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Datum 

2019-04-17 
Instans

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Individ- och familjeomsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed 

till sammanträde i Vulcanushuset Österlånggatan 74, onsdagen den 24 april 

2019 kl. 14:00 

Individ- och familjeomsorgsnämndens sammanträde är öppet för allmänheten 

(utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

Mats Tolfsson 
Individ- och familjeomsorgsnämndens 
Ordförande 

Anna-Lena Sellergren 
Förvaltningschef 

Gruppmöten för politisk beredning i partigrupperna sker enligt följande: 

Mitt-S-samverkan  

Onsdag 17 april, kl 17.00 

Alliansen 

Onsdag 24 april, kl 13.00 

Vänsterpartiet 

Tisdag 23 april kl.18.00 

Sverigedemokraterna 

Onsdag 24 april, kl 13.00 

Förhinder anmäls alltid till Margareta Jensholm,  eller via e-post: 

margareta.jensholm@boras.se  

mailto:margareta.jensholm@boras.se
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Ärende  

1.  Upprop och val av protokollsjusterare och ersättare  
  

 

2.  Fastställande av föredragningslista 
 

 

3.  Information från förvaltningschefen  
 

 

4.  Budgetuppföljning efter mars 2019 
Dnr 2019-00038 1.2.4.1 

 

5.  Uppföljning akutboende 
Dnr 2019-00061 1.2.3.25 

 

6.  Förhyrning av lokaler på Yxhammarsgatan 
Dnr 2019-00062 1.2.3.25 

 

7.  Förlängning av överenskommelse med föreningen Agape gällande 
boende för ensamkommande asylsökande unga  
Dnr 2019-00065 1.2.3.25 

 

8.  Motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! 
Dnr 2019-00030 1.2.3.25 

 

9.  Remiss: Plan för samhällsstörningar och extra ordinära händelser 
Dnr 2019-00036 3.2.2.0 

 

10.  Anmälningsärenden 2019-04-24 
Dnr 2019-00008 1.2.3.25 

 

11.  Delegationsbeslut 2019-04-24 
Dnr 2019-00009 3.7.2.1 

Sekretess  

12.  Faderskapsnedläggning  
Dnr 2019-00051 3.7.2.1 

Sekretess  

13.  Faderskapsnedläggning 
Dnr 2019-00058 3.7.2.25 

Sekretess  

14.  Faderskapsnedläggning  
Dnr 2019-00059 3.7.2.25 

Sekretess  

15.  Faderskapsnedläggning 
Dnr 2019-00060 3.7.2.25 

Sekretess  

16.  Faderskapsnedläggning  
Dnr 2019-00063 3.7.2.25 

Sekretess  
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Ärende  

17.  Utredning 
Dnr 2019-00067 3.7.2.25 

Sekretess  

18.  Överenskommelse om placering av ensamkommande barn  
Dnr 2019-00066 3.7.2.25 

Sekretess  

 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Per-Olof Jinnegård  
Handläggare 
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Datum 

2019-04-24 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00038 1.2.4.1 
 

  

 

Budgetuppföljning efter mars 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner budgetuppföljningen januari-
mars 2019 med helårsprognos.        

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden upprättar budgetuppföljning med 
helårsprognos efter varje månad och redovisar denna för nämnden.               

Beslutsunderlag 

1. Budgetuppföljning efter mars 2019.                                 

Samverkan 

Ärendet har 2019-04-11 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering.  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Budgetuppföljning Mars 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska fullgöra kommunens uppgifter inom individ- och 
familjeomsorgens delområde barn och familj och vuxna samt för ensamkommande barn. Nämnden har 
dessutom ett kommunövergripande samordningsansvar vad avser boendesituationen för människor 
som är socialt utsatta eller långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden. 

Nämnden har dessutom två av kommunfullmäktige fastställa samarbetsuppdrag. Ett särskilt 
samarbetsuppdrag för barn och unga samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boendeprocessen "mjuka 
frågor". De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 

Natthärbärget Kastanjen (Badhusgatan) ska hålla öppet året runt. 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som 
kommer att etableras i Borås. 

Arbetet med att stärka familjehemsvården ska fortsätta under 2019. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 
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2 Nämndens verksamhet 1 

2.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 2018-

03 
Budget2019 

Budget 
2019-03 

Utfall 2019-
03 

Prognos 
2019 

Avvikelse 

Central 
administr
ation 

-1 063 -15 067 -3 709 -3 022 -14 267 800 

Politisk 
verksamh
et 

-442 -2 135 -531 -627 -2 135 0 

Allmän 
IFO-
administr
ation 

-16 395 -72 346 -17 792 -15 138 -72 346 0 

Barn- och 
ungdoms
vård 

-27 947 -117 321 -25 731 -29 409 -129 409 -12 088 

Vård av 
vuxna 

-15 648 -79 093 -17 217 -16 997 -85 693 -6 600 

Flyktingve
rksamhet 

0 0 0 0 0 0 

Övrig 
verksamh
et 

0 0 0 0 0 0 

Buffert 0 -2 888 -722 0 0 2 888 

Summa -61 495 -288 850 -65 702 -65 193 -303 850 -15 000 

Individ och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 15 000 tkr. 

Underskottet består av plus 800 tkr central administration, plus minus noll politisk verksamhet, plus 
minus noll allmän IFO administration, minus 12 088 tkr barn och ungdomsvård, minus 6 600 tkr vård 
av vuxna, plus minus noll ensamkommande barn samt buffert plus 2 888 tkr. 

Åtgärder pågår för att minska prognostiserat underskott genom Rätt matchat stöd, samarbetsmodell 
mellan myndighet och öppenvård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att 
möjliggöra interna alternativ. Används även vid omprövning/uppföljning, samt avslut av vård. 
Strukturerat hemtagningsarbete innebär att öppenvårdskontakt med planering för hemgång ska finnas 
redan vid placeringstillfället. Utvecklar intensiv öppenvård för att möta behovet för att undvika 
placering eller vid hemgång. En översyn och aktivt arbete med insatsen kontaktfamilj och 
kontaktperson har resulterat i färre beslut med dessa insatser och istället involverat nätverket. 
Strategiskt arbete med tidiga insatser genom att öppna upp för begränsat antal serviceinsatser med 
möjlighet för föräldrar och barn att själv söka hjälp. Inom arbetet med Förstärkt familjehemsvård med 
ökat stöd till familjehemmen och till de placerade barnen kommer förvaltningen att ha ett alternativ till 
extern köpt familjehemsvård. Arbetar med ansvar och gränssnitt i förhållande till andra vårdgivare 
enligt gällande överenskommelser och rutiner för detta. 
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Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion, HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheterna med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 800 tkr beroende ej tillsatta 
tjänster under året. 

Politisk nämnd  

Politisk nämnd består av kostnader för Individ- och familjeomsorgsnämnden samt 100 % av 
nämndsekreterare. Verksamheten beräknas hålla sin budget. 

Allmän IFO Administration 

Allmän IFO Administration består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Inom myndighetsutövning barn och unga är verksamheten uppdelat i fyra områden. 
Myndighetsutövning vuxna är uppdelad i unga vuxna 18-25 år och vuxna. 

Under allmän IFO administration ingår även socialrådgivare, där nämnden ska medverka med 
socialrådgivarkompetens i de familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad. 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration är familjerättsverksamhet, familjerådgivning samt 
social jour. Alla dessa tre verksamheter arbetar även med andra kommuner. 

Sociala jouren har sedan 2018-12-01 två nya avtalskommuner. Verksamheten har reviderat och 
tydliggjort avtalen utifrån vad som krävs för att ha en rättssäker och kvalitativ social jour. De 
kommuner som ingår förutom Borås Stad är Bollebygd, Herrljunga, Mark, Tranemo, Svenljunga, 
Ulricehamn, samt Vårgårda. 

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten beräknas gå plus minus noll. 

Verksamheten har fått medel från Socialstyrelsen för bemanning under år 2019 med 1 978 904 kr. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Övriga öppna insatser där fältverksamhet, 
stödverksamhet, barnahus, utväg, ungdomsmottagning, spädbarnsverksamhet tillsammans med Västra 
Götalandsregionen ingår samt bistånd som avser boende. 

Nämnden ska fokusera på tidiga insatser och öka den enskildes delaktighet. All vård som ges med stöd 
av Socialtjänstlagen ska ske i nära samarbete och samförstånd med samtliga parter och med barn och 
ungas behov i centrum. Rätt matchat stöd, tillämpas så att den samlande kompetensens inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt och att stödet utformas och matchas utifrån den enskildes 
behov. 

Öppenvårdsinsatserna inom den sociala barn- och ungdomsvården innebär allt från stöd i ett tidigt 
skede för att minska risken för framtida psykologiska svårigheter, till omfattande insatser för individer 
där påtagliga problem redan visats sig. 

Samarbetet med annan verksamhet och annan huvudman behöver fortsatt utvecklas och sker inom 
ramen för nämndens samarbetsuppdrag. Ett välfungerande samarbete mellan olika aktörer och den 
enskilde är av stor betydelse och verksamheten arbetar för att öka antalet samordnade individuella 
planer, SIP. Allt för att uppnå bästa resultat av vård för den enskilde. Verksamheten strävar efter att de 
aktörer som finns kring en individ i behov av stöd ska verka som ett team för den enskildes bästa och 
mest effektiva vård ska kunna ges. 

Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder med verksamheterna fältverksamheten, stödcentrum 
och Dialogcentrum. En serviceinsats, Origo finns nu också och som riktar sig till föräldrar med barn. 
Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. Inom Dialogcentrum bedrivs också 
barngruppsverksamhet genom Hopptornet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. 
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Verksamheten barn och familj beräknas göra ett underskott på 12 088 tkr. 

Underskottet består av: 

 Köp av externa platser minus 13 080 tkr 

 Övrig verksamhet plus 1 000 tkr för ej tillsatta tjänster. 

Antal barn och unga med heldygnsinsatser var 2019-03-31, 151 st, 2019-02-28, 158 st, 2019-01-31, 154 
st. 

Jämfört med 2018-03-31, 148 st, 2018-02-28, 153 st, 2018-01-31 148 st. 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser var 2019-03-31, 200 st, 2019-02-28, 187 st, 2019-01-31, 
183 st. 

Jämfört med 2018-03-31, 211 st, 2018-02-28, 229 st 2018-01-31 219 st. 

Verksamheten Barnahus som Individ- och familjeomsorgsnämnden bedriver ihop med 
Västragötalandsregionen, Polisen, kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, 
Ulricehamn, Vårgårda, Alingsås, Lerum samt Åklagarmyndigheten. Verksamheten är en 
myndighetssamverkan i gemensamma lokaler för barn som misstänkts vara utsatta för brott. Med ett 
barnahus sker ett bättre omhändertagande och bemötande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbetet på Barnahuset. 

Verksamheten barnahus beräknas hålla budget. 

Arbetet med att stärka familjehemmen fortsätter under 2019. 

Vård av vuxna 

Vård av vuxna består av köp av institutionsvård och familjehemsvård för vuxna och Unga/Vuxna med 
missbruksproblem. Interna insatser för vuxna med missbruksproblem där verksamheterna 
Kaptensgatan, Badhusgatan, Klintesväng, Boendesocialenhet och Mobila teamet ingår. Individuellt 
behovsprövad öppenvård och serviceinsatser utifrån missbruksproblematik på Cedern och 
Yxhammarmottagningen. En öppen verksamhet för socialt utsatta på Träffen, samt den 
Vräkningsförebyggande enheten vars uppdrag gäller alla i staden som riskerar vräkning. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Det har förbättrat möjligheten att nå gruppen och så småningom kommer det att 
innebära ett bättre nyttjande av den samlade kompetensen inom individ och familjeomsorgen för att 
bäst matcha stöd till den enskilde. Den riktade myndighetsutövningen innebär att unga vuxna som 
tidigare inte haft insatser ifrån Socialtjänsten blivit synliggjorda och ökat inflödet. 

Inom verksamhetsområdet IFO vuxen hanteras utifrån biståndsbeslut boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt av den Boendesociala enheten. Det finns jourlägenheter för 
målgrupperna relationsvåldsutsatta och andra med biståndsbeslut socialt kontrakt ifrån 
Arbetslivsförvaltningen samt träningslägenheter för utslussning i samband med missbruksbehandling. 
Det vräkningsförebyggande arbetet samordnas av nämnden och är en viktig del i Program mot 
hemlöshet. Hemlöshet är ett allt mer centralt problem för socialtjänsten och nämndens 
samordningsansvar för socialt utsatta grupper med behov av insatser från socialtjänsten är förtydligat i 
nämndens boendeuppdrag. 

Det finns en verksamhet med blockhyrda lägenheter med stöd för personer med bestående psykisk 
och/eller fysisk ohälsa utifrån sitt missbruk. Det finns även akutboendeplatser på Badhusgatan med 
biståndsbeslut efter 10 nätter och ett boende med biståndsbeslut och dygnet runt verksamhet på 
Klintesväng. Det finns möjlighet till kortare och längre tids boende på Klintesväng med syfte att skapa 
förutsättningar ett mer långsiktigt boende. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk 
ohälsa. 
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Verksamheten arbetar med Rätt matchat stöd för boendeinsatser, som en viktig del för att minska 
behovet av externa boenden tillsammans med starten av ett nytt drogfritt boende som var ett av 
nämndens uppdrag för år 2018. Boendet kommer på grund av svårigheter att anskaffa lokaler att starta 
sommaren 2019. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Yxhammarsmottagningen och Cedern. Verksamheterna 
arbetar med målgruppen 13 år och uppåt med riskbruk, missbruk eller beroende. 
Yxhammarmottagningen arbetar även med anhöriga och barn till anhöriga med missbruk. Inom 
insatserna finns även mobila team och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som erbjuder insatser 
som tidigare har köpts externt. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 6 600 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 3 300 tkr (Sammanlagd kostnad 5 330 tkr, 
finns en budget på 2 000 tkr 

 Köp av platser i vård och omsorgsboende inom vård och äldreförvaltning, minus 131 tkr  

 Övriga köp av externa platser minus 4 169 tkr. Under övriga köp av externt köpta platser är det 
framförallt köp av Institutionsvård SOL. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett överskott med 1 000 tkr. 

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser var 2019-03-31, 56 st,  2019-02-28, 60 st, 2019-
01-31, 55 st. 

Jämfört med 2018-03-31, 57 st, 2018-02-28, 55 st, 2018-01-31, 54 st. 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser var 2019-03-31, 79 st, 2019-02-28, 79 st,  
2019-01-31, 79 st. 

Jämfört med 2018-03-31, 70 st, 2018-02-28, 72 st 2018-01-31, 70 st. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av 
Migrationsverket. 

Verksamheten beräknas göra ett noll resultat. 

Verksamheten bedriver ett stödboende. Ett fåtal platser köps externt. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP 
med aktörer från civilsamhället för de ensamkommande som är över 18 år. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna kvar i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om 
asyl är avgjord. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser var 2019-03-31, 84 st, 2019-02-28, 93 st, 2019-01-31 
99 st. 

Jämfört med 2018-03-31, 155 st, 2018-02-28, 154 st, 2018-01-31, 163 st. 
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3 Verksamhetsmått 

3.1 Individ- och familjeomsorg. 

3.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2018 Budget 2019 Utfall Mar 2019 

Antal barn och unga med 
heldygnsinsatser  148 145 151 

Antal barn och unga med 
öppenvårdsinsatser  211 210 200 

Antal ensamkommande barn med 
heldygnsinsatser  155 140 84 

3.1.2 Vuxen 

Verksamhetsmått  Utfall Mar 2018 Budget 2019 Utfall Mar 2019 

Antal vuxna personer över 20 år 
med heldygnsinsatser  57 67 56 

Antal vuxna personer över 20 år 
med öppenvårdsinsatser  70 75 79 
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Uppföljning akutboende 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Förändra uppdelningen av platser på Badhusgatans akutboende till att enbart 

gälla uppdelning mellan kvinnor och män. Idag är åtta av platserna avdelade för 

kommuninvånare och åtta för gruppen övriga. Uppföljningen läggs till 

handlingarna.         

