården och 

Solgården. 

Bild 7 Götagården. Foto fr Rapport Familjenämnden 1964-82. 

Under 1970- och 1980-talen expanderade barnomsorgen lavinartat och antalet daghem ökade 

från blygsamma 10 till 54 vid Socialnämndens övertagande 1982. Man skulle kunna tro att den 

kraftiga ökningen skulle påverka kvaliteten i negativ riktning men av dokumentation från 1982 

framgår tydligt att barnomsorgen i Borås hade ett mycket gott rykte nationellt och också 

internationellt.  

Borås har fattat hur viktig barntillsynen är och det är man nästan ensam 

om i landet. 



Uttalandet gjordes 1972 av Margareta Hjelm, producent för TV2s dokumentärprogram ”Vem 

ser till barnen?” som i sitt program också framhöll det positiva med att kommunen hade 

enhetstaxa.  Att ha en enhetstaxa var ett naturligt politiskt beslut i en kommun med 

socialdemokratiskt styre, men det rådde stor enighet mellan de olika partiernas företrädare. 

Eivor Henriksson minns politikerna i Familjenämnden som mycket eniga i de sociala frågorna. 

Hon menade att det var svårt att se vilken politisk falang de tillhörde och säger att deras beslut 

alltid hade barnens bästa för ögonen. Hennes uppfattning grundar sig i lång erfarenhet, redan 

på 1950-talet satt hon med i den dåvarande styrelsen som sakkunnig. I frågan om enhetstaxans 

tillkomst har Eivor Henriksson sin alldeles egna motivering: 

Det kostar inte mer att slänga sopor för olika inkomstkategorier än att 

passa barn för olika kategorier 

Borås fortsatte, som en av få kommuner i landet, att tillämpa enhetstaxan. Man fortsatte också 

att bygga ut barnomsorgen i syfte att bygga bort köerna. Bland annat valde man 1981 den 

snabba lösningen att anställa dagbarnvårdare i avvaktan på daghemsutbyggnaden.  

Även inom familjedaghemsverksamheten har politikerna alltid haft barnens bästa för ögonen. 

Inte sällan höjdes kritiska röster mot kvaliteten i familjedaghemmen men Familjenämnden 

beslöt tidigt att ”för verksamheten bör gälla samma mål i fråga om kvalitet som för kommunens 

övriga barnomsorg”. För att realisera sina intentioner och garantera god kvalitet i 

familjedaghemsverksamheten satsade man tidigt på utbildning för dagbarnvårdarna (se vidare 

här nedan) och kommunen valde också att knyta de ensamarbetande dagbarnvårdarna till 

daghemmen för att till stöd ha förskollärare som mentorer. 

Borås har valt att alltid erbjuda olika former av barnomsorg, dock med betydligt färre 

familjedaghem i takt med att daghemmen blivit fler och kraven på pedagogisk verksamhet ökat. 

För att alla barns olika behov skall kunna beaktas och tillmötesgås menar Eivor Henriksson att: 

”Det skall finnas barnomsorg av olika sort så att föräldrarna kan välja. 

De allra flesta barn behöver omsorgen på förskola men det finns barn 

som behöver familjedaghem.”  

Den 1 juli 1975 trädde lagen om Allmän förskola i kraft. Den var inte obligatorisk men lagen 

innebar att kommunerna måste erbjuda förskola för alla 6-åringar i kommunen. För Borås var 

det inte någon stor förändring eftersom Mariastiftelsen redan från 1946 bedrivit det som då 

hette barnträdgård, senare kallat lekskola och deltidsförskola. 

När kommunen tog över verksamheten 1964 fanns det 17 deltidsförskolor i kommunen, en 

siffra som 1970 ökat till 21. Dock krävdes en dubblering för att 1975 kunna erbjuda alla som 

så önskade plats. Intresset från föräldrarna att låta barnen gå i förskola var stort, det var endast 

ett tiotal barn som 1975 tackade nej. Även i denna åtgärd kan man se en särskild omsorg om 

barnen, då det ordnades ”skolskjuts” för de barn som hade lång väg till förskolan. I takt med 

daghemsutbyggnaden och minskningen av antal barn placerade hos dagbarnvårdare minskade 

också behovet av deltidsförskola, 6-årsverksamheten, med skolförberedande aktiviteter, blev 

ett naturligt inslag i daghemmens verksamhet fram till att förskoleklass infördes och 6-åringarna 

helt separerades från förskolan. 

I slutet av 1970-talet startade kommunen öppna förskolor dit såväl hemmavarande föräldrar 

som dagbarnvårdare kunde gå för att barnen där skulle möta andra barn och under ledning av 



förskollärare få uppleva gruppaktiviteter. Den öppna förskolan var också en mötesplats och, 

genom utbildad personal, stöd för de vuxna. Den öppna förskolan har blivit bestående och utgör 

ett betydande inslag för hemmavarande föräldrar. Särskilt betydelsefullt har den kommit att bli 

för alla invandrare, där de på ett naturligt sätt kan få kontakt med det svenska samhället. 

Borås kommun har varit föregångare för flera insatser i barnomsorgen som fokuserat på barnens 

bästa. På initiativ av dåvarande barnläkaren Tore Axelsson anställdes 1967 en talpedagog inom 

barnomsorgen till stöd för barn med sen talutveckling. 1976 anställdes också en psykolog för 

att stötta barn med ”psykiska störningar”. Psykologen fungerade främst som konsult och 

rådgivare för personalen till stöd för deras arbete i barngruppen men denne kunde också ha 

direktkontakt med föräldrarna. Ansvaret för båda dessa verksamheter vilar idag på rektorerna 

inom förskolor och skolor och operativt på specialpedagogerna i kommunen.  

Bild 8 Förskollärare Lydia Rättö Nilsson och barn. Foto ur VD 73-04-12 

Eller bild 8 med hela artikeln 

I Borås Tidning stod det sommaren 2015 att läsa att Borås får sin första grupp med finska barn. 

Men, redan på 1970-talet fanns både finska avdelningar på daghem, finsktalande förskola och 

skolklasser i de lägre åldrarna i skolan. Borås var tidig med att stötta invandringen till staden. 

För att förebygga att de finska barnen som kom till Borås under 1960- och 1970-talen inte skulle 

bli språkligt utarmade anställdes 1973 förskollärare med finska som hemspråk för att ge de 

finska barnen språkträning i sin ordinarie förskolemiljö. Hemspråksträningen kom sedermera 

att omfatta alla förekommande språk i staden, vilka på 1970-talet, utöver finskan, mest bestod 

av grekiska och jugoslaviska (i dag bestående av flera olika språkgrenar). Först 1977 kom lagen 

om rätt till hemspråksundervisning men då var detta redan sedan länge etablerat i Borås.  Det 

bedrevs också Språkprojekt på uppdrag av Socialstyrelsen vilka påverkade förhållningssättet 

till barnen med fokus på hur man bemötte dem med annat modersmål. 1981 besökte dåvarande 

invandrarminister Karin Andersson staden, enligt ett tidningsreferat tyckte hon att Borås var en 

föregångskommun i fråga om hemspråksträning. Hon lär ha varit djupt imponerad av att även 

spädbarnen på småbarnsavdelningarna fick hemspråksträning 

Ett annat område som stöttades av Socialstyrelsen var införandet av så kallade syskongrupper 

för barn mellan 3 och 7 år. Som försöksprojekt startade de första avdelningarna redan 1973. 