Ärendet i sin helhet 

Förändringen innebar att akutplatserna på Klintesväng omvandlades till dygnet-

runt-platser och att enbart Badhusgatan erbjuder akutplatser/nattboende för 

hela målgruppen som kan ha behov av tillfälliga övernattningar.  

Det innebar också att de som övernattar kan nyttja tio nätter under en 30-

dagarsperiod, att det därefter krävs ett biståndsbeslut och att boendet är öppet 

året runt. Biståndsbeslut kan beviljas av Individ och familjeomsorgsnämnden 

och Arbetslivsnämnden. 

Det fanns en oro för att platserna på Badhusgatan inte skulle räcka till men 

statistiken visar att det inte varit fullbelagt utan att beläggningen endast ökat 

marginellt. Sedan förändringen genomfördes har beläggningen varit i snitt 57 % 

för gruppen kommuninvånare och 50 % för gruppen övriga, sammanlagt 53 %.  

Under 2018 var beläggningen i snitt 46 %.  

När förändringen genomfördes visade det sig att det fanns personer som hade 

svårigheter att använda akutboendet utifrån att det inte finns platser på första 

våning för alla grupper. Det finns ingen hiss i fastigheten, endast ramp för att 

underlätta för personer med rollator och/eller rullstolsburna.  

Att boende kommer att ha öppet året runt innebär att personalen på 

Badhusgatan måste ersättas av vikarier under sina semestrar och att de inte kan 

gå in som semestervikarier i andra verksamheter som de gjort under tidigare år.              

Samverkan 

Ärendet har 2019-04-11 samverkats med de fackliga organisationerna.  
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Förvaltningschef 
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Förhyrning av lokaler på Yxhammarsgatan 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Att nämnden beslutar förhyra två lokaler utöver de Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen redan har i fastigheten på Yxhammarsgatan och 
att genomföra de mindre ombyggnader som krävs för verksamheten ska 
fungera.         

Ärendet i sin helhet 

Vi har sedan många lokaler på Yxhammarsgatan för Yxhammarmottagningen 
och Smedjan, två av våra öppenvårdsinsatser för personer med riskbruk eller 
missbruk.  
 
I samband med den nya organisationen 2017-01-01 flyttades öppenvårds-
mottagningen Cedern över ifrån Barn och Unga till Vuxen/Unga vuxna insats. 
Cedern har sina lokaler på Stora Brogatan tillsammans med andra insatser inom 
Barn och Unga. 
 
Verksamheterna har sedan april 2017 haft gemensamma APT, planeringsdagar, 
utbildningar och samverkan i brukarfrågor. Verksamheterna har även stöttat 
upp varandra vid semestrar och andra ledigheter. För att ytterligare möjliggöra 
samverkan har det hela tiden funnits önskemål att när det är möjligt 
samlokalisera de olika verksamheterna. Det har även påverkats av att Cederns 
lokaler på Stora Brogatan inte varit optimala och att övriga verksamheter där är 
trångbodda. 
 
Att känna samhörighet med en större arbetsgrupp gynnar också arbetsmiljön 
utifrån att det framkommit från bägge grupperna att man upplever sig som små 
öar i det större sammanhanget vilket kan ge svårigheter att få utbyte med andra. 
En annan sidvinst är att medarbetarna skulle få en enhetschef som har 
möjlighet att vara närvarande i verksamheten fler dagar i veckan vilket också 
gynnar enhetschefens förutsättningar att vara en närvarande chef. 
 
Målet/syftet med flytten av Cederns verksamhet till Yxhammarmottagningen 
/Smedjans lokaler är att få en verksamhet med tre olika uppdrag, inte tre 
verksamheter som delar lokaler. Behovet är fyra nya kontor, eller delade kontor 
med samtalsrum samt en toalett för provtagning av övervakade drogtester. 
Hyresvärden kan erbjuda lokaler som efter anpassning av toaletten och ev. en 
skiljevägg i ett större rum passar för de nya behoven. 
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Samverkan 

Ärendet har 2019-04-11 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsförvaltningen, LN.diarium@boras.se  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:LN.diarium@boras.se


 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-04-24 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00065 1.2.3.25 
 

  

 

Förlängning av överenskommelse med föreningen 

Agape gällande boende för ensamkommande 

asylsökande unga  

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att förlänga överenskommelsen 
och det Idéburna offentliga partnerskapsavtalet med föreningen Agape under 
perioden 2019-05-01—2019-12-31, samt under förutsättning att inte statsbidrag 
tilldelas till kommunerna för detta ändamål, begära ersättning från 
kommunstyrelsen för kostnaden under förlängningstiden.        

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse 
och ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med föreningen Agape som rör 
boende till unga ensamkommande som tidigare varit aktuella för boende och 
stöd inom nämndens verksamhet men som fyllt 18 år.  Överenskommelsen och 
IOP-avtalet löper ut den 30 april. Den aktuella prognosen är att samtliga ska ha 
fått sitt ärende avgjort innan 2019 års utgång. För att möjliggöra att dessa unga 
kan fortsätta sina studier i avvaktan på att deras ärende avgörs av 
Migrationsverket så bör överenskommelsen förlängas. Riksdagen har i årets 
budget avsatt medel för statsbidrag till kommunerna för detta ändamål. Under 
förutsättning att Borås får del av dessa så täcker den kostnaden för 
förlängningen. I annat fall behöver nämnden får ersättning för dessa kostnader.               

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har sedan tidigare en överenskommelse 
och ett Idéburet offentligt partnerskap(IOP) med föreningen Agape som rör 
boende till unga ensamkommande som tidigare varit aktuella för boende och 
stöd inom nämndens verksamhet men som fyllt 18 år. Dessa unga har sökt 
tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) utifrån den nya Gymnasielagen. När de fått 
beslut om uppehållstillstånd kan de få studiemedel från CSN och 
kompletterande försörjningsstöd från Arbetslivsnämnden. Dessa unga kan då 
själva ordna och betala för sitt boende. Processen inom Migrationsverket har 
dragit ut i tid och för ett antal personer kan det dröja till hösten 2019 innan de 
får beslut om uppehållstillstånd. Av totalt 11 770 inkomna ansökningar till 
Migrationsverket har hittills 8 855 avgjorts. Migrationsverket i Västra Götaland 
har en relativt sett stor andel av de ärenden som ännu inte är avgjorda. 
 
I slutet på mars 2019 fanns det fortfarande 46 unga ensamkommande över 18 
år i Borås som vi betalar ut en ersättning till Agape för. I detta antal finns ca 10 
personer som utifrån regelverket inte kunnat ansöka om TUT enligt 
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Gymnasielagen och vars ärende handläggs som övriga asylansökningar. De 
flesta är födda 1999 och fyller 20 år under detta år. 
 
Överenskommelsen och IOP-avtalet löper ut den 30 april. Antalet unga 
minskar successivt med ca 5 personer per månad. Detta innebär att det kommer 
att finnas ca 40 unga ensamkommande kvar när avtalet löper ut. Den aktuella 
prognosen är att samtliga ska ha fått sitt ärende avgjort innan 2019 års utgång 
och relativt många innan dess. För att möjliggöra att dessa unga kan fortsätta 
sina studier i avvaktan på att deras ärende avgörs av Migrationsverket så bör 
överenskommelsen förlängas till 2019 års slut.  
 
Agape erhåller ett löpande bidrag om 5000 kr per månad och ungdom som är 
aktuella och asylsökande. Kostnaden för den återstående tiden är svår att 
beräkna exakt och för att få en uppskattning beräknas på en prognos utifrån 
antal aktuella ensamkommande under året. Från maj till december beräknas 
kostnaden röra sig om 1 000 tkr. Kostnaden för perioden januari till april har 
uppgått till 1 100 tkr. 
 
I riksdagens antagna budget för 2019 finns avsatta medel om 195 000 tkr för 
tillfälligt stöd till kommuner för ensamkommande unga asylsökande. 
Kommunerna har inte fått någon närmare information kring dessa medel eller 
hur de ska fördelas. Utifrån tidigare fördelningar är en preliminär uppskattning 
att Borås får tilldelat ca 2 000 tkr. Detta skulle i så fall täcka kostnaderna för de 
ensamkommande över 18 år. 
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har ingen avsatt buffert kvar för 
ensamkommande över 18 år vilket medför att nämnden begär ersättning för 
kostnaden enbart om inte det planerade statsbidraget utbetalas till 
kommunerna. 

Samverkan 

Ärendet har samverkats med fackliga parter den 11 april 2019 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. "[Organisation/Person, e-post/postadress]"  

 

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
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Datum 

2019-04-24 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00030 1.2.3.25 
 

  

 

Yttrande över motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad samt 
att yttrandet översänds till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått möjlighet att svara på en remiss 
utifrån en motion om att ge hjälp till barn som är i missbruksmiljö. Motionären 
önskar ett riktat och utökat stöd till målgruppen och föreslår att Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får ett uppdrag att upprätta en verksamhet för 
stöttning av barn vars föräldrar har ett missbruk.  

Nämnden har idag vissa insatser som riktas till denna målgrupp. Det finns ett 
påtagligt behov av utökade insatser men nämndens bedömning är att dessa bäst 
skulle kunna genomföras inom det centrala och allmänt inriktade Anhörigstödet 
som finns i Borås stad, inom Fritids- och folkhälsonämnden. För att utveckla 
insatserna och utforma ett stöd för målgruppen krävs utökade ekonomiska 
resurser. Individ- och familjeomsorgsnämnden ser en sådan utveckling som 
positiv och vill gärna i så fall inleda ett samarbete kring målgruppen.       

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått möjlighet att svara på en remiss 
utifrån en motion om att ge hjälp till barn som är i missbruksmiljö. Motionen 
poängterar att det finns många barn som lever i missbruksmiljöer och att dessa 
behöver stöd. Något som nämnden tycker är ett tydligt och uttalat behov. 
Motionen omnämner att verksamheten Hopptornet inom Individ- och 
familjeomsorgsnämndens regi idag riktar sig till barn till separerade föräldrar 
samt att stöd ibland även ges till barn som lever i missbruksmiljöer utifrån 
biståndsbeslut. Motionären önskar ett riktat och utökat stöd till målgruppen 
och föreslår att Individ- och familjeomsorgsnämnden får ett uppdrag att 
upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har ett missbruk. 
 
Nämnden anser att det är viktigt att uppmärksamma barn som lever i familjer 
där det förekommer missbruk. Yxhammarmottagningen inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har idag som ett av sina uppdrag att i dialog med 
föräldrar (som är de som söker stöd) belysa barnets situation och göra det 
tydligt hur missbruket påverkar barnet. Detta syftar till att se om barnet 
behöver få stöd och skydd samt att bidra till förälderns egen insikt och 
motivation att förbättra sin situation. Föräldrarna får också kunskap om vilka 
konsekvenser missbruksproblemen får för barnet. Yxhammarmottagningen 
bjuder ibland med barnet till mottagningen tillsammans med föräldern, främst i 
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syfte att visa var och hos vem föräldern går i behandling eftersom det har visat 
sig att barn ofta funderar och skapar egna fantasier om hur det är för föräldern.  
 
Hopptornets verksamhet riktar sig för närvarande till barn som lever i ”skilda 
världar” utifrån att deras föräldrar är separerade. De barn som kommer till 
verksamheten har ofta flera områden som de har behov av att tala om och inte 
enbart utifrån att de har separerade föräldrar. Det kan ofta handla om föräldrar 
med missbruk eller psykisk ohälsa. Hopptornet har avsatta resurser för att 
bedriva en grupp per halvår om ca. 10 tillfällen. Detta omfattar även enskilda 
intervjuer med barnen/ungdomar, kontakter med föräldrar med mera.  
Det finns hela tiden en kö med ett antal barn/ungdomar. 
 
När det gäller målgruppen barn till missbrukande föräldrar finns det dock en 
inneboende svårighet när det gäller att stödja och få barn/ungdomar till samtal. 
Föräldrar vill vanligtvis inte skada sina barn utan vill ge barn det stöd som kan 
finnas, men när de vet eller anar att de orsakar sina barn svårigheter pga sitt 
missbruk är det vanligt att de undviker att tala vidare om detta. För att kunna nå 
dessa barn som lever i missbruksmiljöer krävs mer och relativt omfattande 
uppsökande och motiverande insatser. Att medge att ens barn behöver stöd 
utifrån en missbruksproblematik är skamfyllt för föräldrarna medan 
separationer är vanligt och inte uppfattas på samma sätt. 
 
Yxhammarmottagningen kan för de personer de kommer i kontaktmed bidra 
med att synliggöra och rekommendera samtalsstöd för eventuella barn/ 
ungdomar men det krävs ytterligare insatser för att motivera föräldrarna och 
fånga upp barnen. 
 
Idag kontaktar flera föräldrar och ungdomar Anhörigstödet som finns på 
Mötesplatsen för att få stöd men de har idag inte denna målgrupp. 
Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta kontakt 
med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där föräldrarna får 
sitt stöd eller olika insatser. 
 
Om det tillförs ökade resurser skulle det vara möjligt att utveckla ett stöd till 
barn till föräldrar med missbruksproblematik inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Hopptornet i samverkan med Yxhammars-
mottagningen skulle med förstärkta resurser kunna intensifiera ett arbete även 
för denna målgrupp.  
 
Individ- och familjeomsorgnämndens samlade bedömning är dock att stödet 
barn i Borås bäst skulle kunna tillgodoses genom ett utökat ansvar för 
Anhörigstödet. Stödet för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad 
stöd bland allt annat stöd riktat till andra målgrupper. Något som skulle 
underlätta för såväl barn/ungdomar som föräldrar att ta en kontakt och även 
delta i gruppsamtal. Anhörigstödet som är fokuserade på att hjälpa anhörig och 
arbeta allmänt inriktat har även lättare att anpassa sitt arbete och planera olika 
former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplats till andra 
insatser inom nämnden som är mer individinriktade och vanligtvis 
behovsbedömda. 
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Beslutsunderlag 

Motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! 

Samverkan 

Ärendet har 2019-04-11 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 

Hjälp barn i missbruksmiljö! 
 

 

Idag växer ca 1 500 barn upp i Borås, kända av Socialtjänsten med missbrukade föräldrar, vilket är ett 

stort mörkertal. I nuläget finns inget stöd till dessa barn, Hoppborgen erbjuder stöd till barn vars 

föräldrar som ligger i skilsmässa, och Solrosen till barn vars föräldrar sitter i fängelse. Missbruksbarn 

kan eventuellt få biståndsbeslut på samtal. Vad barnen behöver är att få träffa andra barn i samma 

situation så att de inte tror sig vara ensamma i sin situation.  

På 90-talet fanns en verksamhet i Borås som kallades Puppan och var på kvällstid. Den bestod av tre 

åldersgrupper missbruksbarn. Personalen var två socialsekreterare och en från beroendeenheten på 

SÄS, verksamheten var mycket välfungerande. En sådan verksamhet vore mycket besparande och för 

barns välfungerande. Dessa barn har ofta en dålig självbild, ångest, skolproblem, fysiska smärtor, 

nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, och sociala svårigheter – vilket skulle kunna lindra 

betydligt. 

 

Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

 

Att uppdra Individ- och Familjeomsorgsnämnden att upprätta en verksamhet för stöttning 

av barn vars föräldrar har missbruk. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Jan Nilsson (SD) 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00119 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: Motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! 

 

Remissinstanser 

1. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

2. Centrala funktionshinderrådet 

3. "[Skriv instans här]"  

4. "[Skriv instans här]"  

5. "[Skriv instans här]"  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 april 2019. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se gärna i både 

word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn. 

Ange diarienummer KS 2019-00119 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
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Dnr IFON 2019-00036 3.2.2.0 
 

  

 

Yttrande över remiss: Plan för samhällsstörningar och 

extra ordinära händelser 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att tillstyrka planen för 
samhällsstörningar och extraordinära händelser med lämnande av vissa 
synpunkter samt översända remissvaret till kommunstyrelsen.       

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker planen för samhällsstörningar 
och extra ordinära händelser med vissa lämnade synpunkter som främst rör ett 
önskat behov av flexibilitet för nämnderna i utformning av struktur och 
arbetsmetodik så länge som de väsentliga delarna i den centrala planen även 
finns med i nämndernas lokala plan.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen har tagit fram en plan för samhällsstörningar och extra 
ordinära händelser som efter remissbehandling ska fastställas av 
kommunfullmäktige. Det är en central plan för Borås Stads ledning och som 
innefattar hantering av extraordinära händelser. Planen är tänkt att vara ett stöd 
för strukturen i dessa händelser och beskriver organisation för ledning, 
samordning och rapportering. Varje nämnd ska genomföra en risk- och 
sårbarhetsanalys och därefter ta fram en plan som gäller specifikt för denna 
nämnd. Individ- och familjeomsorgsnämnden ges möjlighet att yttra sig över 
planen.  
 
Planen är väl genomarbetad och belyser de områden som är väsentliga att 
tydliggöra i samband med en extraordinär händelse såsom ledning, 
kommunikation, beslutsfattande, samordning och rapportering.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden ser positivt på Borås Stads framtagna 
plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser och 
tillstyrker planen, men anser att det behöver finnas ett utrymme för nämnderna 
att anpassa sina planer och sin arbetsmetodik utifrån verksamheternas 
respektive krav. Detta behövs för att arbetet ska fungera på ett optimalt sätt vid 
lokala kriser inom nämndernas område.  I förslaget anges att förvaltningarnas 
planer i sin utformning ska följa samma struktur som den centrala planen. 
Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska också vara baserad på 
samma metodik som finns i den centrala krisledningsstaben. Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har liksom flera andra nämnder sedan tidigare tagit 
fram planer för samhällsstörningar och extraordinära händelser. Dessa planer 
innehåller och omfattar de huvudområden som tas med i den centrala planen 
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men struktur och arbetsmetodik är inte identiskt lik den som redovisas i den 
centrala planen. Nämnden anser att det bör finnas ett utrymme för nämnderna 
att anpassa såväl struktur som arbetsmetodik under förutsättning att de centrala 
tankarna om t.ex. proaktivitet, tidiga åtgärder, ansvar, närhet och ledning i 
stabsarbete finns med i planen. 
 
Det anges i planen att det kan förekomma bilagor som omfattar stabens 
utformning, mallar, kontaktlistor och andra verktyg som är viktiga att ha väl 
förberedda i händelse av en mer omfattande kris. Nämnden anser att det är bra 
med denna form av uppdelning eftersom dessa uppgifter behöver uppdateras 
relativt ofta medan planen kan vara giltig över en betydligt längre tid utan 
omfattande revidering. Nämnden har placerat utformning av staben, 
inlarmning, struktur på olika stabsmöten med mera i bilaga och anser att det 
behövs utrymme för anpassning kring vad som läggs i planen respektive 
bilagor. 

Beslutsunderlag 

Remiss Plan för samhällsstörningar och extra ordinära händelser                                

Samverkan 

Ärendet har 2019-04-11 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
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Kungsgatan 55 
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Remiss: Plan vid samhällsstörningar och extraordinära 

händelser. 

 

Remissinstanser 

1. Borås Stads bolag 

2. Borås Stads nämnder 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-04-30. 
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Inledning
Borås Stads plan för hantering av extraordinär händelse i enlighet med lag (2006:544) 
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap beskriver kommunens organisation för ledning och kommunikation 
vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.

Vid störningar eller extraordinära händelser präglas ofta förloppet av osäkerhet om exakt 
vad som hänt och vad som behöver göras och av vem. Denna plan är tänkt att fungera 
som ett stöd att skapa struktur i detta arbete, framför allt under den inledande fasen men 
även senare under arbetets gång. Stora delar av krishanteringen kan och ska genomföras 
med ordinarie organisation och med personal i sina vanliga roller. I vissa avseenden 
måste dock den ordinarie organisationen anpassas till en ledning som bättre svarar mot 
speciella krav vid en större eller långvarig händelse. Det gäller framförallt funktioner som 
ledning, samordning, information och rapportering, samt de resurser och hjälpmedel 
som behöver finnas vid krishanteringen.

Med extraordinär händelse avses 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. (SFS 2006:544, § 4).

Samhällsstörning saknar motsvarande definition i lag, men kan sägas innebära…
• 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.

Syfte
Syftet med denna plan är att beskriva hur kommunen ska organisera sig under en 
samhällsstörning eller extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för 
krisledning leder, samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera 
en extraordinär händelse.

Mål och ansvar
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 samhällsstörningar och 
extraordinär händelser. Denna plan ska användas då det behövs samordnad ledning före, 
under eller efter samhällsstörning eller extraordinär händelse.
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad 
och flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner 
över flera verksamheter. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
krisledningsstab samt andra stödfunktioner.
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Geografiskt 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. Kommunen skall även sörja för att informationen 
till allmänheten under en extraordinär händelse samordnas (SFS 2006:544).

Det geografiska områdesansvaret finns på tre nivåer – lokal, regional och nationell nivå. 
På lokal nivå verkar kommunen, på regional nivå länsstyrelserna och på nationell nivå 
regeringen. 

Risk- och sårbarhetsanalys
Kommunens och bolagens risk- och sårbarhetsanalyser ligger till grund för denna plan. 
Analysen identifierar och analyserar risker och sårbarheter inom kommunens geografiska 
område som kan leda till olika samhällsstörningar eller extraordinära händelser.

Förvaltningsspecifik planering
Efter genomförd förvaltnings- och bolagsspecifik risk- och sårbarhetsanalys ska alla 
förvaltningar 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. Förvaltningarna och bolagen 
har också ett ansvar när det gäller att samverka med externa aktörer och att rapportera 
om inträffade händelser till tjänsteman i beredskap (TiB).
Vid händelser där den egna verksamhetens krisledningsförmåga bedöms vara otillräcklig 
skall förstärkning begäras via TiB.

Förvaltningarnas planer ska i sin utformning följa samma struktur som den centrala 
planen. Arbetsmetodiken i de lokala krisledningsstaberna ska vara baserad på samma 
metodik som finns i den centrala krisledningsstaben.
 

Bilagor
Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av kommunchefen och omfattar bl.a. 
beskrivning av stabsfunktioner, kriskommunikationsplanen, checklistor, kontakt och 
larmlistor, distributionslista, mallar, verktyg etc. som stöd i arbetet före, under och efter 
samhällsstörningar och extraordinära händelser för den centrala krisledningsstaben.

Larmlistorna uppdateras kontinuerligt dock minst två gånger per år och vid behov.
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Borås Stads 
krishanteringsarbete
Borås Stad ska ha en hög förmåga att förebygga, förutse, motstå, hantera och återhämta 
sig från samt tillvarata erfarenheter från samhällsstörningar och extraordinära händelser.

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.

I detta ingår
• En sammanhållen krisledning med tydlig rollfördelning som snabbt ska kunna 

etableras
• Effektiv samverkan och samordning uppnås i den egna organisationen och med 

samverkande aktörer.
• Effektivt förmedla och samordna information till allmänhet, media och medarbetare. 
• Med uthållighet kunna upprätthålla krisledningsstaben och kunna vid behov 

leda krisledningsarbetet från alternativ ledningsplats.
• Efter begäran ta emot och lämna stöd till annan kommun.
• Ge länsstyrelsen en samlad rapport om läget i staden och om vidtagna och 

planerade åtgärder.
• Borås Stads ordinarie verksamhet kan fortgå med minsta möjliga inskränkning 

och att samhällsviktiga verksamheter upprätthålls.

Tjänsteman i beredskap (TiB)
• För att tidigt få indikationer och kännedom om möjliga samhällsstörningar har 

Borås Stad funktionen Tjänsteman i beredskap (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 kontaktas framförallt vid händelser som 
berör många verksamheter eller vid händelser som kan komma att eskalera eller 
få långtgående konsekvenser.

• TiB utgör den primära kontaktvägen in i staden och kan nås på ett telefonnummer 
som förvaltningschefer, bolags-vd, säkerhetssamordare, räddningstjänst, polis, 
SOS och andra utvalda och viktiga funktioner har tillgång till. TiB har ansvar för 
att kontakta interna och externa aktörer. TiB har också ansvaret för att kontakta 
personer eller funktioner som snabbt behöver få kännedom om händelsen. TiB har 
Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet som stöd.

Ledningsprinciper
I enlighet med grundprinciperna för svensk krishantering bygger Borås Stads krisberedskap 
på tre grundläggande principer. Principerna är vägledande för hur samhällets aktörer ska 
förebygga och hantera olyckor, kriser och andra samhällsstörningar. 

• Ansvarsprincipen innebär att den som normalt har ansvaret för en viss 
verksamhet, har motsvarande ansvar under kris eller krig. Därför bör kommunens 
krisledningsorganisation avvika så lite som möjligt från ordinarie ansvarsfördelning. 

• Närhetsprincipen innebär att en kris ska hanteras så nära där den inträffar som 
möjligt., både geografiskt och organisatoriskt.
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• Likhetsprincipen innebär att en verksamhets organisation och lokalisering så 
långt som möjligt ska överensstämma i fred, kris och vid höjd beredskap.

Borås Stads centrala krisledningsstab aktiveras i det fall en händelse eller kris inte kan 
hanteras av den drabbade förvaltningen eller bolaget. Eller i händelser som inte kan 
knytas till en specifik förvaltning eller bolag. Stadens krisledningsnämnd får besluta att 
överta hela eller delar av verksamheter från övriga nämnder, i den utsträckning som är 
nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsen.

Den centrala krisledningsstaben har en samordningsroll i arbetet med att hantera händelsen. 
Det kan vara att samordna krisarbetet mellan flera förvaltningar och bolag, eller att ta 
över informationsverksamheten om det anses lämpligt. Ansvaret för att hantera händelsen 
lyfts däremot inte. Det operativa ledningsansvaret ligger kvar i den förvaltningen eller 
bolag som drabbats. Det innebär att den nämnd/förvaltning eller styrelse/bolag som till 
vardags har ansvaret för en verksamhet ansvarar för denna vid en extra ordinär händelse 
eller samhällsstörning.

Om en samhällsstörning eller extraordinär händelse inträffar och händelsen inte kan 
knytas till någon specifik verksamhet, har den centrala krisledningen det operativa ansvaret 
och ledningen för krisledningsarbetet. 



8 Borås Stad  |   Plan för extraordinära händelser

Kriterier för att anse en händelse som allvarlig 
samhällsstörning eller extraordinär händelse

Planen ska även användas då det behövs samordnad ledning före, under eller efter 
samhällsstörning, störning i egen verksamhet eller extraordinär händelse. 

Planen är utformad att användas som stöd då t.ex.
• Det finns stort behov av samverkan eller information.
• En akut situation hotar grundläggande värden eller kräver snabba beslut.
• SMHI utfärdat vädervarning.
• Flera mindre händelser pågår samtidigt.
• Det är stor oro i lokalsamhället.
• Det är störningar i egen verksamhet, teknisk infrastruktur, försörjningssystem 

etc.
• Pågående händelseutveckling är diffus, komplex eller mycket långvarig.
• Ledningen även efter en tid inte har full överblick över händelsen.
• Resurserna är otillräckliga för att bemästra skadan eller dess konsekvenser.
• Händelsen är omfattande och dynamisk och svår att komma ikapp.
• Det är stort tryck på arbetet från allmänheten, medier och opinioner.
• Ledningsarbetet sker i tillfälliga miljöer med begränsningar i el, tele 

och it.
• Stämningsläget i ledningen är påverkat på olika sätt.

Kommunchefen, eller dennes ersättare, beslutar efter samråd med förvaltningschef/VD och 
TiB att planen ska tillämpas helt eller delvis. Principen bör vara hellre en gång för mycket 
än en gång för lite. Kommunchefen ansvarar för att informera Krisledningsnämndens 
ordförande om läget då denna plan används. Krisledningsnämndens ordförande bedömer 
när en extraordinär händelse medför att nämnden skall träda i funktion och beslutar i 
sådana fall att så skall ske.  

Alla medarbetare ska meddela närmaste chef vid misstanke om att en allvarlig störning eller 
extraordinär händelse har, eller kan inträffa. Det åligger respektive chef att vidareförmedla 
informationen vidare i enlighet med beslutade rutiner såväl under kontorstid som utanför 
kontorstid.

Bedömningskriterier för tillämpning av förstärkt stabsläge på centralnivå 
• Ordinarie ledningsstruktur, resurser och rutiner svarar inte mot 

situationens krav
• Flera förvaltningar och/eller bolag berörs
• Stort samordningsbehov internt eller med andra aktörer
• Stort informationsbehov
• Extraordinär händelse föreligger inom kommunens geografiska område
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Kommunens 
krisberedskapsnivåer
Fyra beredskapsnivåer används för att anpassa det centrala krisledningsarbetet. Kommunchefen 
eller dennes ersättare beslutar om nivå 1-3, Krisledningsnämnden beslutar om nivå 4. 
Då kommunens krisledningsstab trätt i funktion ska kommunchefen och stabschefen 
samråda om beredskapsnivå för kommunen. Bedömning av nivå ska göras kontinuerligt 
under arbetets gång. 

Här redogörs för de fyra beredskapsnivåerna och var i organisationen ansvaret ligger.

Nivå 1 (n Grön) – Grundberedskap
Normalt upprätthålls krisberedskapen i Borås Stad på denna nivå. 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, till exempel en vädervarning från SMHI, liksom händelse i en kommunal 
verksamhet som förvaltningen eller bolaget själva klarar av att hantera, men kan komma 
att eskalera. I övrigt arbetar kommunens verksamheter enligt ordinarie rutiner. 

Vid beredskapsnivå 2 (gul) ska
• Stabschefen för krisledningsstaben löpande bevaka den aktuella händelsen, med 

hjälp av ledningsstöd eller tjänsteman i beredskap. 
• Loggbok skall föras. (Berörda förvaltningar/bolag för egen logg)
• Övriga i krisledningsstaben informeras om situationen. Stödfunktionerna 

informeras efter behov.
• Krisledningsnämndens ordförande informeras av kommunchefen om läget och 

vidtagna åtgärder.
• Krisledningsstaben ska efter kommunchefens beslut kunna inställa sig på 

ledningsplatsen snarast möjligt.
• Informationsansvarig tar fram en kommunikationsstrategi och arbeta enligt 

kriskommunikationsplanen om situationen kräver kommunikationsinsatser.
• Viktiga externa samverkansaktörer informeras. 
• Rapportering ske löpande till kommunchefen, informationsansvarig och 

avdelningschef och säkerhetschef vid CKS.

Nivå 3 (n Orange) – Stabsläge
Krisledningsstaben aktiveras och krishanteringsarbete börjar. Larm eller information 
om en förestående samhällsstörning eller extraordinär händelse inom kommunens 
verksamhetsområde är grund för att inta denna beredskapsnivå. Likaså om det börjar 
bli svårt att bedriva verksamhet enligt ordinarie rutiner i linjeorganisationen till följd av 
någon särskild yttre händelse, om störning i en förvaltning riskerar att spridas till annan 
förvaltning, samt vid behov av samordning.

Vid beredskapsnivå 3 (orange) ska
• Krisledningsstaben sammankallas efter beslut av kommunchefen vid angiven 

ledningsplats. TiB
• Utsedd stabschef leder arbetet i staben. De första åtgärderna är att sammanställa 

en första lägesbild och för beslutsfattaren föreslå beslut för omedelbara åtgärder. 
Stabschefen ska också upprätta en stabsarbetsplan och planera för en första 
stabsgenomgång. 
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• Informationsansvarig i samråd med stabschef göra en kommunikationsstrategi 
och arbeta enligt kriskommunikationsplanen.