Syftet var att genom att blanda barn i olika åldrar dels stimulera till ökat ansvarstagande och 

förmåga att samarbeta med andra dels att skapa möjlighet för barn i olika utvecklingsstadier att 

alltid hittar någon på samma nivå att leka med. Man väntade sig också en positiv effekt avseende 

språkutvecklingen. Projektets pedagogik kom att ligga till grund för kommunens nybyggnad av 

daghem. Det nya sättet att bygga daghem uppmärksammades utanför kommunens gränser och 

många studiebesök från andra kommuner blev följden. Överhuvudtaget hade Socialstyrelsen 

Borås som förebild och skickade ofta studiebesök från andra kommuner och även länder (fr 

USA och Island på 1980-talet) för att ta intryck av verksamheten som bedrevs i staden. Det blev 

ofta Eivor Henrikssons uppgift, i egenskap av ansvarig för barnomsorgen, att ta hand om 

studiebesökarna. Då passade hon på att förmedla sin syn på barnomsorg som till fullo 

harmonierade med den som Mariastiftelsens grundare en gång i tiden företrädde. Det 

anordnades också utställningar i samarbete med Socialstyrelsen i staden. Dessa välbesökta 

utställningar visade material både från förskolorna i Borås och material sammanställt av 

Socialstyrelsen, t ex en om fritidshem.  



Som tidigare nämnts dröjde det ända till 1968 innan kommunen tog sitt ansvar och öppnade 

fritidshem, det som i början av 1900-talet kallades arbetsstuga och drevs av Mariastiftelsen. I 

det statliga betänkande Skolans inre arbete, SIA, föreslogs att frivilliga aktiviteter skulle 

fungera som tillsyn för skolbarnen efter skolans slut. Politikerna i Borås ansåg dock inte att det 

var utan beslöt att bygga ut fritidshemmen så att omsorgen även omfattade barn i årskurs 3. 

Fritidshemmen är öppna för skolbarnen hela dagen och förutom frukost och mellanmål erbjuds 

barnen meningsfull sysselsättning i slöjd- och målarrum, lekhallar och avpassad utemiljö. 

Tranda fritidshem. Foto ur VD 68-02-05.  

Ytterligare en verksamhet som sticker ut och harmonierar med stadens etablerade syn på barn 

är erbjudandet att anlita barnsamarit när barnen är sjuka. Barnsamariterna var personer som 

gick hem till familjerna när barnen var sjuka. På så sätt kunde föräldrarna gå till sina arbeten 

och barnen kunde var i sin trygga hemmiljö och därmed få den vård de behövde. Verksamheten 

pågick ett tiotal år och avvecklades i takt med att föräldraförsäkringen byggdes ut.  

Estetiken har alltid haft stor plats inom förskoleverksamhet, man har använt sagor, bild, form, 

textilt skapande och musik som verktyg för barnen att utvecklas och lära. Länge hade 

barnträdgårdslärarinnan/förskolläraren ansvaret att använda alla de estetiska verktygen för att 

stimulera barnen. Det ingick och ingår fortfarande i utbildningen att ha kunskap och färdighet 

inom det estetiska fältet men trots det är det inte all personal som tyckte om att sjunga med 

barnen eller anser sig ha sångröst.  

Man börjar inte med musik när man är 6 år därför skall vi börja med 

musik redan innan man föds 

Eivor Henriksson, som säger så, menar att musik precis som andra kulturyttringar, är väldigt 

viktigt för alla människor och att barnen inte skulle behöva vänta med att möta det tills i 6-

årsverksamheten. Hon har också sin bestämda uppfattning om att utövandet skulle vara 

professionellt ”Om man skall ha ett piano så skall det vara stämt” sa Eivor annars är det bara 

en leksak. Barn som är musikaliska skall inte behöva höra på ett ostämt piano. 

Bild 10 Musikstund på förskola Foto ur VD 80-11-22. 

Vetskapen om att alla barn inte fick tillgång till musik och musicerande i samma utsträckning 

lade grunden till ett samarbete mellan skola, förskola och kultur. 1980 inrättades en 

samordningsgrupp för barnkulturfrågor, Skola-Familj-Kultur. Samordnings-gruppen skulle 

utarbeta ett barnkulturpolitiskt handlingsprogram som skulle omfatta såväl litteraturförsörjning, 

programverksamhet, utställningar, musik mm. Beslutet om samordningsgruppen hade bland 

annat föregåtts av ett projekt ”Imse, vimse spindel - musik i förskolan”. Detta sades vara det 

mest omfattande samarbetet i Sverige mellan musikskolan och förskolor och som gav genklang 

runt om i landet. Sedan 1977 hade en försöksverksamhet bedrivits där musiklärare från 

musikskolan hade kontinuerligt återkommande musikstunder med förskolegrupper. Projektet 

följdes av forskare och visade på ett mycket positivt resultat. Projektet hade bedrivits på 13 av 

kommunens daghem men med så goda utvärderingar beslöt kommunen att alla barn inom 

barnomsorgen skulle få ta del av regelbunden musikverksamhet. Projektet visade, förutom på 

nöjda barn, på att musiklärare och förskolepersonal hade lärt av varandra till nytta för sin 

professionsutövning.  



För att finna resurser för en kontinuerlig verksamhet i kulturens tecken anslogs medel vid 

uppstarten men sedan förväntades respektive nämnd avsätta medel för verksamheten i sin 

ordinarie budget. Så gjordes också. Till exempel betalade Familjenämnden en tjänst för en 

musiklärare som en gång i veckan besökte alla daghem.  

Lång tid har gått sedan detta sattes i sjön, men det blev ett startskott till Samordningsgruppen 

vars intentioner har levt vidare, numera genom Kulturnämndens försorg. Via ett stort antal 

projekt och utvecklingsinsatser genom åren finns idag en kulturplan och ett kulturprogram 

framtagna i samråd med skolan och förskolan. Kulturförvaltningen vill medverka till att konst, 

kultur och kreativitet genom estetiska lärprocesser blir ett verktyg för att utveckla lärandet och 

skapa arbetsglädje för barn och unga.  

Utbildningar i staden 

Redogörelsen för utbildningar i Borås görs här ovanligt kort och fokuserar på dem som haft 

speciell betydelse för barnens utveckling och behovstillfredsställelse utöver mat och 

omvårdnad. (se vidare Fässingen årgång 50, 2007: Utbildningar inom barnomsorg och skola).  

Borås har länge bedrivit utbildningar med inriktning mot arbete med barn av olika slag. Den 

första bedrevs vid Björkängsgårdens barnhem. Parallellt erbjöd också stiftelsen Solhem en 

liknande barnsköterskeutbildning. Båda utbildningarna blev sedermera landstingskommunala 

innan de ännu senare, efter gymnasiereformen 1970, blev en del av de allmänna 

gymnasieutbildningarna. Omfattningen av barnsköterskeutbildningarna har varierat, först 

mellan fyra och åtta månader, men genom gymnasiereformen blev barnskötarutbildningen en 

tvåårig vårdlinje och 1993 blev Barn- och fritidsprogrammet treårigt.  