• Stödfunktioner träda i kraft, stödja och stå till krisledningsstabens förfogande.
• Eventuella förenklade administrativa rutiner för krishanteringsarbete träda i kraft.
• Viktiga samverkansaktörer utanför kommunens organisation (t.ex. länsstyrelsen) 

informeras av stabschefen eller den hen utser om att beredskapsnivån intagits, 
och varför. 

• Information om beredskapsläget och orsakerna meddelas till kommunens samtliga 
medarbetare.

• Planering för skifttjänstgöring vid behov.
• Kommunchefen, eller dennes ersättare, har möjlighet att återkalla beviljade 

ledigheter.

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. Exempel på när 
denna nivå kan tillämpas är vid betydande behov av prioritering mellan kommunens 
krishantering och ordinarie verksamhet, t.ex. då störningen eller händelsen berör flera 
av kommunens verksamheter och kräver omfattande krishantering från kommunen.

Utöver vad som anges ovan ska vid förstärkt stabsläge
• Krisledningsstaben på lokalnivå träda i funktion så snart som möjligt, om de inte 

redan är aktiverade. Den lokala krisledningsstaben dokumenterar sina arbeten 
löpande. 

• Stadens centrala krisledningsstab anger riktlinjer för tydliga och långsiktiga 
prioriteringar mellan krishantering och ordinarie verksamhet.

• Skifttjänstgöring tillämpas efter behov. 
• Semester och beviljad ledighet kan vid behov återkallas för drabbade verksamheter

 

Normativ
nivå

Strategisk
nivå

Operativ
nivå

Grundberedskap
Daglig drift

Nivå 1 – Grön Nivå 2 – Gul Nivå 3 – Orange Nivå 4 – Röd

Störning
Förstärkt

omvärldsbevakning

Stabsläge
Stabsarbete

Förstärkt 
stabsläge

Extraordinär
händelse

Kommunchef Kommunchef Kommunchef

Ledningsstöd Ledningsstöd Krisledningsstab Krisledningsstab

Krisledningsnämnd

Informationsansvarig Informationsansvarig Stödfunktioner Stödfunktioner

Lokal krisledningsstab Lokal krisledningsstab Lokal krisledningsstab
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Organisation av 
kommunens krisledning
En av förutsättningarna för effektiv krishantering är en i förväg utsedd, utbildad, övad och 
flexibel organisation. Den ska kunna hantera olika typer av händelser som spänner över 
flera verksamheter, från att förstärka ordinarie resurser till att aktivera kommunens hela 
krisledningsorganisation. Kommunens centrala krisledning utgörs av en krisledningsnämnd 
och en krisledningsstab. 

Krisledningsnämnd
Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen drabbas av en 
extraordinär händelse. Nämnden har det övergripande yttersta ansvaret för krishanteringen. 
Krisledningsnämndens uppgifter regleras i lag samt framgår av nämndens reglemente. 

Nämndens ordförande, eller dennes ersättare, beslutar om en viss händelse ska betraktas 
som en extraordinär händelse. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att 
Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i det enskilda fallet 
som avgör. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att en extraordinär händelse är 
beslutad. Syftet är då att informera nämnden och hålla den informerad om händelsen.

Krisledningsnämnd

Kommunchef (beslutsfattare)

Stabschef

K1 Kommunikation K6 Logistik

K7 Säkerhet

K8 Utredning
/planering

K9 Samordning

K10 Samverkande
externa aktörer

K2 Sekretariat

K3 Juridik

K4 Analys

K5 HR/psl
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Krisledningsnämnden fattar normativa beslut, d.v.s. principiella och övergripande beslut. 
De fastställer inriktning och sätter ramar för den strategiska ledningen. Nämnden ska 
vara beslutsför inom 2 timmar från beslut om att nämnden ska träda i funktion.

När Krisledningsnämnden träder i funktion får nämnden överta beslutanderätten för hela 
eller delar av verksamhetsområden från kommunens nämnder, Krisledningsnämndens 
beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med Kommunfullmäktige samt 
omfatta en redovisning av den extra ordinära händelsen, händelsens förlopp samt nämndens 
beslut.

Krisledningsnämnden svarar för att

• Ange inriktningen 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.

När Krisledningsnämnden trätt i funktion kopplas en lägesuppföljare till denna för att 
föra anteckningar. Kommunchefen är föredragande tjänsteman i nämnden. En jurist 
görs tillgänglig som beslutsstöd.

Krisledningsnämnden beslutar om när en extraordinär händelse upphör. Vid beslut 
om avveckling ska nämnden informera kommunchefen eller dennes ersättare. 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande sammanträde med 
Kommunfullmäktige.

Beslutsfattare (Kommunchef)
Kommunchefen är beslutsfattare och föredragande tjänsteman inför krisledningsnämnden. 
Kommunchefen eller dennes ersättare har rätt att verkställa beslut inom all verksamhet i Borås 
Stad vid extraordinär händelse (beredskapsnivå 4), i enlighet med Krisledningsnämndens 
beslut. Kommunchefen är ytterst ansvarig för kommunens hantering av samhällsstörningar 
i de fall krisledningsnämnden inte är aktiverad. 

Kommunchefen 
• beslutar om klassificeringen av en händelse och om den centrala krisledningen 

skall träda i kraft, helt eller delvis, samt utse stabschef
• Kommunchefen (beslutsfattaren) 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

Stabschefen fattar beslut inom den av kommunchefen (beslutsfattaren) beslutade 
inriktningen för hantering av samhällsstörningen eller den extra ordinära händelsen. 
De beslut som fattas av stabschefen ska underställas kommunchefen (beslutsfattaren) 
vid närmast efterföljande stabsorientering.
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Krisledningsstab
Krisledningsstaben är en tjänstemannastab, vars arbete leds av en stabschef. Kommunchefen 
utser stabschef baserat på händelsens art. Krisledningsstaben producerar beslutsunderlag 
åt kommunchefen (beslutsfattare) eller bereder ärenden till Krisledningsnämnden och 
sköter kommunens strategiska ledning. Staben samverkar med externa aktörer, samordnar 
arbetet, svarar för kriskommunikation, dokumentation samt beslutar om inriktning för 
omfallsplaneringen.

Till staben finns stödfunktionerna kopplade för att täcka alla behov. Krisledningsstaben 
är organiserad för att vara flexibel utifrån händelsers art och omfattning och arbetar till 
och med beredskapsnivå 3. Vid nivå 4 ska en förstärkt krisledningsstab aktiveras. Vid 
förstärkt stabsläge kallas samtliga underliggande funktioner K1-K9 samt eventuellt även 
K10 funktionerna behovsbaserat. 

Krisledningsstaben 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
• Skapa informationsunderlag. Förmedla snabb, saklig, väl avvägd och samordnad 

information till drabbade, anhöriga, anställda, media och allmänhet 
• Skapa uthållighet i organisationen.
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Stabsfunktioner
Stabens grundsammansättning består av följande funktioner och utgör ledningsstödet 
för beslutsfattaren. TiB och kommunchefen kan i samråd välja att aktivera valda delar 
av staben. Ersättare ska alltid vara utsedda. Krisledningsstaben arbetar i enlighet med 
kommunens gällande Stabsarbete. 

Förstärkt krisledningsstab
Vid förstärkt stabsläge fylls samtliga funktioner K1 till K9 upp med personal och 
ytterligare stödfunktioner och eller samverkansfunktioner kallas in efter behov. 

Stödfunktioner
Till staben kan vid behov ytterligare resurser adjungeras. Detta kan vara representan-
ter från andra förvaltningar, kommunala bolag och ytterligare teknisk expertis, detta 
beroende på händelsens art, omfattning och utsträckning i tid. Oavsett nivå beslutar 
stabschefen om att begära in resurser, att kalla in andra representanter och samver-
kanspersoner. 

Funktion i staben

Stabschef

K1 Kommunikation

K2 Sekretariat

K3 Juridik/ekonomi

K4 Analys

K5 HR/Personal

K6 Logistik

K7 Säkerhet

K8 Utredning/planering

K9 Samordning

K10 Samverkanspersoner

Leder stabsarbetet inom de ramar och beslut som kommunchefen 
(beslutsfattaren) angivit. Stabschefen ansvarar för stabsgenomgångar 
och stabsorienteringar samt att kommunchefen och berörda alltid har en 
upparbetad lägesbild om händelsen samt tillsammans med staben bereder 
ärenden för förlag till beslut. 

Ansvarar för den externa kommunikationen till press och media samt den 
interna kommunikationen i Borås Stad enligt kriskommunikationsplanen. 
Dessutom ansvarar funktionen också för inhämtning och analys av relevanta 
händelser i sociala medier samt för kommunikationscentralen.

Ansvarar för stabens dokumentation, loggbok och utskrifter av beslut.

Ansvarar för juridiska och ekonomiska frågor och avvägningar i stabsarbetet

Funktionen ska kritiskt  granska sakunderlag, skapa överblick samt ansvara 
för lägesbild, omfallsbeskrivningar  och ta fram förslag till beslut

Personalfrågor relaterade till händelsen, krisstöd till drabbade medarbetare, 
elever, brukare och anhöriga.

Transport- och lokal/logilösningar, förplägnad krispersonal samt ”första 
hjälpen” typ filtar, vatten osv

Brandskydd, säkerhetsfrågor, hot och våld, bevakning samt 
samverkan krisberedskap

Samordning av utredningsbehov, omfallsbevakning och 
konsekvensbedömningar

Samordning av interna och externa verksamheter och aktörer

Tex polis, räddningstjänst, sjukvård eller annan expertis/kompetens som anses 
nödvändig beroende på incidentens art. Funktionen kallas in vid behov.

Beskrivning
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Krisledningsorganisationens arbete

Borås Stad ska dygnet runt, året om, skyndsamt och utan fördröjning kunna etablera en 
övergripande krisledningsorganisation. Arbetet ska kunna ske tidigt och med uthållighet, 
i samverkan.

1. Att fånga tidiga signaler – initiering
Vid signaler om förestående eller inträffade händelser, signaler som ibland kan vara 
diffusa, behöver mönster och rutiner finnas förberedda.

Att fånga tidiga signaler ska inte underskattas. Tjänsteman i beredskap (TiB) är därför 
utsedd i förväg och identifierar: 

• Vad har hänt?
• Vad har gjort?
• Förslag på åtgärder

I Borås Stad har TiB i uppgift att försöka få svar på frågorna och om fara föreligger ska 
snarast samråda med kommunchefen eller dennes ersättare för bedömning.

Vid signaler om inträffade eller förestående händelser som fångas upp av kommunens 
bolag, förvaltningar eller samverkande aktörer ska informationen vidarebefordras via 
närmaste chef till TiB. 

Uppstart
• Fånga tidiga signaler
• Dokumentation
• Larmning
• Uppstart

Arbete i 
krisledningsorg
• Kommunikation
• Lägesbild
• Analys
• Samverkan
• Rapportering
• Bistånd

Uthållighet
• Skiftgång
• Reservdrift
• Alt. lokaler

Avveckling
• Utvärdering
• Erfarenhetsåterföring
• Revidering
• Utbildning och övning
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2. Larm och larmning
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. 
Vid beslut om larmning/aktivering ansvarar TiB för kontakt med krisledningsstabens 
funktioner. 

3. Lokaler
Den centrala krisledningsstaben använder i första hand förutbestämda och förberedda 
lokaler enligt bilaga. Krisledningsarbetet har förtur till lokalerna om annan verksamhet är 
inbokad. Då den centrala krisledningsstaben aktiverats ska samling ske på ledningsplatsen. 
En reservlokal finns utsedd och ska kunna användas vid behov som alternativ ledningsplats.

4. Uppstart – och att dokumentera arbetet
När kommunens centrala krisledningsstab kallats in ska första (1:a) stabsorienteringen 
hållas. Mötet leds av stabschefen och ska dokumenteras. Den 1:a stabsorienteringen syftar 
till att ”bedöma landskapet”, som drabbade, konsekvenser och informationsbehov på 
kort och på lång sikt etc. Det är också vid detta möte som kommunchefen eller dennes 
ersättare beslutar om att tillämpa denna plan, helt eller delvis. Principen bör vara hellre 
en gång för mycket än för lite.

4.1 Första stabsorientering
• Syfte med staben
• Lägesbeskrivning (hänt – gjort)
• Nödvändiga åtgärder på kort- och långsikt
• Inriktning och omfattning
• Upprätta en stabsarbetsplan

4.2 Dokumentation
Dokumentation måste ske löpande i ledningsarbetet. Bl.a. av juridiska skäl är dokumentation 
av viktigare beslut och åtgärder särskilt viktigt. Information i krisledningsstaben om 
åtgärder, händelser, beslut m.m. ska dokumenteras och ges en identitet för att enkelt 
kunna återfinnas.
Företrädesvis används den digitala loggbok som utvecklats för krisledningsstaben. 

Larm
TiB

Kommunchef

KS ordf. Förstärkt
stabsläge

Stabsläge

Grund-
beredskap

Ingen
inkallning

Krislednings-
nämnd

Störning
Förstärkt

omvärldsbevakning

Larmning
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Exempel på andra former av dokumentation:

• Använd ordinarie dokumentationsrutiner i organisationen
• Dokumentation kan ske direkt i WIS
• Skriv på Whiteboard som sedan fotograferas med kamera
• Skriv in direkt i dokument på dator
• Manuell dokumentation på papper
• Använd tablåer

Viktigt att alla sidor, papper, filer etc. sidnumreras och tids märks. 

5. Arbete i krisledningsorganisationen och
planering
Utbyggnad och anpassning av den centrala krisledningsorganisationen görs utifrån 
händelsens art, tidsförhållanden och omfattning. Viktigt är att staben har en känd och 
förberedd struktur. Se stycket om organisation av kommunens krisledning. Mallar och 
tablåer finns på intranätet och i respektive befattningspärm. 

5.1 Ledningsgenomgång 
En ledningsgenomgång är avsedd för beslutsfattare och stabspersonal. Den hålls oftast efter 
någon eller ett par timmars intensivt stabsarbete och är kort och fokuserad. Stabschefen 
håller en ledningsgenomgång för att ge en samlad bild av läget, arbetet och den närmaste 
tiden. Stabspersonal, föredragande och vid behov samverkande aktörer deltar. Genomgången 
ska dokumenteras.

Syftet med ledningsgenomgången kan växla. Normalt handlar det om att 
• Redovisa aktuellt läge för krisledningsorganisationen.
• Redovisa stabens arbete för krisledningsorganisationen, samt
• Inrikta fortsatt arbete framåt.

Redovisning av analys och lägesbild sker från arbetsgruppen inför stabschefen. Det kan 
ske vid en särskild ledningsgenomgång då deltagare kallas utifrån behovet att ta del av 
resultatet. Redovisningen kan också ske enskilt mellan beredningsgruppen, beslutsfattaren 
och stabschefen.

5.2 Uthållighet
Stabschefen ansvarar för att skapa uthållighet i krisledningsstaben och tar fram en arbetsplan 
för staben – stabsarbetsplan:

• Fr o m/ t o m
• Aktuellt inriktningsbeslut från beslutsfattare
• Prioriterade arbetsuppgifter och samverkan
• Tider för genomgångar
• Bemanning i staben (funktion, namn, skift)
• Arbetstider/avlösning

När krisledningsorganisationen larmas ska även ersättare komma, för att vid startmötet 
låta stabschefen ta fram en plan med bemanning för uthållighet i ledningsfunktionen.

Vid skiftbyte ska personalbyte ske överlappande, där den avlösande är på plats i god 
tid innan (minst 30 minuter) för att läsa in sig på genomförda, pågående och planerade 
aktiviteter, läge, prognoser etc. Om möjligt hålls en gemensam lägesgenomgång för 
avgående och pågående skift. Därefter sker funktionsvis överlämning.
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6. Information och kommunikation
Störningar i samhället och ställer stora krav på informationsarbetet hos drabbade och berörda 
aktörer. Vid sådana lägen bör snabb, tydlig, korrekt och enhetlig vara kännetecknande 
för kommunens informationsarbete. Syftet är att kunna ge samlad information, minska 
oro och förebygga ryktesspridning.