Förskollärare har utbildats i Borås sedan 1965, då var den tvåårig med en 10 månaders 

förpraktik. 1977 övergick utbildningen till att vara en högskoleutbildning, förpraktiken togs 

bort och utbildningen blev i stället 2,5 år. Successivt har utbildningen förlängts till att idag vara 

3,5 år. Flera gånger under de 50 åren har både examensordningen och utbildningens namn 

ändrats men en kärna i utbildningen har hela tiden fokuserat på barnens rätt till lek för 

utveckling. Respekten för den lilla människan har också varit central i de olika varianterna av 

förskollärarutbildningar.  

1997 fick Högskolan i Borås examensrätt för grundskollärarutbildning. Utbildningen kom att 

integreras med förskollärarutbildningen och därmed också inspireras av den barnsyn som 

präglade denna utbildning. I början av det nya milleniet innebar en ny examensordning att 

lärarutbildning, från förskola till gymnasium, resulterade i lärarexamen med olika inriktningar 

och den lokala integrerade utbildningen blev rikstäckande. I dag är utbildningarna åter delade i 

specifika examina. 

Under 1894 - 1932 bedrevs småskollärarutbildning i Borås. Från början var det en privatskola 

initierad av folkskollärare Hultgren i Brämhult. Under 1920-talet tog Landstinget över 

verksamheten men redan 1932 lades seminariet ner.  

Borås har också länge haft fritidspedagogutbildning. Från början, i slutet av 1960-talet, var 

utbildningen gymnasial, men blev i samband med högskolereformen 1977 en del av högskolan. 

Den första fritidspedagogsutbildningen startade redan innan det fanns tillräckligt med 

fritidshem i staden där eleverna kunde göra sin praktik. Detta var i inledningen ett stort problem 

för utbildningen och man valde att utnyttja deltidsförskolornas förskollärare för 

praktikhandledning. Kommunen var dock mycket mån om att utbildningen fanns i staden och 



fick därför bråttom att inrätta fritidshem. Det första öppnade våren 1968 på Trandared. 

Fritidspedagogutbildningen lades ner i mitten av 1980-talet men uppstod igen som en inriktning 

i lärarutbildningen i början av 2000-talet. 

Bild 11 Dagbarnvårdare från Borås. Foto ur VD 68-03-05. 

Som tidigare nämnts var kommunen angelägen om god kvalitet även i familjedaghemmen och 

satsade därför tidigt på utbildning för dagbarnvårdarna. Som första kommun i Sverige 

anordnade Borås en så kallad pionjärkurs för dagbarnvårdarna 1967. Den första kursen 

omfattade 60 timmar och bedrevs på kvällstid i Länsarbetsnämndens regi. Utbildningen vände 

sig till såväl redan anställda dagbarnvårdare som till dem som ämnade bli sådana. Så 

småningom förlängdes utbildningen och övergick till dagtid i Almåsgymnasiets regi men senare 

tog högskolan över ansvaret även för denna utbildning. Att flytta utbildningen till högskolan 

var en statushöjande åtgärd, dagbarnvårdarna upplevde det betydelsefullt att läsa en kurs där. 

Barnens bästa var för ögonen även i detta beslut och utbildningen innehöll mycket om barns 

utveckling, lekar och lekstadier men hade också inslag om föräldrasamverkan och 

ansvarsfrågor.  

Kompetensutveckling 

I samtalet med Eivor Henriksson om barnomsorgen i Borås och dess kvalitet betonar hon att 

det är personalen som skall ha berömmet. Hon menar då att det är personalens kompetens som 

avgör kvaliteten i förskola, fritidshem och skola. I egenskap av ansvarig för barnomsorg, 

förskolor och fritidshem bidrog Eivors syn på behovet av kompetent personal till kommunens 

uppfattning att förskolepersonalen skulle ha kontinuerlig kompetensutveckling. En starkt 

bidragande faktor i sammanhanget var att uppdaterad och ny kunskap fanns att nå på nära håll 

via de utbildningar, främst förskollärarutbildningen, som fanns i staden. Det var högskolan som 

erbjöd och höll kommunen uppdaterad på vad som låg i tiden. Kommunen insåg snabbt värdet 

av att ligga i framkant och anlitade högskolan för kompetensutvecklande utbildningar.   

Stan hade en väldig förmån av att utbildningen fanns i Borås (Eivor 

Henriksson).  

Även de projekt som lärarna på förskollärarutbildningen drev, t ex Brita-Lena Ömans 

språkprojekt på uppdrag av Skolöverstyrelsen, där flera av kommunens förskolor ingick, 

påverkade personalens kompetens. Projekten gav ny kunskap om barns olika behov och hur 

man bäst skulle möta dem.   

Det förekom också att kommunen tog initiativ som senare kunde påverka högskolans utveckling 

Kommunen initierade t ex att lärare med finska som modersmål deltog i en tvåspråksutbildning 

som sedan innebar att man startade hemspråksverksamheten i staden. Det initiativet ledde 

sedermera till att det gavs en förskollärarutbildning vid högskolan för tvåspråkiga förskollärare. 

Stora utbildningsinsatser har genomförts i samband med större reformer såsom Allmän 

förskola, övergången till Socialtjänstlagen, Pedagogiskt program för förskolan och Läroplan 

för förskolan.  

Specifika insatser för det stora flertalet av barnomsorgspersonalen har också genomförts. Under 

1970-talet förlades Reggio Emilia-utställningen Ett barn har 100 språk till Borås och ett stort 

antal förskollärare fick möjlighet till kompetensutveckling inom de då nya pedagogiska 

strömningarna. Som förarbete till Pedagogiskt program för förskolan genomfördes omfattande 



utbildningar med fokus på planering och utvärdering även de utförda av högskolan. Specifika 

insatser har också inneburit kompetensutveckling för hela grupper av personal där främst 

vidareutbildning av barnskötare till förskollärare kan nämnas. Den senare är en åtgärd som 

pågått kontinuerligt sedan tidigt 1980-tal och som 2015 fortfarande pågår. Ett annat exempel 

på satsningar på grupper inom barnomsorgen är när uppdraget kom att ta emot studenter från 

högskolan och handledarutbildningen skulle betalas av kommunen. Då tog kommunen sitt 

ansvar och såg till att alla handledare kom iväg på utbildning. 

Även när det gäller de kompetensutvecklande insatserna har synen på barnet som det 

kompetenta barnet med egna behov av utvecklingsstimulerande sysselsättningar varit i fokus, 

vilket har satt sin prägel på de vuxna som barnen under alla år har mött inom barnomsorgen.  

 

Skol- och Barnomsorgsmuseum 
I samband med Almgårdens 40-årsjubileum blev Kjell Jansson, chef på Socialkontorets avdelning för 

barnomsorg, varse vilken kulturskatt daghemmen i Borås utgjorde. Han var den som födde idén till ett 

barnomsorgsmuseum. Eivor Henrikssons önskan om att bevara det hon visste fanns på daghemmen åt 

eftervärlden bidrog i hög grad till att idén blev mer än en idé. Alla besök, som Eivor gjort på daghemmen 

i Borås under sin yrkesverksamma tid innebar att hon kände till vilka saker som fanns och som kunde 

samlas ihop till en dokumentation av den barnomsorg som hon själv till stor del varit med och byggt 

upp. 