Så mycket som 70-80 procent av hanteringen av en krishändelse brukar sägas bestå av 
kommunikationsarbete, varför ordinarie informationsorganisation behöver stärkas vid 
sådana lägen.

7. Beredning, bedömning och analys
Krisledningsstaben bereder ärenden åt kommunchefen och Krisledningsnämnden.

7.1 Bedömningsarbete
Som stöd i bedömningsarbetet finns följande punkter:

• Ämne, scenario som ska analyseras. När ska det vara klart?
• Samverkan och kontakter som behövs i analysarbetet 
• Faktorer/underlag som behöver inhämtas  
• Överväganden och resonemang i stort
• Sammanfattande resultat (alternativa bedömningar vid behov)
• Förslag (agerande, åtgärder, inriktning etc.) 
• Annat

7.2 Omfallsplanering
Det är viktigt att ha en beredskap för omfall, d.v.s. en annan händelseutveckling än den 
mest sannolika.

Omfallet kan bygga på olika variabler som händelsens varaktighet, skadornas omfattning, 
tidsåtgång för reparation, hur allmänheten berörs etc. En eller flera personer kan avdelas 
för att göra en översiktlig planering för några alternativ med en svårare händelseutveckling 
än den som krisledningsstaben arbetar med. 
Omfallsplaneringen bör omfatta t.ex. behov av politiska beslut, resurser, uthållighet, 
samverkan, information till allmänheten.

8. Lägesbilder, uppföljning och omvärld
Uppföljning av läget i den egna organisationen och i omvärlden syftar främst till att få 
fram underlag för analyser och bedömningar, till exempel om störningar, drabbade, 
prognoser och läge. Lägesbilder presenteras ofta bäst med hjälp av kartor, grafik och text.

9. Samverkan och samband
Kommunens centrala krisledningsorganisation har en viktig samordningsuppgift, både 
internt inom dess förvaltningar och bolag samt externt gentemot andra samhällsaktörer. 
Den sköter samverkan med externa aktörer för att skapa en kanal in till kommunen och 
en utgående. Avrop av resurser, intern fördelning, prognoser om el störningar, väder etc. 
ska samordnas genom den centrala krisledningsorganisationen. Meddelanden in och ut 
från staben ska dokumenteras.

9.1 SÄRF
På uppdrag av kommunledningen kan även SÄRF vara ett stöd vid koordinering av 
kontakter med externa aktörer.
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9.2 Hjälpmedel och resurser
Vid kommunikation och samverkan kan följande vara kanaler. Vilka kanaler som väljs 
kan vara olika från fall till fall.

• Fast och mobil telefoni
• Internet, e-post och sociala medier
• Skype/Lync
• WIS
• Rakel
• Publik webbsida (www.boras.se) och intranät
• Media
• Radiokommunikation
• Frivilliga
• Ordonnanser

10. Bistånd och ekonomi

10.1 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.

10.2 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.

11. Rapportering och ledningsinformation
Den centrala krisledningsorganisationen rapporterar till och för dialog med länsstyrelsen. 
För detta ändamål kan WIS och Rakel användas, men även kommunikationskanaler som 
telefon, mail, etc. I WIS finns färdiga mallar och rubrikstrukturer vilka ska användas 
då det är möjligt.

Rapportering till och från kommunala bolag och förvaltningar sker enlig linjeorganisationen.

Stabschefen ska godkänna alla rapporter innan de skickas iväg. 

12. Reservdrift och resurser
Störningar kan inträffa och påverka ledningsarbetet. Det är därför bra att i förväg ha tänkt 
igenom vilka störningar som vanligen kan inträffa och ta fram förberedda alternativa 
rutiner, t.ex. för drift, kommunikation och samverkan.

http://www.boras.se
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13. Avveckling av krisledningsorganisationen
Krisledningsnämnden fattar beslut om när den extraordinära händelsen upphör och 
nämnden träder ur funktion. Beslutet ska dokumenteras. Nämnden kan också avvecklas 
av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Förfarande vid avveckling framgår av 
nämndens reglemente.

Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar i samråd med stabschefen om att avveckla 
krisledningsstaben och stödfunktioner då Krisledningsnämnden inte är aktiv. Beslutet 
ska dokumenteras. Avvecklingen ska planeras och bör ske stegvis, då det ibland finns 
behov av att någon funktion fortsatt är aktiv efter det att andra har slutat.

Avvecklingen av krishanteringsarbetet:

• En stegvis avveckling.
• Funktionerna stabschef, ledningsstöd och informationsansvarig i staben bör 

avvecklas sist.
• Dokumentation ska samlas in och sparas. 
• Överföring av uppgifter från krisledningsstaben till ordinarie linjeorganisation 

sker i samverkan med kommunchefen och berörd linjechef.
• Stabschefen svarar för att lokaler, material och teknisk utrustning återställs.

13.1 Information om avveckling
Redan i planeringen ska ungefärlig tidpunkt för avvecklingen bestämmas. I den mån 
det är möjligt meddelas inriktningen om avveckling till samverkande aktörer internt 
och externt.

14. Utvärdering, erfarenheter och krisstöd

14.1 Krisstöd
Behov av krisstöd för krisledningsstaben bör i första hand uppmärksammas genom ordinarie 
chef i linjeorganisationen, men kan också ske genom stabschefen. Krisstöd, möjlighet att 
bearbeta den inträffade händelsen, för den centrala krisledningsorganisationen hanteras 
i första hand genom företagshälsovården.

14.2 Utvärdering och erfarenheter
Vid händelse som föranlett beredskapsnivå 2 (gul) ska drabbad förvaltning eller bolag 
utvärdera händelsen, verksamhetens arbete och åtgärdernas effekter. Stöd i detta arbete 
är krisberedskapssamordnaren. Syftet med utvärderingen är att dra erfarenheter för 
att utveckla verksamhetens krisberedskapsförmåga. Rapporten ska delges Borås stads 
säkerhetschef.

Händelse som föranlett beredskapsnivå 3 (orange) och 4 (röd) ska alltid utvärderas. Som 
stöd för detta arbete finns en mall. Utvärderingen delges kommunledningen.

14.3 Utbildning, övning och förberedande arbete
Kommunens förtroendevalda och tjänstemän ska utbildas och övas för sina uppgifter under 
extraordinära händelser och samhällsstörningar. En översiktsplan för mandatperioden 
med planerade aktiviteter inom ramen för krisberedskap, ska finnas i Borås, enlighet 
med gällande nationella direktiv. 
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Övriga aktörer och 
resurser
Räddningstjänstförbundet
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, SÄRF, ska biträda ägarkommunerna i deras 
krisberedskap enligt lagen om extraordinära händelser och kunna stödja drabbade 
kommunledningar. Under händelser och kriser kan stödet avse stabsarbete, omvärldsbevakning, 
analys- och bedömningsstöd, samverkan, transportstöd till kommunen som organisation, 
samband etc. 

SÄRF stödjer också kommunen genom att vid behov delta i krisledningsstabens arbete 
genom ett så kallad samverkansbefäl. Skiftgång och avlösning av samverkansbefäl sköts 
av SÄRF. I Borås Stad initieras stöd från SÄRF av kommunchefen eller dess ersättare.

Krisstöd
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen ansvarar för krisstödsverksamheten i Borås Stad.

Krisstöd innebär i sammanhanget psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor 
och katastrofer. I kommunen finns en central krisstödsgrupp, och lokala stödgrupper. 
Dessutom finns det möjlighet att få stöd från olika specialister. Krisstödsgruppen har en 
egen handlingsplan och kan aktiveras utan att kommunens krisledning trätt i funktion.
Aktiveringen sker då via TiB.

Frivillig resursgrupp – FRG
En frivillig resursgrupp (FRG) kan kallas in för att bistå kommunen och räddningstjänsten 
vid kriser och samhällsstörningar. I Borås Stad finns en sådan grupp, som samordnas av 
Civilförsvarsförbundet Borås. Syftet med FRG är att avlasta, komplettera eller förstärka 
ordinarie kommunala resurser.  Medlemmarna i FRG har olika bakgrunder och kompetenser. 
De har gått en grundläggande utbildning om 40 timmar. FRG avropas genom den 
centrala krisledningen eller kommunchefen.

Försvarsmakten
Försvarsmakten kan utanför egen organisation, med undantag för kriget, ha en stödjande 
roll till samhället. Vid räddningsinsats enligt lag om skydd mot olyckor kan Försvarsmakten 
t.ex. bistå räddningstjänsten. Vid samhällsstörningar och extraordinära händelser kan 
hemställan om stöd lämnas från t.ex. kommunen till Försvarsmakten. I det senare fallet 
tar Försvarsmakten ut avgifter för stödet.

Hemställan av stöd från Försvarsmakten ska ske till Försvarsmaktens högkvarter genom 
kommunledningen, eller den centrala krisledningsstaben då den är aktiverad.

Krishanteringsråd
I fråga om extraordinära händelser har kommunen ett geografiskt områdesansvar. I detta 
ingår att kommunen är sammankallande av ett krishanteringsråd med representanter 
för lokala krishanteringsaktörer. Syftet med krishanteringsrådet är att förbereda och 
underlätta för samordning och samverkan när en extraordinär händelse inträffar. Genom 
rådet får de lokala aktörerna kunskap om varandras uppgifter, organisation och resurser. 



Dessutom bidrar det till ökad personkännedom och snabbare kontaktvägar.

Krishanteringsrådets verksamhet är ett samråd. Om det kommer upp förslag i 
krishanteringsrådet som kräver beslut, så ska varje deltagande aktör besluta var för sig 
enligt ansvarsprincipen.

Kriskommunikationsavtal
För att säkra tillgången på krisinformatörer vid extraordinära händelser och andra 
samhällsstörningar har ett avtal upprättats mellan Sjuhäradskommunerna. Kommunchefen 
eller dennes ersättare har i uppdrag att besluta när det gäller att ge och ta emot hjälp 
med krisinformation.

Samband
Reservsamband ska kunna upprättas genom central krisledning. Rakel finns tillgängligt 
för kommunens centrala krisledning. Då ordinarie sambandsmedel inte fungerar ska 
Rakel användas för krisledning även på verksamhetsnivå.

Samverkanspersoner
På initiativ av kommunchefen eller stabschefen ska Borås Stads krisledning kunna ta 
emot samverkansperson från samverkande aktörer. Kommunen ska också själv kunna 
bistå med samverkansperson till annan samhällsviktig aktör. Om detta hemställs hos 
kommunchefen eller dennes ersättare. En samverkansperson kan vara en person med 
uppgift att lyssna av vad som händer i andra organisationer vid en händelse där Borås 
Stad kan bli berörd eller att bidra med kunskap och kompetens. Kommunen ska verka 
för aktiv samverkan.

VG Stab
VG Stab är en kvalificerad stabsstödsresurs med syfte att förstärka, avlasta och komplettera 
ledningsorganisationen i t.ex. en drabbad kommuns krisledning eller räddningstjänst. 
Deltagarna är representanter ur kommuner och räddningstjänster med kompetenser 
som experter inom kvalificerat analys- och beredningsarbete samt i rollen som stabschef.
Kommunens centrala krisledning eller räddningstjänsten kan avropa resursen genom 
Länsstyrelsens TiB. I Borås Stad beslutar kommunchefen om att avropa sådant stöd. 

Privata utförare
För att säkerställa driften av samhällsviktiga kommunala verksamheter som utförs av 
annan aktör än kommunens är det angeläget att krav ställs även på dessa om plan för 
hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser samt utbildning och övning 
för att klara sina uppgifter vid inträffade händelser.
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Miljörapport
 Borås Stad 2018



Omslagsfoto: Per Pixel Petersson
Illustrationer: Ida Brogren

Om rapporten
Denna miljörapport är den första uppföljningen av Borås Stads nya 
miljömål, som gäller från 2018 till 2021. Borås Stads miljömål finns 
att läsa i sin helhet på webbplatsen boras.se, sök på miljömål. Alla 
etappmål och aktiviteter har inte följts upp 2018, eftersom att vissa 
etappmål och aktiviteter är beroende av att andra etappmål/aktiviteter 
genomförs först. Etappmål och aktiviteter gällande livsmedel kommer 
till exempel följas upp under 2019, då ett nytt livsmedelsavtal träder i 
kraft.

Rapporten är sammanfattad av 
Miljöförvaltningen, mars 2019

= Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser

= Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

= Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021

Symboler för att bedöma miljöarbetet på redovisade miljömål i rapporten
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Sammanfattning
Borås Stads miljömålsarbete är något som skett kontinuerligt under lång tid och det har gjorts stora 
framsteg genom åren, bland annat utifrån ett energieffektiviseringsperspektiv och användande av 
förnyelsebara energi. Som organisation med 10 000 anställda har Borås Stad stora möjligheter att 
påverka och vara vägledande för andra genom sitt miljöarbete.

I denna uppföljning noteras det dock att en del av de nya miljömålen ännu inte etablerats i organ-
isationen – det kan bli svårt att nå vissa mål utifrån den takt som miljöarbetet idag bedrivs ute bland 
verksamheterna. I en del mål råder det till exempel fortfarande osäkerhet vem som ansvarar för vad, 
vem som ska ta kostnaden med mera, en osäkerhet som rimligtvis inte borde finnas ett år efter att 
miljömålen fastställts i Fullmäktige. Detta gäller till exempel för målen som berör ett gemensamt 
kemikaliehanteringssystem inom Borås Stad, samt att den fysiska planeringen ska planeras efter fram-
tidens klimat och väderfenomen. 

En del mål arbetas det med och kan mycket väl nås under förutsättning att det prioriteras i organ-
isationen. Miljöutbildningar för Borås Stads anställda fortgår och framöver ska även politikerna i 
organisationen erbjudas möjligheten att få en miljöutbildning. För att miljömålet om att alla ska gå 
en miljöutbildning ska få genomslag är det viktigt att anställda och politiker ges förutsättningar att 
genomföra utbildningen. Många av miljömålen har liknande förutsättningar, det vill säga ges det 
resurser och prioriteras finns det alla möjligheter att miljömålen kan nås.

3



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

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
    kompetens inom miljöområdet

1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än 
       tio anställda ska ha ett miljöledningssystem

Bedömning: Även om majoriteten av alla förvaltningar och bolag har ett miljöledningssystem,  
saknas det fortfarande på ett par förvaltningar och bolag.  Individ- och familjeomsorgsförvaltningen 
antog i januari 2019 ett miljöledningssystem, medan sociala omsorgsförvaltningen uppger att arbetet 
med att införa ett miljöledningssystem inte är prioriterat. AB Bostäder  har under flera år arbetat med 
att införa ett miljöledningssystem. För att nå målet krävs ytterligare insatser.

Inom Borås Stad finns 16 förvaltningar. Av dessa har 15 förvaltningar fler än 10 anställda och berörs 
därmed av etappmålet. 13 av 15 förvaltningar hade 2018 ett miljöledningssystem. Sociala omsorgs-
förvaltningen och Individ- och familjeomsorgsförvaltningen var de enda förvaltningarna som 2018 
saknade ett miljöledningssystem. (Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har den 22 januari 2019 
antagit ett miljöledningssystem). 

Inom kommunkoncernen finns 12 bolag, varav sju har fler än tio anställda. Av dessa sju bolag har 
sex bolag ett miljöledningssystem. Ett bolag, AB Bostäder, saknar miljöledningssystem. De har sedan 
2016 arbetat med att ta fram ett kvalitets- och miljöledningssystem och beräknar vara klara under 
2019. 

Om miljöledningssystem
Ett miljöledningssystem är ett strukturerat 
arbetssätt för att minska verksamhetens 
negativa miljöpåverkan och eftersträva 
ständiga förbättringar. Systemet omfattar en 
kartläggning av verksamhetens betydande 
miljöpåverkan. En handlingsplan består av; 
hur miljöpåverkan ska minska, utpekan-
de av ansvar och årlig uppföljning genom 
antingen en intern- eller externrevidering av 
hela systemet. 
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1 b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha 
        system för arbetet med miljöfrågor, exempelvis Grön Flagg

Bedömning: Borås Stad är i topp bland Sveriges kommuner när det gäller andel skolor som är anslut-
na till Grön Flagg. Totalt sett arbetade 85 procent av skolorna med Grön Flagg, vilket är samma andel 
som 2017. 