Bild 12 Intendent Kjell Jansson, Familjenämnden. Foto ur BT 82-06-16. 

1984 fattade kommunen beslut om att ge Eivor Henriksson och hennes kollega 

barnomsorgsassistent Barbro Holm, i uppdrag att, i samverkan med Borås Museum, samla 

material som kunde illustrera daghemmen från 1900 – 1970-talet. De båda kvinnorna var 

fortfarande i tjänst men närmade sig pensionsåldern, vilket innebar att de varit med länge och 

hade god insyn i verksamheten. Samlandet och engagemanget i uppbyggnaden av museet 

fortsatte hos båda två även efter pension, då som helt ideellt arbete. Det kom dock att dröja ända 

till 1995 innan museet kunde slå upp portarna. Att det tog så lång tid hade sin förklaring i att 

kommunen inte hittat någon lämplig lokal. Men sedan flygelbyggnaden på Norrbyskolan 

renoverats, löste sig lokalfrågan och museet kunde flytta in. Annexet eller flygelbyggnaden 

hade under en tid använts till daghemmet Almgården men ”blev över” när skolan byggdes om 

och Almgården flyttades till huvudbyggnaden. Medel för anpassning av lokalerna frigjordes 

och arbetsmarknadsinsatser för arbetslösa innebar att dessa erbjöds sysselsättning och kunde 

rusta upp huset.  

Bild 13 Skol- och Barnomsorgsmuseet (Broschyr producerad av Borås Museum) 

Etableringen av barnomsorgsmuseet blev också en lösning för det redan befintliga skolmuseet 

som fick utrymme i samma lokaler. Folkskollärare och sedermera rektor Börje Hedberg hade 

under sina 42 år som lärare samlat material från skolan. Skolmuseet fanns tidigare på Borås 

Museum men flyttades vid etableringen av barnomsorgsmuseet över till Norrbyskolans annex. 

På så sätt återfördes samlingarna till den plats där de förvarats innan museet blev en del av 

Borås Museum 1986. Redan på 1940-talet framställdes en önskan till Folkskolestyrelsen i 

staden att skapa ett skolmuseum, men idén föll i glömska. Däremot fanns det hela tiden eldsjälar 

inom skolverksamheten som såg behovet av att bevara föremål åt eftervärlden. Föremålen 

förvarades på Norrbyskolans vind tills de kom till användning på Borås Museum. Skolmuseet 



hade utnyttjats när skolklasser skulle undervisas om skolans och bygdens historia, en 

verksamhet som nu kunde fortsätta att erbjudas till skolorna i bygden. De båda museerna fick 

det gemensamma namnet Skol- och barnomsorgsmuseet och var vad gäller barnomsorgsdelen 

ett unikt museum i sitt slag, troligen det enda existerande i landet. Skolmuseer är mer vanligt 

förekommande, men inte mindre intressant för kulturens bevarande i närområdet. 

Bild14 Börje Hedberg och Eivor Henriksson (foto privat)  

Eivor Henrikssons kunskap om vad som fanns på stadens daghem gjorde att det gick att bygga 

upp museet så nära ett original som möjligt. Hennes ambition var att visa hur det faktiskt såg 

ut på daghemmen i mitten av 1900-talet. Eivor förklarar: 

Vi vill inte ha skärmar och montrar, utan det skall vara autentiskt. 

Därför kommer inredningen och alla leksaker från verkliga gamla 

barnkrubbor och lekskolor. Det får inte bli något slags sämre 

leksaksmuseum  

Bild 15 Interiör Barnomsorgsmuseet (foto privat) 

Exempelvis bytte personalen kläder på barnen när de kom på morgonen. Mödrarna hade svårt 

att tvätta så därför tog man på barnen andra kläder under daghemsvistelsen för att inte smutsa 

ner de egna och på så sätt underlätta för mammorna. Sådana byteskläder från olika tidsepoker 

finns i museets samlingar.  

Barnomsorgsmuseets samlingar består för övrigt av barnsängar, britsar, stolar och bord från de 

olika epokerna under 1900-talet. De första daghemmen i staden var oftast inrymda i en vanlig 

villa eller lägenhet och därför fick man hålla tillgodo med det kök som fanns. Det illustreras i 

museets samlingar genom ett rum som inrymmer vedspis och vedlår, diskbänk och det klassiska 

skafferiet med Höganäskrukor som, när det begav sig, innehöll inlagd gurka, lingonsylt och 

övrigt som tillretts av vad trädgård och naturen i närmiljön erbjudit. I köket återfinns också 

porslin, bestick, glas, grytor och övrig utrustning som ett storkök med egen tillagning behöver. 

Likadant porslin och övrig köksutrustning fanns på alla daghemmen i staden och samlingarna 

visar exempel från olika tidsepoker. 

Personalen på daghemmen bodde ofta i samma hus, åtminstone under den tid som 

Mariastiftelsen ansvarade för verksamheten. Föreståndaren och kokerskan var självskrivna men 

ibland fanns det också rum för barnskötarna. Museets samlingar visar därför hur en 

föreståndares rum kunde se ut.   

Museet vill också visa hur Mariastiftelsens styrelserum såg ut, därför har möblerna från detta 

rum bevarats åt eftervärlden. Möblerna stod i ett rum i något av daghemmen i staden. Dessa 

möbler är en gång skänkta av stiftelsens medlemmar, vilket inte var ovanligt även för möblerna 

som användes i daghemmen.  

Allra störst utrymme av museet tar det pedagogiskt materialet. En stor samling av leksaker, 

pussel och spel från 1940- och 50-talen tillverkade av personalen visar att de oftast är gjorda i 

trä och väl underhållna genom att de slipades och lackades varje år. Leksakerna illustrerar också 

en sida av arbetsuppgifterna som var självklar långt fram på 1900-talet, att personalen själv 

tillverkade både leksaker och annat pedagogiskt material samt förkläden, haklappar och 

monogramsprydda handdukar. Även flera musikinstrument var tillverkade av pedagogerna 

såsom maracas och handtrummor mm. Byggklossar, välordnat packade i stora träbackar, 



gåvagnar, gunghästar och bondgårdar med alla djur, allt i trä, finns också bevarade åt framtiden. 

Att förskolorna var påverkade av Fröbel-pedagogiken går heller inte att ta miste på. 

Fröbelklossar finns i överflöd och övriga s.k. Fröbel-gåvor går också att hitta i samlingarna, 

bland annat sykort i masonit med ”tråd” i form av ”skosnören” och en korg full med tygbollar. 

Självklart finns en dockvrå med alla tillbehör i ett hörn. Pedagogiska hjälpmedel i form av 

kasperdockor, flanosagor och böcker saknas inte heller.  

Bild 16 x 2 Interiör Barnomsorgsmuseet (foto privat) 

I åtta år fick Skol- och barnomsorgsmuseet vara kvar i Norrbyskolans annex innan barnantalet 

i stadsdelen ökade så mycket så att huset åter behövdes till skolverksamhet. 2003 packades 

museets samlingar ned i lådor som sedan dess förvaras i Borås Museums magasin. Initiativ för 

att göra barnomsorgsmuseet tillgängligt för allmänheten har tagits vid ett flertal tillfällen, men 

hittills har ekonomin satt käppar i hjulen för en återupplivning av museet. Alla föremål ligger 

där de ligger förhindrade att visa hur man historiskt alltid satt barnets behov i första rummet. 

 

Prolog 
I kapitlet har jag försökt belysa förskoleverksamheten i Borås med fokus på synen på barn. I 

Borås har den karaktäriserats av att barn skall ha det bra för sin egen skull. Enligt min mening 

är det de styrandes förhållningssätt som gjort att det så tidigt i Borås etablerades barnomsorg 

och att barnomsorgen fortsatt haft barnens behov av meningsfull sysselsättning i fokus. 

Det är också det synsättet som satt sin prägel på Skol-och Barnomsorgsmuseets samlingar. 

Perioden som illustrerats är från mitten av 1800-talet fram till mitten av 1980-talet då beslutet 

fattades att skapa ett Barnomsorgsmuseum.  Vad som hände sedan och hur det kommer att 

gestalta sig i museet viks åt framtiden. En innerlig önskan från mig och mina 

förskollärarkollegor är dock att åter kunna erbjuda allmänheten tillgång till, det i landet unika, 

Skol- och Barnomsorgsmuseet. Om vi hjälps åt att påverka beslutsfattarna, kanske vi en dag 

kan få se det inrymt i Borås Museum? 
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Kulturnämnden  

Borås Stad  

Lokal för Skol- och barnomsorgsmuseet i Borås 

Inledning 

Detta medborgarförslag är formulerat med ansatsen att göra det nedpackade Skol- och 

barnomsorgsmuseet i Borås offentligt och tillgängligt igen. Genom att utnyttja 

möjligheten att lämna ett medborgarförslag till Kulturnämnden som, i egenskap av 

ägare till museet och därmed har beslutsmakten i frågan, är min förhoppning att 

förslaget leder fram till mitt mål att öppna det slumrande lilla museet. 

Barnomsorgsmuseet är till sin karaktär unikt då det troligen är det enda befintliga i 

Sverige vad gäller barnomsorgsdelen.  

Mitt engagemang i nämnda museum kan förklaras med att jag är gammal förskollärare, 

ordförande i De Sju Häradernas kulturhistoriska förening och därtill före detta ansvarig 

för förskollärarutbildningen i Borås. Om inte det räcker är jag också nära vän med Eivor 

Henriksson, f d barnomsorgschef i Borås och den kvinna som i början på 1990-talet 

skapade barnomsorgsmuseet. Eivor är, sina dryga 90 år till trots, fortfarande vid god 

hälsa både till kropp och sinne och det skulle vara en ynnest att låta henne uppleva att 

museet öppnas igen. Tyvärr gick Börje Hedberg, skaparen av Skolmuseet, ur tiden 2017. 

Nedan finner ni en bakgrundsbeskrivning och ett förslag på var och hur min vision skulle 

kunna bli verklig.  

Bakgrund 

Borås Museum drev 1994 – början 2000-talet, med hjälp av ideella krafter, ett Skol- och 

barnomsorgsmuseum. Detta museum var, fram till hösten 2003, beläget i Norrbyskolans 

annex. Numera finns museet nerpackat och arkiverat i Almedahls fabriker på grund av 

att det 2003 uppstod platsbrist för skolbarnen på Norrbyskolan och Borås Stad behövde 

nyttja lokalerna för reguljär skolverksamhet. En kontakt togs i det läget med 

undertecknad om jag, i egenskap av anställd vid Högskolan i Borås tillika förskollärare till 

professionen, kunde väcka frågan om ett eventuellt samarbete, mellan högskolan och 

kommunen, i syfte att packa upp museet i av högskolan bekostade lokaler men så blev 

det inte. Inte heller resulterade försöket 2013, att placera museet i Textile Fashion 

Center, i någon konkretisering. I det senare var både högskolans rektor Björn Brorström, 

Simonslands ägare Kjell Berggren och kulturnämndens dåvarande ordförande Bengt 

Wahlgren engagerade för att, i samverkan, medverka till att museet åter öppnades.  

Sedan förra sekelskiftet har det bedrivits barnomsorg i Borås. Först bedrevs arbetsstuga 

för skolbarn och ganska snart startades också barnkrubba för de yngre barnen. Det var 

den nu 163-åriga ”fruntimmersföreningen” Mariastiftelsen som på så sätt bidrog till 

stadens filantropiska verksamhet. Den första insatsen var en skola för flickor, därefter 

införde man ”beklädnad” - man försedde ca 150 barn/år med en garderob. Flickslöjd, 

barnbespisning och skolkök har också under lång tid stått på föreningens ansvarslista. 

Under 1940-talet startade föreningen flera daghem/barnkrubbor och sedermera också 
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barnträdgårdar/lekskolor/deltidsförskolor. Barnkrubborna var ofta knutna till de lokala 

industrierna som också sponsrade verksamheterna. 1964 tog Borås Stad över driften av 

de befintliga 10 barnkrubborna och 15 barnträdgårdarna. Efter 1964 bedriver 

Mariastiftelsen stödjande verksamhet för ”familjer där det finns barn som behöver 

ständig tillsyn”. Ordförande i denna förening var under lång tid f.d. barnomsorgschef 

Eivor Henriksson. Hon var anställd inom Mariastiftelsen som förskollärare och följde 

med över till kommunen 1964 och fortsatte där som inspektör och sedermera även 

barnomsorgschef. Det är Eivor som byggt upp det museum som nu finns nedpackat i 

Borås Museums arkiv i Almedahls fabriker, Dalsjöfors. Barnomsorgsmuseet är, som 

tidigare nämnts, troligen landets enda i sitt slag och därmed en unik företeelse att värna 

om.  

Ett starkt argument för att åter göra museet tillgängligt för allmänheten är 

Mariastiftelsens och deras barnomsorgsverksamhets betydelse för Borås Stads 

utveckling som textilindustristad eftersom deras verksamhet gjorde det möjligt för 

stadens kvinnliga invånare att utgöra arbetskraft i stadens industrier. Något som jag 

anser bör lyftas fram och betonas under Borås Stads förestående 400-årsjubileum. 

Skolans historia är inte lika lokalt påverkad som förskolans utan ser i stort sett likadan ut 

över hela landet. Skolans förankring i samhället har också medverkat till att flera museer 

bevarat skolan till eftervärlden. Trots det är folkskolläraren och boråsaren Börje 

Hedbergs livsverk i form av ett skolmuseum, vilket belyser skolans utveckling sedan 

mitten av 1800-talet, också väl värt att bevara.  