77 av 89 förskolor arbetar idag med Grön Flagg. Då det kommer att bli en avgift för att arbeta med 
Grön Flagg 2019 kommer Förskoleförvaltningen att se över möjligheten att arbeta med ett nytt 
miljösystem nästa år. På grundskolorna pågår arbetet med Grön Flagg enligt plan och 31 av 40 
grundskolor arbetar idag med Grön Flagg. Nio skolor har valt att påbörja eller fortsätta arbetet med 
Grön Flagg 2019/2020. Sjöboskolan, Rångedalaskolan, Erikslundskolan, Erikslund särskola, Boda-
skolan, Bergdalskolan, Särlaskolan och Sandgärdskolan pausar Grön Flagg. Dessa skolor behöver 
skapa utrymme för att arbeta med åtgärder utifrån Skolinspektionens tillsynsbeslut samt med Skol-
verkets projekt ”samverkan för bästa skola”. Av gymnasieskolorna är samtliga certifierade.

Om Grön Flagg
Grön Flagg är ett program som hjälper lärare 
och pedagoger att väcka upptäckarglädje kring 
hållbarhetsfrågor. Målet är att barn och unga 
ska delta i, planera och genomföra aktiviteter 
för hållbar utveckling för att tillsammans skapa 
ett långsiktigt engagemang i arbete med social, 
ekonomisk och ekologisk hållbarhet. 
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1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade 

Bedömning: Totalt sett har 54 procent av alla anställda inom Borås Stads förvaltningar och bolag 
genomgått en miljöutbildning. År 2017 var motsvarande siffra 53 procent. Miljöutbildningar erbjuds 
regelbundet av Miljöförvaltningen, men antalet som utbildas motsvarar i stort sett antalet som slutar 
sin anställning i Borås Stad, så i nuläget ökar inte andelen miljöutbildade inom organisationen. 

Av de anställda inom Borås Stads förvaltningar har totalt sett 52 procent genomgått en miljö-
utbildning. Hur stor andel som gått en miljöutbildning skiljer sig dock väsentligt mellan förvaltning-
arna. På sju förvaltningar har över 90 procent av de anställda gått en miljöutbildning, medan färre 
än 50 procent av de anställda gått en miljöutbildning på tre förvaltningar (Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen samt Vård- och äldreförvaltningen) som har stora personalgrupper på över 
1 000 anställda. Förskoleförvaltningen gjorde vid årsskiftet 2018/2019 en inventering och fann då att 
det faktiska antalet var betydlig färre än vad som tidigare uppgetts. De har påbörjat arbetet med att 
utbilda personalen och uppskattar att de når målet inom en femårsperiod. Grundskoleförvaltningen 
kommer utbilda pedagoger från alla skolor områdesvis, vilket innebär att alla pedagoger kommer ha 
gått en miljöutbildning till 2022.

Av de anställda inom bolagen har i snitt 73 procent genomgått en miljöutbildning. I sju av bolagen 
har över 90 procent av de anställda gått en miljöutbildning. Två bolag sticker ut: Inkubatorn i Borås 
AB där en av nio anställda har genomgått miljöutbildning samt AB Bostäder i Borås är där endast en 
av 120 har genomgått miljöutbildning. 

I samband med att de nya miljömålen 2018-2021 togs fram reviderades etappmålet till att nu även 
omfatta förtroendevalda. Uppföljningen visar på att cirka 18 procent av de förtroendevalda gått en 
miljöutbildning. Många förvaltningar och bolag har dock inte följt upp detta 2018 och komplett 
statistik saknas därför. Några förvaltningar har också uppgett att det saknas rutiner för miljö-
utbildning för politiker.

Miljökommunikatör Johan Linderstad om miljöutbildning
Som miljökommunikatör har jag sedan 2013 haft förmånen att regelbundet hålla miljö-
utbildningar för Borås Stads anställda. Syftet med miljöutbildningen är i stor utsträckning 
att medvetandegöra miljöfrågorna för de anställda, då kan de i förlängningen förhoppningsvis 
också bidra positivt till Borås Stads miljöarbete. I den senaste versionen av miljömålen ingår 
det att även att de förtroendevalda i Borås Stad ska gå en miljöutbildning, vilket ska bli en rolig 
utmaning att ta sig an framöver. 

Det som gör miljöutbildningarna unika för varje tillfälle är just dialogen som förs och de frågor 
och reflektioner som dyker upp från gång till gång. Genom åren tycker jag mig också se en 
trend i ett ökat intresse från deltagarna på miljöutbildningarna – de vill veta, de vill göra 
skillnad och det är just den drivkraften som behövs för att vi ska kunna nå ett mer hållbart 
samhälle  
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Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion

2 a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning

Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har endast 
en aktivitet följts upp. Arbetet med den nya kommunala avfallsplanen är påbörjat och ansvar fördelat. 

Aktivitet: Ta fram ett gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi som kan 
erbjudas förvaltningar och kommunala bolag. 

Borås Energi och Miljö arbetar tillsammans med Stadsledningskansliet för att nå målet. Avfallsplanen 
ska uppdateras och Stadsledningskansliet har fått huvudansvaret för detta. Ett gemensamt system för 
kommunalt avfall är en åtgärd som ingår i framtagandet av ny kommunal avfallsplan.

2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö

Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har två av 
aktiviteterna följts upp. Arbetet med att minska exponeringen för farliga kemikalier i förskolan 
fortlöper medan upphandlingsuppdrag för att köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem 
saknas och många oklarheter kring arbetet framhålls av ansvarig förvaltning. 

Aktivitet: Köpa in ett övergripande kemikaliehanteringssystem, där listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista ingår. Bolagen ska ha möjlighet att använda systemet.

Kommunstyrelsen är huvudansvarig för målet och ska arbeta i samverkan med Miljö- och 
konsumentnämnden. I dagsläget finns inget upphandlingsuppdrag till Koncerninköp. Oklarheter 
finns kring vem som ska ha driftansvar, äga och betala för ett kemikaliehanteringssystem. 

Aktivitet: Minska exponering för farliga kemikalier i förskolor. 

Alla förskolor i Borås Stad arbetar för att minska farliga kemikalier i sina verksamheter. Förskolorna 
har kommit lite olika långt i sitt arbete. Flera av förskolorna har haft stöd från en kemikaliekunnig på 
Miljöförvaltningen för att kunna göra en kemikalieinventering. Riktade resurser för att till exempel 
byta ut vilmadrasser, leksaker, äldre soffor och skötbordsunderlägg har avsatts under de senaste åren. 
Under 2018 har arbetet med att köpa in och byta ut vilmadrasser fortsatt. I förskolornas arbete med 
Grön Flagg, där huvudfokus är att jobba för en hållbar utveckling, utgör detta område också en viktig 
del.

Foto: Anna Sigge
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Hållbar samhällsplanering 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och 
arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första 
hand genom förtätning i tätorter och nära kollektiv-
trafik. En hållbar stad är en tät och blandat stad där 
vi bygger på redan byggda ytor och på så sätt har kvar 
tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. 

Hållbar förtätning innebär att människor kan transportera sig på ett hållbart sätt. 
Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta för invånarna.

Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar 
   förutsättningar för en hälsosam livsmiljö 

3 a) Byggnationer och markentreprenader ska vara 
       miljö- och hälsomässigt hållbara

Bedömning: Arbetet sker på olika sätt i kommunkoncernens byggande förvaltningar och bolag. Mer 
utbyte mellan verksamheterna och utveckling av arbetsmetoder är önskvärt. 

Citat Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF): ”De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt våra krav men 
det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar vi lösningar tillsammans med bygg-
entreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling inom branschen.”

Aktivitet: I markentreprenader och byggnationer ska använt material vara inom kategori A eller B, och 
endast i undantagsfall C inom SundaHus-databasen eller motsvarande.

Användningen av databaser för att säkerställa hållbara val sker på olika sätt inom Borås Stad. 
Fristadbostäder AB och LFF har en rutinmässig användning av SundaHus. För andra kan Borås Stad 
upphandling ge stöd vid upphandlingar så att rätt krav ställs. Kravställning kräver också en uppföljning 
som i sin tur kräver egen kompetens inom frågan. Det är viktigt att säkerställa att den egna personalen 
eller vid entreprenad anlitad personal har rätt kompetens och förutsättningar att välja rätt material. 
Exempel på det är inköpsansvariga med utbildning inom till exempel SundaHus.

3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till 
       framtidens klimat och väderfenomen

Bedömning: Inga åtgärder har vidtagits under 2018. För att nå målet behöver ansvar och resurser 
fördelas. 

Aktivitet: Kartlägga framtida klimateffekter som beskriver risker inom dricksvattenförsörjning, 
hälsorisker, ras, skred och översvämningar.  

Arbetet med att kartlägga framtida klimateffekter har inte påbörjats. För att påbörja arbete behöver 
ansvar och resurser tilldelas någon/några. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har 
gjort en oberoende översvämningskartering från Öresjö förbi centrum och Gässlösa. 
Översvämningskarteringen utmed denna sträcka är klar och finns tillgänglig i Borås Stads interna 
kartmaterial.
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Fossilbränslefritt och 
energieffektiv Borås
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. 
Förnybara energislag används till transporter, upp-
värmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara 
transportlösningar och inspiration till miljö-
medvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4 a) Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen 
       ska minska med 60 procent från 2015

Bedömning: Mycket arbete inom ruttplanering är gjort och rutiner verkar vara på plats. En viss 
utvecklingspotential kvarstår och de befintliga systemen kan eventuell optimeras efter utvärdering. 
Statistiken över energianvändningen från lätta och tunga fordon varierar över åren, men andelen 
fossila bränslen har minskat kraftigt och målet ser ut kunna nås. 

Aktivitet: Effektivisera transporterna genom ruttplanering.

Förvaltningarna och bolagen som har rapporterat in åtgärder och status, står för en majoritet av 
resorna. Inom alla dessa organisationer pågår ett aktivt arbete med ruttplanering eller andra sätt att 
minska onödiga transportsträckor. Förutom att optimera resor arbetar till exempel Vård- och äldre-
förvaltningen med att ersätta bilresor med cykelresor där det är möjligt. En utmaning i att följa den 
optimala ruttplaneringen är att tankning med förnybara bränslen kan kräva en omväg när det inte 
finns en station i närheten. Utöver egna resor finns det också transporter som sker på entreprenad och 
även där jobbar till exempel Servicekontoret med att optimera transportsträckor genom områdes-
indelningar och anvisningar.
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4 b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara   
        minst 15 procent lägre för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än 
        kravet i Boverkets byggregler, BBR

Aktivitet: Ställ krav på energianvändning vid upphandling av byggnation.

Kravet har inte hunnit påverka några färdigställda nybyggnationer. En utvärdering kommer därför 
dröja.

4 c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 
       utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016

Bedömning: Förvaltningar och bolag rapporterar om många pågående åtgärder och att energi-
effektivisering är en vanlig rutin i det dagliga arbetet. Energiuppföljningen visar att en del arbete 
återstår och att en förstärkning av insatserna krävs för att kunna nå målet. 

Aktivitet: Energieffektivisera befintliga byggnader i samband med renovering. 

Energieffektivisering i samband med ombyggnation är en genomgående norm i kommunkoncernen. 
Genom att se över till exempel ventilation, styrning och belysning kan stora energibesparingar åstad-
kommas. AB Bostäder rapporterar en minskad energianvändning med flera procentenheter jämfört 
med 2016. En total förbättring med 15 procent jämfört med 2016 är inte omöjligt, men kan för-
svåras av att många effektiviseringsåtgärder genomfördes innan 2016.

Aktivitet: Öka arbetet med energieffektiviseringar i kommunens lokaler och bostäder.

I befintliga byggnader som inte undergår en renovering genomförs det också energibesparande 
åtgärder. Även här är ventilation, styrning och belysning vanliga åtgärder. Genom att följa byggnaders 
energiprestanda i ett övervakningssystem kan effektiviseringspotential identifieras.

Aktivitet: Utred vilka behov av personella resurser och investeringar som behövs för att nå målet om 
energieffektivisering i lokaler

Utredningar gällande investeringar sker via systemet Keep an eye. Därefter tas det fram förslag på 
investeringar i form av installation av solceller, elkonvertering med mera.

Aktivitet: Öka arbetet med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen.

LED-belysning för utomhusbelysning har under några år gått från pilotprojekt till standard. Borås 
Stad jobbar på bred front med att ersätta äldre belysning med LED och ny belysning som installeras 
har också LED eller annan högeffektiv teknik. Effektiva ljuskällor kombinerat med optimerad tids- 
och närvarostyrning ger en besparingspotential på upp till 50 procent. Ersättning av äldre belysning 
är ett pågående arbete.

4 d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, 
        med cykel eller kollektivtrafik ska öka

Bedömning: Arbetet med att ta fram en ny trafikplan är påbörjat. Planen kommer troligen ut på 
remiss under 2019 med förhoppning om att kunna antas 2020. 

Aktivitet: Genomföra en resvaneundersökning som kan användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor.

Arbetet med att ta fram en ny trafikplan har påbörjats. Syftet med planen är att minska biltrafiken 
och istället gynna resor till fots, med cykel eller kollektivtrafik. Istället för en traditionell resvane-
undersökning/enkät mäts det faktiska resandet och färdmedelsfördelningen på olika punkter runt om 
i Borås, vilket ger ett bra underlag i arbetet med att nå målet. 
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Hållbar natur
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för 
att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. 

En rik biologisk mångfald är en förutsättning för 
fungerande ekosystem som bland annat renar 
vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen 
har även ett stort värde för vår fysiska och psykiskahälsa, som en plats för 
rekreation och källa till välbefinnande.

Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur

5 b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet
Bedömning: För att nå etappmålet har fyra aktiviteter beslutats. Vid uppföljningen 2018 har två av  
aktiviteterna följts upp. Insatser har gjorts för att öka andelen ädellöv och det övergripande målet att 
öka andelen ädellöv med 10 hektar till år 2021 jämfört med 2012 bedöms nås. Ytterligare insatser för 
att öka kunskapen om värdefulla områden och inspirera till ökade naturvårdsåtgärder planeras under 
2019, men resursbrist föreligger.

Aktivitet: Öka andelen ädellövskog genom gallring, röjning och plantering.

Skogsenheten på Tekniska förvaltningen har 2018 gallrat 2,5 hektar för att få fram ädellövskog. Gran 
och triviallöv har huggits bort vid Transås och Lyckebo för att gynna ek. 0,5 hektar har planterats 
med bok vid nya elljusspåret på Gässlösa. 

Aktivitet: Öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos organisationer och markägare för att 
inspirera till ökade naturvårdsåtgärder. 

Kommunbiologen Matilda Chocron om att öka kunskapen 
Vad har ni kommunbiologer gjort för att öka kunskapen om biologiskt värdefulla 
områden hos organisationer och markägare? 
Vi kommunbiologer har till exempel deltagit på Borås biodlarförenings medlemsmöte för att berätta 
om värdefulla biotoper och berättat vad de kan söka medel för i Naturvårdsfonden, framförallt åtgär-
der som gynnar blommande marker är något som vi lyft. 

Framöver skulle vi vilja göra riktade informationsinsatser till de markägare som har objekt ur natur-
databasen på sin mark. Vi vill även ha mer kontakt med föreningar, till exempel hembygdsföreningar 
eller vissa idrottsföreningar, för att undersöka och stötta dem i vad de kan bidra med i det lokala 
naturvårdsarbetet. 