Museets föremål visar å ena sidan hur en skolsal såg ut på tidigt 1900-tal med fasta 

bänkar, kateder, rotting, svart tavla, planscher på djur och natur, exempel på skolböcker, 

kläder som skolläraren använde mm mm. Å andra sidan är barnomsorgsdelen ett 

komplett daghem från mitten av 1900-talet med så många föremål av olika karaktär att 

det är möjligt att rekonstruera ett daghem inklusive ett bostadsrum för föreståndaren 

samt ett daghemskök från samma tid. Museet inrymmer också föremål från dåvarande 

Socialnämnds/Skolstyrelses sammanträdesrum. Allt som allt krävs ca 150 m2 för att 

bygga upp museet. 

Placering av Skol- och barnomsorgsmuseet i Borås 

Sedan 2004 har jag i egenskap av företrädare för förskollärarkåren och fram till 2017 

anställd som lärare vid Högskolan i Borås lärarutbildning, men också i egenskap av 

ledamot och ordförande för De Sju Häradernas Kulturhistoriska förening, vid ett flertal 

tillfällen uppvaktat såväl sittande rektorer på högskolan som andra möjliga 

beslutsfattare i frågan. Jag har också kontinuerligt bevakat Skol- och 

barnomsorgsmuseets intressen i kontakten med företrädare för de kulturhistoriska 

museerna Borås Museum och Textilmuseet och ständigt påmint om behovet av att 

packa upp museet. Högskolans motargument har varit att det inte tillhör högskolans 

uppdrag att bedriva museiverksamhet och därmed inte kan ses som en kärnverksamhet 

som skall stödjas. Borås Stads motargument har varit såväl brist på ekonomiska 

tillgångar för drift och underhåll som brist på lämplig lokal.  

Mina argument för att åter öppna Skol-och barnomsorgsmuseet är för det första att nå 

allmänheten med en kulturell attraktion som är unik i landet och som visar en miljö som 

ör betydelsefull för förståelsen för förskolans och skolans historiska utveckling. För det 
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andra skulle det innebära att den undervisning om förskolans och skolans historia som 

sker i lärarutbildningen förläggs till det aktuella utrymmet vilket i sin tur konkretiserar 

lärarutbildnings didaktiska utbildningsinslag om det multimodala lärandet. Självklart 

skall museet också utgöra en plats för barns och ungas lärande genom att tillämpa 

samma pedagogik för de yngre generationerna i förskolor och grundskolor som för ovan 

beskrivna inslag i lärarutbildningen. 

Under min tid som anställd på högskolan fokuserade jag mest på argument nummer två 

och sökte därför lämplig lokal i närheten av högskolan. Självklart ser jag Textile Fashion 

Center fortfarande som en mycket bra placering särskilt som museet skulle få en naturlig 

närhet till Textilmuseet vars personal är, och även i fortsättningen kommer att vara, de 

som sörjer för föremålshantering och expertkunskap. Men jag inser också att 

kvadratmeterhyran i Simonsland är ett hinder i sammanhanget. Därför söker jag ständigt 

efter alternativ som skulle vara både billigare och mer realistiska.  

I samband med utvecklingen av Borås Museum ser jag att det skulle kunna finnas 

möjlighet att skapa utrymme för Skol- och Barnomsorgsmuseet där, men att det i så fall 

kräver en gemensam vilja bland alla berörda avseende museets framtid. Därtill krävs 

tillgänglighetsanpassning och omdisponering av användning av lokalerna.  

Den senaste lösningen som dykt upp, och den kanske mest realistiska, är att nyttja 

annexet på Norrbyskolan som åter står tomt. I kontakt med lokalförsörjnings-

förvaltningen har jag blivit informerad om att dessa lokaler inte längre uppfyller 

normerna för skolverksamhet och därmed borde vara tillgängliga för annan verksamhet.   

Rekonstruktion och drift av museet 

Vad gäller uppackning och iordningsställande av museet krävs självklart insatser från 

museipersonalen men här kan jag även se medlemmar i De Sju Häradernas 

kulturhistoriska förening och medlemmar i Mariastiftelsen som samarbetspartners vilka 

kan bidra med både kunskap och ideella insatser när det gäller uppackning, 

iordningställande och därefter också ideell bemanning och guidning i likhet med hur 

man hanterar museet vid Almedahls fabriker i Dalsjöfors.    

Förslag till beslut 

Kulturnämnden beslutar att 

- Avsätta medel för lokalkostnad för Skol- och barnomsorgsmuseets öppnande 

- Uppdra åt de kulturhistoriska museernas chef att rekonstruera museet i enlighet 

med föreliggande förslag 

Med denna bakgrunds- och visionsbeskrivning önskar jag att Kulturnämnden är beredd 

att stödja min vision och fatta beslut som gör Skol- och barnomsorgsmuseets 

nyetablering möjlig.  

Iréne Arvidsson 
Mailadress: a.irene.arvidsson@gmail.com 
Mobil: 0708164274 
 

Bilaga: Utdrag ur De Sju Häradernas kulturhistoriska förenings årsbok Fässingen 
2015 – manus. 

mailto:a.irene.arvidsson@gmail.com
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Förslag till höjning av avgift för Gianni Versace-

utställningen. Textilmuseet 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att fastställa Textilmuseets entréavgift till 100 kr samt 
entréavgift med specialvisning till 150 kr under förlängningen av utställningen 
Gianni Versace - Retrospective till och med den 16 augusti 2020.        

 

Ärendet i sin helhet 

Gianni Versace - Retrospective är en stor publik- och mediasuccé. 
Utställningen har redan haft ca 25 000 besökare. Textilmuseet har därför 
beslutat att förlänga den välbesökta utställningen till och med den 16 augusti 
2020. Verksamheten föreslår följaktligen Kulturnämnden att godkänna en 
fortsatt höjning av ordinarie entréavgiften till 100 kr samt 150 kr för entréavgift 
med specialvisning under hela utställningsperioden.   
                                

Samverkan 

FSG 2020-03-17 

Beslutet expedieras till 

1. Textilmuseet, ulrika.kullenberg@boras.se 

2. Markus Liljedahl, markus.liljedahl@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson  

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén  

Förvaltningschef 
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Uppföljning av Kommunfullmäktiges beslut angående 

motionen  "Stärk skolbiblioteken!" 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner redovisningen av uppdragen ”Att ta fram en aktuell 

skolbiblioteksplan med tydliga mål för verksamheten” samt ”Kulturnämnden 

får i uppdrag att fram en strategi för skolbiblioteksverksamheten”. 

Kulturnämnden konstaterar att budgeten för skolbiblioteken fördes över till 

Kulturnämnden i och med 2020 års budget, efter beslut av 

Kommunfullmäktige 2019-11-29. Kulturnämndens beslut skickas till 

Kommunfullmäktige.        

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige har antagit motionen ”Stärk skolbiblioteken!” och ger 

Kulturnämnden i uppdrag: 

1. Att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med tydliga mål för 

verksamheten. 

2. Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi för 

skolbiblioteksverksamheten. 

3. Kommunfullmäktige beslutar även att budgeten för skolbiblioteken ska 

flyttas över från Grundskolenämnden till Kulturnämnden. 

 

Kulturnämnden finner att alla tre delar i uppdraget redan är genomförda. Det 

finns redan ett Skolbiblioteksprogram med aktivitetsplaner kopplade till den 

och budgeten fördes inför 2020 över till Kulturnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

2018-08-27 tillstyrkte Kulturnämnden motionen i sin helhet och konstaterade 

redan då att ett Skolbiblioteksprogram fanns antaget av Kulturnämnden 2018-

05-21. Skolbiblioteksprogrammet togs fram i samverkan med 

Grundskoleförvaltningen. 