Hur har det gått med naturvårdsarbetet under 2018? 
Vi har inte kunna göra det som vi hade för avsikt att göra under 2018, vilket framförallt beror på den 
resursbrist som varit. Flera månaders vakans på en biologtjänst och inskolning av ny biolog tog mycket 
tid i anspråk. Även bristen på fungerande kartprogram för att kunna analysera och visualisera olika 
saker kopplade till naturvärden har varit en utmaning. I och med att vi nu har börjat få ordning på 
hur vi ska arbeta med det geografiska informationssystemet (GIS) och att alla biologer är på plats 
hoppas vi kunna arbeta mer med kunskapsspridning framöver. Information om bland annat natur-
vårdsfonden behöver spridas till fler personer och organisationer så att fonden och dess syfte kan 
inspirera till mer omfattande naturvårdsåtgärder i Borås kommun. 
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Sammanfattning av Etappmålsbedömning för 
några av borås stads miljömål 2018-2021

            = Målet bedöms nås till 2021 med nuvarande insatser  

               4 a) Användning av fossila fordonsbränslen i kommunkoncernen ska minska med 60 procent från 2015

             = Arbetet är påbörjat, men ytterligare insatser krävs för att nå målet till 2021

              1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha ett miljöledningssystem

              1 b) Alla förskolor, grundskolor och gymnasieskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
                     exempelvis Grön Flagg

              1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljöutbildade

              2 a) Minska resursanvändning genom ökat återbruk och materialåtervinning

              3 a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och hälsomässigt hållbara

              4 b) I nyproduktion och större ombyggnationer ska energianvändningen vara minst 15 procent lägre 
                     för bostäder och 30 procent lägre för lokaler än kravet i Boverkets byggregler, BBR

              4 c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig utomhusbelysning ska minska med 
                    15 procent från 2016

              4 d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som sker till fots, med cykel eller 
                     kollektivtrafik ska öka

              5 b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet

              = Ingen eller otillräcklig utveckling, målet bedöms inte nås till 2021

            2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö

               3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väderfenomen
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Nämndbudget 2019 
 
Ekonomiskt styrdokument 
Ursprungligen var Kommunstyrelsens beslut om nämndbudget ett godkännande 
av nämndernas förslag till årsbudgetar med hänsyn till Kommunfullmäktiges bud-
getbeslut. Utifrån denna fortfarande gällande grundfunktion har nämndbudgeten 
successivt byggts ut till att beskriva kommunens totala och nämnders ekonomiska 
förutsättningar tidigt på året. Särskilt viktigt har det blivit att bedöma det prelimi-
nära utfallet från det föregående året för att se om nämnderna ligger i fas eller har 
”ryggsäckar” med sig in i det nya året.  
 
I nämndbudgeten prövas också nämndernas önskemål om att få ianspråktaga ack-
umulerat resultat. En ytterligare prövning sker också i samband med behandlingen 
av årsredovisningen 
 
För nämnderna gäller att följa målvärdena för de indikatorer som Kommunfull-
mäktige fastställt och redovisa hur man avser att genomföra de speciella uppdrag 
som givits av Kommunfullmäktige. Nämndbudgeten innebär en avstämning hur 
nämnderna bedömer att de klarar av att uppfylla de av Kommunfullmäktige fast-
ställda målvärdena och en plan/redovisning hur man kommer att genomföra upp-
dragen och om detta kan ske inom budgetåret eller om mer tid behövs. 
 
Förutsättning för nämnderna 2019 
 
Nämndernas resultat 2018 
I Kommunfullmäktiges Budget för 2018 beräknades nämndernas nettokostnader 
kunna öka med hela 5,1 % jämfört med budget 2017. Kommunen som helhet 
kunde lägga ett resultat på 118 mnkr vilket nästan är i linje med det finansiella må-
let 2-3% av skatteintäkter- och generella statsbidrag. 
 
Nämndernas preliminära resultat för 2018 innebär ett underskott på i storleksord-
ningen -67 (+75) mnkr. Detta är en väsentlig försämring jämfört med förra året 
även om man räknar bort att några nämnder då resultatförde tidigare avsatta medel 
från migrationsverket på sammanlagt 35 mnkr. Det kan konstateras att nämnderna 
kunnat öka sina nettokostnader med hela 6,8 % under 2018 jämfört med verkligt 
utfall 2017. Det är en historiskt hög nivå som måste ned väsentligt de kommande 
åren då skatteunderlaget kommer att ligga på en lägre nivå. 
 
För 2019 har de ekonomiska grundförutsättningarna präglat en budgeterad resul-
tatnivå som är lägre än de senaste åren. Ett resultat på 80 mnkr har fått accepterats 
för att ge rimliga verksamhetsförutsättningar. Jämfört med Budget 2018 har nämn-
derna sammantaget fått ett utökat ekonomiskt utrymme med 4,0 (5,1)%. Margina-
lerna är således snävare under 2019 så det är av stor vikt att nämnderna klarar av 
att bedriva sin verksamhet under givna ekonomiska ramar. Nämndernas Kom-
munbidrag förslås att ökas med totalt 16,6 mnkr som effekt av särskilda lönesats-
ningar och IT-relaterade kostnader. Medlen finns avsatta i den centrala bufferten 
vilket innebär att det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen som helhet. 
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När det gäller den delen av löneutfallet som innebär omfördelningar inom Kom-
munals avtalsområde görs en avstämning efter avslutade förhandlingar.  
 
Den svenska konjunkturen har passerat toppen. 
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL beräknar att skatteunderlaget kommer 
att växa med 2,9 % under 2019 att jämföras med 3,6 % under 2018 och 4,5% i ut-
fall 2017. Orosmolnen är även fortsättningsvis hur vår omvärld utvecklas. Det 
slutliga beskattningsutfallet för år 2017 visar att skatteunderlagets ökning 2017 blev 
mindre än 2016 men ändå god. Prognosen pekar på fortsatt dämpning av skatteun-
derlagstillväxten. Detta beror på att den förestående konjunkturavmattningen leder 
till mindre gynnsam utveckling av arbetade timmar än den som varit under upp-
gången. Detta motverkas endast till viss del av att lönehöjningarna väntas bli större 
samt inkomsterna av pensioner och arbetsmarknadsersättningar tilltar. Kalkylen 
för år 2020–2022 bygger på förutsättningen att den svenska ekonomin utvecklas i 
konjunkturell balans, vilket innebär att skatteunderlagstillväxten dessa år blir i linje 
med ett historiskt genomsnitt. 
 
Arbetsmarknaden visar dock ännu på fortsatt styrka. SKL´s bedömning är att BNP 
kommer att stiga under fjärde kvartalet. BNP-fallet under kvartal tre är därmed 
inte början på en svensk recession. Att den svenska konjunkturen nu har passerat 
toppen framstår emellertid som ett faktum.  
 
SKL skriver också ned prognosen för global BNP-tillväxt, vilket indikerar en sva-
gare ökning av svensk export kommande år. På längre sikt baseras den samhällse-
konomiska analysen på en framskrivning som hängs upp på arbetsmarknaden och 
demografin. Detta kan beskrivas som att det varken råder hög- eller lågkonjunktur. 
För Borås Stads del är utmaning den demografiska utvecklingen som innebär ökat 
tryck på våra verksamheter och en stigande investeringsnivå som måste inrymmas i 
våra finansiella mål. 
 
Det ekonomiska utrymmet där nämnderna fått utökade resurser med 4,0 (5,1) % är 
lägre än föregående år men ändå på en fortsatt relativt bra nivå. Ingångsläget 2019 
för en del nämnder är ansträngt med anledning av utfallet 2018. Åtgärdsplaner för 
att komma tillrätta med obalanser måste sjösättas så fort som möjligt för att få ut 
effekt så fort som möjligt under 2019. Buffertar och reserver ute på nämnderna 
som sammantaget uppgår till 1,0 % av Kommunbidragen skall hållas intakta i bör-
jan på året för att ha beredskap inför oförutsedda hädelser. 
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Avstämning av den centrala ekonomin 
 

 
 
Nettokostnader 
Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2019 beräknas nettokostna-
derna i det här läget vara oförändrade vilket bl.a. beror på att inga nämnder begär 
att få utnyttja ackumulerade överskott till engångsåtgärder under 2019. Då nämn-
dernas årsredovisningar för 2018 ännu inte är klara är det sannolikt att några 
nämnder kommer in med sådana förfrågningar i samband med behandlingen av 
nämndernas årsredovisningar.  
 
Inom nämndernas nettokostnader har Buffertar på 65 mnkr avsatts motsvarande 
1,0 % av nämndernas totala Kommunbidrag. Detta kan ses som en bra förutsätt-
ning till budgetföljsamhet under 2019. Uppföljningen per februari får bli en första 
indikation. 
 
Avskrivningar 
Avskrivningarna beräknas i dagsläget uppgå till 240 mnkr under 2018 mnkr vilket 
är oförändrat jämfört med Kommunfullmäktiges budget. Prognosen för 2018 års 
investeringar är 770 mnkr och är högre än vad som tidigare beräknades bl.a. bero-
ende på inköp av Hestra Midgårdfastigheten från AB Bostäder. Slutligt utfall för 
investeringarna 2018 och avskrivningsnivån 2019 fastställs i samband med årsredo-
visning 2019.  
 

Resultaträkning

Budget 2019;2
Bokslut KF-Budget KF-Budget Budget Avvikelse

2017 2018 2019 2019;2 KF-budget
Nettokostnader -5741,8 -5922,2 -6129,1 -6129,1 0,0

Avskrivningar -216,1 -224,0 -240,0 -240,0 0,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -5957,9 -6146,2 -6369,1 -6369,1 0,0

Skatteintäkter 4804,3 4951,7 5156,3 5131,5 -24,8

Generella statsbidrag mm 1251,9 1279,0 1262,8 1296,9 34,1

Finansnetto 44,8 34,0 30,0 30,0 0,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER
OCH FINANSNETTO 143,2 118,5 80,0 89,4 9,4

Realisationsvinster från markförsäljning 54,7 0,0 0,0 0,0 0,0

KOMMUNENS RESULTAT 197,9 118,5 80,0 89,4 9,4

Ökning verksamhetens nettokostnader 4,0% 4,0% 3,6% 3,6%
därav nämnderna 3,6% 5,1% 4,0% 2,7%

Ökning skatte- och bidragsintäkter 4,7% 3,8% 3,0% 3,2%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 3,3 1,9 1,2 1,4

Nettoinvesteringar 495 600 600 600
Självfinansiering av investeringarna 84% 57% 53% 55%
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Skatteunderlaget 
Jämfört med Kommunfullmäktiges antagna budget för 2019 beräknas skatter- och 
generella statsbidrag mm sammantaget bli ca 9 mnkr bättre främst beroende på ett 
högre utfall för befolkningstillväxten under 2018 är än tidigare beräknats. Årstak-
ten ligger nu på ca 1 300 personer per okt 2018. Slutligt utfall för kalenderåret 
2018 är ännu inte publicerat. Kostnadsutjämningen beräknas i den senaste revide-
ringen bli ca -7,5 mnkr lägre främst beroende på ett lägre utfall  i IFO-modellen 
som vi kunnat notera även tidigare. Övriga delar inom rubriken generella statsbi-
drag mm såsom  LSS-utjämningen och Fastighetsavgiften förväntas avvika endast 
marginellt. 
 
De senaste åren har kommunerna kunnat räkna med det speciella statsbidraget för 
ökat bostadsbyggande ”Byggbonus”. Borås Stad fick för 2018 15 (19) mnkr i Bygg-
bonus. För 2019 finns inga uppgifter om att detta statsbidrag kommer att utbeta-
las. 
 
Finansnettot 
Finansnettot har haft en positiv utveckling under än längre tid. Från att tidigare va-
rit en negativ belastning under många år har de senaste årens goda resultat medfört 
att finansnettot nu bidrar till att ge verksamheterna ett ökat ekonomiskt utrymme 
dock på en lägre nivå de senaste åren p.g.a. en låg räntenivå. För 2019 beräknas fi-
nansnettot till 30 mnkr. Den under fyra års tid tidigare beslutade aktieutdelningen 
på 15 mnkr från Borås Lokaltrafik AB avslutades under 2018. Finansnettot kan 
ändå hållas på en relativt hög nivå bl.a. på en högre utlåningsnivå inom koncernen 
vilket ger en högre internbanksmarginal. 
 
Realisationsvinster från markförsäljningar och tomträtter lyfts inte in i resultaträk-
ningen i detta skede. Av erfarenhet kommer det att inbringa en del även under 
2019. Detta lyfts fram i kommande delårsrapporter.  
 
Resultatet 
Sammantaget balanseras budgeten i det här läget med ett resultat för Borås Stad på 
ca 90 mnkr. Balanskravsresultatet beräknas i dagsläget till 100 mnkr då ett mindre 
uttag från RUR (Resultatutjämningsreserven) kan göras budgetmässigt då skatteun-
derlagsprognosen för 2019 beräknas ligga 0,2 % under ett 10-årigt snitt för skatte-
underlaget. Resultatet för 2019 beräknas då uppgå till 1,6 % av skatteintäkter- och 
generella statsbidrag och är under Kommunfullmäktiges långsiktigt fastställda mål 
för god ekonomisk hushållning.  
 
Investeringar 
Vad gäller investeringarna görs bedömningen att ca 75 mnkr förs över till 2019 års 
investeringsbudget från 2018. Läggs detta till den av KF beslutade investerings-
budgeten på brutto 667 mnkr innebär det ett totalt investeringsutrymme på ca 740 
mnkr. En rimlig bedömning är att ca 600 mnkr kommer att förbrukas under år 
2019 vilket då innebär att 55 % av investeringarna kan självfinansieras enligt de 
förutsättningarna som anges i nämndbudgeten. Vårt långsiktiga mål är att 80 % av 
investeringarna ska vara självfinansierade. 
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Nämndbudgetförslagen 

 

 
 

 
 
Kommentarer till nämndbudgetförslagen 
Av bifogade tabeller framgår de av Kommunstyrelsen godkända nämndbudge-
terna. Nedan görs kommentarer till de nämnder vars förslag avviker från Kom-
munfullmäktiges budget eller behöver kommenteras av andra skäl. 
 
Stadsrevisionen 
Stadsrevisionen erhöll redan i Budget 2018 ett utökat Kommunbidrag med 1 300 
tkr som ersättning för att tidigare utnyttjat ackumulerade resultat för att kunna fi-
nansiera hela sitt uppdrag.  
 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens budget delas in i två olika ramar; Stadsledningskansliet och 
Kommungemensamt. Stadsledningskansliet får en budgetram om 118,2 mnkr efter 
att justeringar har gjorts gällande bl.a. decentralisering av delar av Bemanningspoo-
len, kompensation för utökning av antal kommunalråd och politiska sekreterare 
samt en utökning för Strategisk IT. Den kommungemensamma ramen uppgår 
2019 till 118,1 mnkr och inkluderar bl.a. kostnader till SÄRF, Västtrafik och SKL. 
 