Sedan dess har aktivitetsplaner arbetats fram utifrån programmet och alla 

skolbibliotek arbetar nu utifrån dessa aktivitetsplaner. Aktivitetsplanerna 

fokuserar på hur skolbiblioteket ska uppnå programmets mål med att ”Värdera 

och använda information” samt ”Språkutveckling och läsfrämjande”. Utöver 

det ska skolbiblioteket utvecklas som mötesplats och faktorer som då ska tas 

hänsyn till är att det är ändamålsenligt, inkluderande och välkomnande, att 
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biblioteket är tillgängligt, vilka resurser som finns i övrigt och det medieutbud 

som erbjuds. 

 

Parallellt pågår ett strategiskt arbete. Det har inneburit fortbildning i både 

källkritik och läsförmedling för samtliga skolbibliotekarier. Detta har underlättat 

för skolbibliotekarierna att skifta fokus från att hålla biblioteksrummet öppet till 

att bli en del i undervisningen och genom det i större utsträckning kunna hjälpa 

skolan och eleverna att nå satta mål. 

 

Ett team med skolbibliotekarier och bokbuss har skapats som besöker de små 

skolorna. Det är viktigt av två skäl, med skolbibliotekarieteamet kan samma 

goda kvalitet på servicen ges vid små skolor som vid större skolor, det vill säga 

bibliotekarierna deltar i undervisningen, genom bokbussen får även små skolor 

ett relativt rikt medieutbud. 

Just nu pågår ett arbete med att se hur skolbiblioteksservicen ska kunna bli mer 

likvärdig över hela staden. Steg har tagits i den riktningen, men fortfarande 

återstår en del att göra när det gäller att åtgärda skillnader i resurser som 

fortfarande lever kvar från stadsdelstiden. 

 

2020 är det sista året som liggande Skolbiblioteksprogram gäller, under året 

kommer det att arbetas med att ta fram ett nytt program. 

Beslutsunderlag 

1. Skolbiblioteksprogram – program, 2020-02-27 

2. Mall, aktivitetsplan F-9, 2020-02-27                                

Samverkan 

FSG 2020-03-17 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunfullmäktige 

2. Grundskolenämnden  

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 9 Dnr KS 2018-00304 1.1.1.1 

Svar på motion från Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin 
Hermansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco Gülden-
pfennig (KD): Stärk skolbiblioteken!  

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 5, sid B 250) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med 
tydliga mål för verksamheten 

- Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för 
skolbiblioteksverksamheten. 

- Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från 
Grundskolenämnden till Kulturnämnden.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-09, § 536 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Motionen bifalles    

Sammanfattning av ärendet 

Morgan Hjalmarsson (L), Kerstin Hermansson (C), Ulf Sjösten (M) och Falco 
Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-04-12 
lämnat in rubricerad motion. Motionärerna föreslår i motionen att: 

- Kulturnämnden ges i uppdrag att ta fram en aktuell skolbiblioteksplan med 
tydliga mål för verksamheten 

- Kulturnämnden får i uppgift att ta fram en strategi för 
skolbiblioteksverksamheten. 

- Att budgeten för skolbiblioteksverksamheten förs över från 
Grundskolenämnden till Kulturnämnden.        

 

Motionen har skickats på remiss till Kulturnämnden och Grundskolenämnden.  

Beslutsunderlag 

1. KF skrivelse; Svar på motion 

2. Kulturnämndens och Grundskolenämndens yttranden 

 

Yrkanden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ulf Sjösten (M) och Anna Svalander (L) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 

 

 

 



 

 

Klass 
 

Område Aktiviteter Metod  

F-klass Värdera och använda information  
 
 

 

Språkutveckling och läsfrämjande  
 
 

 

År 1 Värdera och använda information  
 
 

 

Språkutveckling och läsfrämjande  
 
 

 

År 2 Värdera och använda information  
 
 

 

Språkutveckling och läsfrämjande 
 

 
 
 

 

År 3 Värdera och använda information  
 
 

 

Språkutveckling och läsfrämjande  
 
 

 

År 4 Värdera och använda information  
 
 

 

Språkutveckling och läsfrämjande  
 
 

 

År 5 Värdera och använda information  
 
 

 

Läsår: 
Skola: 
 



 

 

Språkutveckling och läsfrämjande  
 
 

 

År 6 Värdera och använda information  
 
 

 

Språkutveckling och läsfrämjande 
 
 

  

 

År 7 Värdera och använda information  
 
 

 

Språkutveckling och läsfrämjande  
 
 

 

År 8 Värdera och använda information  
 
 

 

Språkutveckling och läsfrämjande  
 
 

 

År 9 Värdera och använda information  
 
 

 

Språkutveckling och läsfrämjande 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mötesplatsen : 
Utveckla biblioteksrummet: 
Ändamålsenligt, inkluderande och  
välkomnande. 
Tillgänglighet  
Resurser 
Media 
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 Regler
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Fastställs av: Kulturnämnden
Datum: 21 maj 2018
För uppföljning och revidering ansvarar: Kulturnämnden 
Gäller till och med: 2020

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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Skolbiblioteksprogram 
2018-2020  
Inledning 
I Borås Stad ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Det kan vara integrerat med 
folkbibliotek, i den egna skolenheten eller med stöd av bokbuss och skolbiblioteksteam. 
Skolbibliotek ska främja de demokratiska värdena, inspirera till nyfikenhet, intresse för 
läsning, bidra till lärande och främja sökande efter kunskap.

Verksamheten ska sträva efter likvärdighet och hög kvalitet. Skolbiblioteket ska bemannas 
av fackutbildad bibliotekarie.

Mötesplats 
Skolbiblioteket ska vara ändamålsenligt, inkluderande och välkomnande. Det ska vara 
tillgängligt för alla med öppettider anpassade till verksamheten. På mötesplatsen ska det 
finnas plats för samtal, studier och vägledning till digitala medier och resurser.

Skolbiblioteket ska erbjuda ett aktuellt, varierat och elevanpassat medieutbud till alla 
oavsett inlärningssvårigheter, funktionsnedsättning eller språksvårigheter. 

Integrerad del av undervisning och lärande  
Skolbiblioteket ska vara en naturlig del av skolans verksamhet och vara en pedagogisk 
resurs i alla ämnen.  I samverkan med skolans personal ska skolbibliotekarien bidra till 
ökad måluppfyllelse, resultat och kunskapsutveckling för alla elever.

Digital kompetens 
Skolbiblioteket ska bidra till att ge alla elever förmågan att kunna använda Internet och 
digital teknik för att stödja det egna lärandet. Detta ska också leda till ett ökat kritiskt 
förhållningssätt och ett användande som är säkert och ansvarsfullt. Skolbiblioteket ska 
öka kunskapen hos eleverna om hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle och inspirera 
till ökad kreativitet i användandet av digitala resurser och verktyg. 

Värdera och använda information
Skolbiblioteket ska bidra med stöd och vägledning kring faktasökning och källkritik. 
Eleverna ska ges kunskap om hur sökmotorer och sociala medier fungerar och om hur 
information sprids. De ska även ges möjlighet att utveckla strategier för att söka, 
välja och granska olika källor. 

Språkutveckling och läsfrämjande 
Skolbiblioteket ska stimulera, utmana elevernas språkutveckling och fantasi samt inspirera 
till ett ökat intresse för litteratur och läsning. Skolbiblioteket ska också bidra till att 
utveckla elevernas multimodala läsförmåga. 
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Aktivitetsplan för skolbiblioteket 
Varje skolenhet ska skriva en aktivitetsplan för varje läsår som är tydligt kopplad till 
skolans behov och skolbibliotekets uppdrag. Aktivitetsplanen ska utvärderas och följas 
upp varje år.     
  

Det systematiska kvalitetsarbetet 
Varje skolenhet ska arbeta med skolbiblioteksverksamheten i sitt systematiska kvalitets-
arbete. Kvalitetsarbetet ska sträva efter att uppnå skolbiblioteksprogrammets intentioner. 



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se
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Revisionsrapport - Granskning av taxor och avgifter i 

Borås Stad 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden noterar de brister Stadsrevisionen framfört avseende 

Kulturförvaltningens hantering av taxor och avgifter och uppdrar åt 

Kulturförvaltningen att ta fram fungerande rutiner. 

 Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har uppdragit åt ett externt företag, Qualitarium, att göra en 

fördjupad granskning av taxor och avgifter i Borås Stad med syftet att bedöma 

om arbetet är ändamålsenligt och bedrivs med tillräcklig intern kontroll. Ett 

antal brister har identifierats i kulturnämndens arbete. Stadsrevisionen har med 

anledning av detta framfört ett antal rekommendationer om åtgärder. Det gäller 

bl a att nämnden ska förstärka sitt arbete med den interna kontrollen genom att 

inkludera en bedömning om hanteringen av kundfakturor i sina riskanalyser. 

Vidare rekommenderas nämnden att se över rutinerna för beräkning av taxor 

och avgifter för att säkerställa att självkostnadsprincipen och att 

likställighetsprincipen efterlevs samt att dokumentera hur beräkningarna är 

gjorda. Likaså rekommenderas att dokumentationen som beskriver processerna 

som berör hantering av taxor och avgifter upprättas och att rutiner tillskapas så 

att debitering av taxor och avgifter blir korrekt. 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, granskning av taxor och avgifter i Borås Stad, 2020-01-20 

2. Revisionsrapport Granskning av taxor och avgifter 2019-12-09 

3. Rapportsammandrag Granskning av taxor och avgifter Borås Stad  

   2020-01-20                              

Samverkan 

FSG 2020-03-17 

Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen 
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Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



Borås Stads revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

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

Granskning av taxor och avgifter i Borås Stad 

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

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

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

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

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

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

Missiv
  2020-01-20

Kommunstyrelsen
Fritids- och folkhälsonämnden

Samhällsbyggnadsnämnden
Tekniska nämnden

Miljö- och konsumentnämnden
Vård- och äldrenämnden

Sociala omsorgsnämnden
Förskolenämnden

Grundskolenämnden
Kulturnämnden
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Borås Stad  |  Stadsrevisionen•

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

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

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

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

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

Vi rekommenderar att: 

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi rekommenderar att:

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

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

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

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

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

Vi rekommenderar att:

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

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat 
dokumenteras

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

Vi rekommenderar att:

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

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

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

Vi rekommenderar att:

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

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

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

Intern kontroll 

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

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

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

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

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

Självkostnads- och likställighetsprincipen 

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

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

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

Rutiner, riktlinjer och processbeskrivning 

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

Vi rekommenderar att:  

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

• Upprättade rutiner och kontrollernas resultat dokumenteras.  

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

Vi rekommenderar att:  

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

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

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

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

Följande revisionsfrågor ska besvaras: 

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

och likställighetsprincipen? 

Kontrollfrågor/kontrollmål: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I denna granskning utgörs revisionskriterierna av: 

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

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

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

o Bilaga 2.1 Stickprovskontroll 
o Bilaga 2.2 Processkarta 

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

o Bilaga 5.1 Stickprovskontroll (Sekretessbelagd) 
o Bilaga 5.2 Processkarta 

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

• Bilaga 7 – Sociala omsorgsnämnden 
• Bilaga 8 – Tekniska nämnden 



 

 8 

• 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. 

 

 

 

 

 



 

 1 

 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. 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-23 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2020-00024 1.1.3.0 
 

  

 

Uppdrag att Kulturhuset ska nå fram till fler 

kommuninvånare - grafisk profil 

Kulturnämndens beslut 

Att avsluta ärendet om grafisk profil för Kulturhuset.        

Ärendet i sin helhet 

Vid sammanträdet 2017-03-30 beslutade kulturnämnden att återremittera den 

grafiska profil som föreslagits för Kulturhuset för att undersöka dess 

genomslags- och associationskraft i syfte att åstadkomma en tydlig profil och 

avsändare, t ex i en medborgardialog. 

Uppdraget att Kulturhuset ska nå fler besökare blev därefter omhändertaget i 

den verksamhetsidé för Kulturhuset som kulturnämnden beslutade om 2017-

12-18 och som trädde i kraft 2018-09-01. Detta beslut omfattar även arbetet 

med marknadsföring av Kulturhuset. Sedan 2019-01-01 finns en ny verksamhet 

inom Kulturförvaltningen, Publika möten, som har som särskilt uppdrag att 

arbeta utifrån ett besökarperspektiv och utveckla relationen med publiken och 

besökarna. Varje verksamhet i Kulturhuset arbetar därutöver med sin egen 

marknadsföring. 

Med hänvisning till ovanstående är inte längre den föreslagna grafiska profilen 

för Kulturhuset aktuell. Ärendet bör därför avslutas.               

Samverkan 

FSG, 2020-03-17 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden 

2. Kulturförvaltningen 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kulturnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kulturkontoret, P A Halls 
Terrass 2 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Eva-Lotta Franzén 
Handläggare 
033 357596 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-03-23 
Instans 

Kulturnämnden 
Dnr KUN 2019-00159 3.2.2.0 
 

  

 

Yttrande över remiss - Borås Stads plan för 

krisberedskap  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden tillstyrker Borås Stads plan för krisberedskap med synpunkter 

om vikten av skydd av kulturmiljöer liksom av att upprätthålla 

kulturverksamhet i tider av oro.    

Ärendet i sin helhet 

Under rubriken Civilt försvar framgår att kommuner har ansvar för många 

samhällsviktiga verksamheter som måste fortsätta att fungera även i kris. Det 

gäller bl.a. att tillse att kulturmiljöer och kulturobjekt skyddas. Och att 

tillhandahålla kulturverksamhet för allmänheten, t ex biblioteksservice, kan vara 

extra viktigt i tider av oro. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss – Borås Stads plan för krisberedskap, 2019-12-12. 

Samverkan 

FSG 2020-03-17 

Beslutet expedieras till 

1. ks.diarium@boras.se  

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 



 Strategi
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Riktlinjer
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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.



Borås Stad  |   Plan för krisberedskap            9

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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