Driftredovisning 2019, tkr
Budget 2019;2
Nämnd/budgetram Ingående Budget 2019                  Tillägg KF/KS

ack resultat Beslut KF Förändring Ny KF-Budget
Kommunfullmäktige 0 15 100 15 100
Stadsrevisionen 146 5 850 25 5 875
Kommunstyrelsen
 -stadsledningskansliet 15 881 116 300 2 075 118 375
 -kommungemensamt 0 118 100 118 100
Valnämnden 0 4 000 25 4 025
Överförmyndarnämnden 0 6 650 75 6 725
Lokalförsörjningsnämnden -30 563 31 850 50 31 900
Fritids- och folkhälsonämnden
 -fritid- och folkhälsa 1 864 209 350 360 209 710
 -föreningsbidrag 0 43 050 43 050
Servicenämnden 36 018 -7 000 -7 000
Samhällsbyggnadsnämnden 20 672 23 850 100 23 950
Tekniska nämnden
 -väghållning, parker mm 26 178 146 150 75 146 225
 -persontransporter 0 68 800 68 800
Miljö- och konsumentnämnden -1 348 25 750 125 25 875
Kulturnämnden 1 189 171 300 275 171 575
Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd 39 885 525 350 1 570 526 920
Arbetslivsnämnden 0 232 900 300 233 200
Sociala omsorgsnämnden 2 462 654 700 2 575 657 275
Förskolenämnd 1 492 746 250 7 675 753 925
Grundskolenämnd 6 386 1 459 550 3 775 1 463 325
Individ-och familjeomsorgsnämnd 17 432 288 500 350 288 850
Vård- och äldrenämnd 37 775 1 347 550 -2 850 1 344 700

Summa 175 469 6 233 900 16 580 6 250 480
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Lokalförsörjningsnämnden 
Nämnden redovisar för 2018 ett underskott på -18,8 mnkr jämfört med tilldelat 
kommunbidrag. Det negativa resultatet beror främst på ökade driftskostnader, un-
derhållskostnader, konsumtionsavgifter och hyreskostnader. Med anledning av un-
derskottet finns ett identifierat behov av att analysera internhyressystemet utifrån 
att det är för låga ingångsvärden på schablonpriserna. Kommunstyrelsen noterar 
att det finns en resultatutjämningspost för att uppnå en budget i balans och Kom-
munstyrelsen befarar ett prognostiserat underskott i årets kommande budgetupp-
följningar.    
 
Enligt praxis utgår nämndens budget från att lägenheterna i äldreboenden, LSS-bo-
enden och övriga sociala boenden är uthyrda. Inom framförallt äldreboendena 
finns många vakanser varför ett underskott kan förutses för 2019, vakanserna be-
räknas i budgetunderlaget uppgå till cirka 7,5 mnkr. Centrala medel finns för att 
möta eventuella budgetavvikelser inom de sociala boendena. 
 
Kommunstyrelsen noterar att nämnden vill justera målvärdet för indikatorn Andel 
anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag till 25 %. Målvärdet för denna 
indikator i Kommunfullmäktiges budget är 40 % och Kommunfullmäktiges beslut 
gäller således.  
 
Servicenämnden 
Servicenämnden erhöll, liksom föregående år, ett resultatkrav på 7,0 mnkr i Kom-
munfullmäktiges budget för 2019. Nämndens resultat för 2018 uppgår till 6,0 
mnkr, en negativ budgetavvikelse om -1,0 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att 
nämnden har möjligheter att uppnå resultatkravet bland annat genom ökade upp-
dragsvolymerna inom framförallt entreprenadverksamheten. Resultatkravet ska 
inte finansieras genom att Servicekontorets tjänster blir dyrare för Borås Stads öv-
riga förvaltningar eller bolag utan istället som resultat av effektiviseringar av nuva-
rande arbetssätt och former.  
 
Kommunstyrelsen noterar att nämnden vill justera målvärdet för indikatorn Andel 
ekologiska livsmedel till 40 %. Målvärdet för denna indikator i Kommunfullmäkti-
ges budget är 50 % och Kommunfullmäktiges beslut gäller således. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden kommer under 2019 att göra reinvesteringar i 
Borås Simarena. Projektet avser att starta omgående med en preliminär byggtid 
mellan april-september 2019. Nämnden anger att konsekvensen av stängningen 
blir en intäktsförlust på närmare 1,6 mnkr kr under byggtiden, vilket inte inryms 
inom befintlig budgetram. Underskottet kommer att prognostiseras som en avvi-
kelse under 2019. Kommunstyrelsen är medveten att detta i sådana fall kommer att 
påverka 2019 års resultat negativt och en första rapportering sker i samband med 
tertialrapport 1.  
 
Kommunstyrelsen noterar i sammanhanget att Fritids- och folkhälsonämnden inte 
avsatt någon buffert inom sitt Kommunbidrag. Att ha en oförbrukad del av sitt 
Kommunbidrag intakt när ett nytt år börjar är en förutsättning för att kunna möta 
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oförutsedda händelser i verksamheten utan att redovisa ekonomiska underskott el-
ler behöva vidta åtgärder för att komma i balans. Kommunstyrelsen uppmanar 
därför Fritids- och folkhälsonämnden att se över sin budget och om möjligt till-
skapa ett buffertutrymme för oförutsedda händelser. 
  
Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden redovisar att markförsäljningar och etableringar på 
Viareds industriområde kommer att generera betydande intäkter i samband med 
kommande bygglov. Redan vid årets början kommer kända bygglov att faktureras 
motsvarande 3,0 mnkr. Ytterligare tre bygglov beräknas i ett senare skede generera 
4,0 mnkr i intäkter. Sammantaget handlar det då om ca 7,0 mnkr i kända intäkter 
utöver de intäkter och kostnader som är budgeterade. Dessa intäkter redovisar 
nämnden som en extra buffert utöver den ordinarie bufferten på 1%. Kommun-
styrelsen förutsätter att denna tillkommande buffert kan hållas intakt under året 
om inget oförutsett inträffar och därigenom skapas en kompletterande buffert för 
kommunen som helhet. 
 
Tekniska nämnden 
Utfallet för Persontransporter 2018 blev 72,0 mnkr att jämföras med Kommun-
fullmäktiges budget för 2019 som ligger på 68,8 mnkr. Sannolikt kommer det att 
uppstå ett underskott i verksamheten även under 2019 trots att budgeten förstärk-
tes med 1,0 mnkr utöver den ordinarie ramuppräkningen 2019. Helårskostnaden 
för 2018 ökade med hela 5,8 (4,2 )% jämfört med 2017 främst beroende på en stor 
ökning av antalet resor, 5,3%. Avvikelser på detta konto ”skrivs av” i bokslutet så 
Kommunstyrelsen föreslår inte något utökat kommunbidrag men noterar att ett 
befarat underskott måste räknas in i årsprognosen i kommande budgetuppfölj-
ningar. Inom Väghållningsramen kan kommunstyrelsen konstatera att vinterväg-
hållningens kostnader blev 33,0 mnkr jämfört med budgeterade 25,8 mnkr. Året 
innan höll sig verksamheten inom budget. Samma budget gäller för 2019. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag ”Elevresor för gymnasieelever som har begränsad 
tillgång till kollektivtrafik ska utredas” föreslås att flyttas till Gymnasie- och vuxen-
utbildningsnämnden eftersom Tekniska nämnden inte hanterar elevresor för gym-
nasieskolan.  
 
Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämndens budget förstärktes med 2,5 mnkr utöver ram in-
för 2019 för medverkan i kommunens planarbete och för att förstärka förvaltning-
ens stödresurser inom ekonomi och personal. Nämnden redovisar i sitt nämnd-
budgetförslag att de hade äskat 4,9 mnkr och differensen medför enligt nämnden 
att det kommer ske bortprioriteringar av viss tillsyn och kontroll inom tobakstill-
syn och livsmedelskontroll. Kommunstyrelsen bedömer att nämnden är i ett för-
bättrat läge inför 2019 genom det sammantaget utökade Kommunbidraget på 3,0 
mnkr och förutsätter att Miljö- och konsumentnämnden inom givna resurser gör 
en fortsatt korrekt bedömning och prioritering mellan lagstadgad och frivillig verk-
samhet. Under året och inför budget 2020 får en förnyad bedömning över nämn-
dens förutsättningar göras i samband med den ordinarie budgetprocessen.  
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Kulturnämnden 
Kulturnämnden anger i sin nämndbudget att tillskottet på 1,0 mnkr till folkbiblio-
tekens budgetram tillsammans med en viss anpassning av verksamheten gör det 
möjligt att även 2019 bedriva biblioteksverksamhet på 12 platser i Borås. 

 
Förskolenämnden 
Förskolenämnden ser en risk att barngruppernas storlek kan komma att ökas. Det 
beror enligt nämnden på ökade lokalkostnader, en större andel barn som går i för-
skolan samt att vistelsetiden per barn ökar. Som effektiviseringsåtgärd i budget 
2019 vakanshålls tjänster inom central administration. Att även göra en översyn av 
antal administrativ personal  i verksamheten kan vara ett sätt att minska risken för 
att barngruppernas storlek ökar.  

Förskolenämnden har brist på utbildad personal men även på timvikarier. Sjuk-
frånvaron för nämnden har ökat. Det innebär ett ökat behov av vikarier, en för-
modad minskad kvalitet men också en ökad belastning på befintlig personal. Brist 
på personal innebär att barngruppernas storlek påverkas i realiteten. Borås stad ska 
vara en attraktiv arbetsgivare. För att förbättra förutsättningarna avseende den 
framtida kompetensörjningen tillförs nämnden medel för extra lönesatsning med 
4,6 mnkr. 

Förskolenämnden kan inte sänka en indikators målvärde som fastställts av Kom-
munfullmäktige. Det innebär att nämndens beslut att sänka målvärdet 2019 för an-
delen ekologiska livsmedel till 45 % återgår till 50 % enligt KFs beslut. Nämndens 
bedöms ha förutsättningar för att uppnå en budget i balans år 2019.  

 
Grundskolenämnden 
Grundskolenämnden redovisar ett överskott 2018 och en personaltäthet som är 
högre än genomsnittet i riket, både i utfall 2018 samt i budget 2019. 

Nämnden bedöms ha goda förutsättningar för att uppnå en budget i balans år 
2019. 
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Nämnden redovisar ett negativt resultat på 21,4 mnkr i bokslut 2018. Underskottet 
har uppstått inom gymnasieverksamheten (-26 mnkr)och beror på att flera av gym-
nasieskolorna under 2018 haft ett för högt kostnadsläge. Skolorna behöver vidta 
åtgärder för att få en ekonomi i balans. Exempelvis står Introduktionsprogrammet 
språkintroduktion inför en omfattande omorganisation av verksamheten som be-
ror på ett vikande elevantal vilket även medfört minskade statliga ersättningar.  
 
Nämnden har i samband med beslut om budgeten gett förvaltningen i uppdrag att 
presentera en åtgärdsplan för att få en ekonomi i balans. Arbetet med detta pågår. 
Kommunstyrelsen förväntar sig att åtgärdsplanen antas av nämnden snarast. 
Förutsättningarna för Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att uppnå en 
budget i balans 2019 beror på vilka åtgärder som beslutas och när de träder i kraft, 
dvs om de hinner ge full effekt under 2019. Nämnden anger i budget 2019 att de 
planerar att göra en särskild framställan till Kommunstyrelsen under våren  att få 
använda del av Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ackumulerade resultat. 
Detta indikerar att nämnden ej kommer att uppnå en budget i balans 2019. 
 
Tekniska nämnden fick i Kommunfullmäktiges budget 2019 i uppdrag att utreda 
elevresor för gymnasieelever som har begränsad tillgång till kollektivtrafik. Tek-
niska förvaltningen hanterar inga elevresor för gymnasieskolan. Uppdraget flyttas 
därför från Tekniska nämnden till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 
 
 
Arbetslivsnämnden 
Nämnden arbetar för att den enskilde ska nå egenförsörjning. Även under 2018 
minskade kostnaderna för försörjningsstödet. Nettokostnaderna för 2018 uppgick 
till 55,8 mnkr vilket är 2,5 mnkr lägre än 2017. Räknas kostnaderna för arbets-
marknadsinsatser med är det i stort sett samma totala kostnadsnivå som för 2017, 
ca 115 mnkr. För 2019 har nämnden budgeterat försörjningsstödet till 54,0 mnkr 
dvs en fortsatt minskning. Det är troligtvis så att det inte går att räkna med några 
ytterligare större minskningar framöver med tanke på den relativt låga nivå som 
Borås redan befinner sig på och en förmodat lägre konjunkturnivå. Nämndens 
Kommunbidrag minskades med 3,0 mnkr utöver effektivitetskravet med anledning 
av den goda utvecklingen av försörjningsstödet under en längre period. Samtidigt 
förstärktes kommunens centrala Sociala buffert något.  
 
Kommunfullmäktiges uppdrag i Budget 2019 ”Borås Stad skall utreda förutsätt-
ningarna för att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitution” flyttas från 
Individ- och familjeomsorgsnämnden till Arbetslivsnämnden. 
 
Sociala omsorgsnämnden 
I Budget 2018 fattades beslut om att förändra gränsdragningen mellan Sociala om-
sorgsnämnden (SON) och Vård- och äldrenämnden (VÄN). En justering av kom-
munbidraget har gjorts med 2,2 mnkr då VÄN återlämnar cirka 50 ärenden till 
SON där det finns pågående LSS-insatser eller insatser från socialpsykiatrin. En 
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engångsförflyttning av pengar från VÄN till SON med ytterligare 2,7 mkr kommer 
att göras i samband med att Kommunstyrelsen godkänner nämndbudgeten. 
 
Med ett negativt resultat på -16,9 mnkr 2018 så har nämnden ett svårt ingångsläge 
2019. Handlingsplaner för en ekonomi i balans krävs. Sociala omsorgsnämnden 
fick i budget 2019 ett extra tillskott på 12,5 mnkr varav 5,1 mnkr avsåg allmänt 
ökat vård- och omsorgsbehov. Nämnden kommer att upprätta en reviderad åt-
gärdsplan för 2019 för att komma i ekonomisk balans. Kommunstyrelsen förutsät-
ter att en sådan antas i samband med fastställande av årsredovisningen för 2018. 
  
Inom verksamheten personlig assistans så är kommunen ansvarig för hela kostna-
den när de grundläggande behoven understiger 20 timmar per vecka. Försäkrings-
kassan gör sedan 2016 en ny bedömning av vad som ingår i grundläggande beho-
ven. Denna nya tolkning innebär att fler ärenden gällande personlig assistans förs 
över från Försäkringskassan till kommunen. För nämndens del har detta inneburit 
en kostnadsökning på ca 25 mnkr under en tvåårsperiod. Nämnden har en fortlö-
pande dialog med Kommunstyrelsen för att hantera frågan. 
  
Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden fullgör kommunens uppgift inom överförmyndarverk-
samheten enligt gällande lagstiftning. 2018 trädde den nya förvaltningslagen i kraft 
vilket för överförmyndarnämnden innebar ökade krav på handläggningstider. 
Trenden med ökat antal ärenden inom gruppen godman- och förvaltarskap med 
vuxna huvudmän fortsätter och ökade under 2018 med ca 7 %. Överförmyndar-
nämnden redovisar prel. ett underskott på -2,1 mnkr för 2018 främst beroende på 
ökade arvoden och ersättningar till ställföreträdare. Nämnden aviserar att även un-
der 2019 blir det svårt att hålla verksamheten inom tilldelat Kommunbidrag. Kom-
munstyrelsen notera detta och kommer att följa utvecklingen noggrant.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har ansvaret för delområdena barn och fa-
milj, vuxna samt ensamkommande barn. Nämnden har också ett kommunövergri-
pande samordningsansvar för boendesituationen för människor som är socialt ut-
satta eller långt från den ordinarie bostadsmarknaden. Dessutom har nämnden två 
av kommunfullmäktiges samarbetsuppdrag ett för barn och unga och ett för boen-
deprocessen ”mjuka frågor”. Problemområden inom nämnden är främst svårig-
heten med  att rekrytera personal som kan leda till  en hög kostnadsnivå inom 
verksamheterna och kostnaderna för köpta institutionsplatser, främst inom barn- 
och ungdomsvården. Nämnden redovisar prel. ett underskott på -17 mnkr för 
2018, främst inom barn- och ungdomsvården. I KF budget fick nämnden ett extra 
tillskott på 8,5 mnkr bl.a. för ökad volym. Åtgärder pågår för att minska under-
skott genom rätt matchat stöd, samarbetsmodeller mellan myndighet och öppen-
vård, där alla komplexa ärenden ska övervägas i samverkan för att möjliggöra in-
terna alternativ. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag i Budget 2019 ”Borås Stad skall utreda förutsätt-
ningarna för att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i prostitution” flyttas från 
Individ- och familjeomsorgsnämnden till Arbetslivsnämnden. 
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Vård- och äldrenämnden 
Inför 2019 har Vård och äldrenämndens ram minskat med 5,0 mnkr samt effekti-
viseringskrav på 6,8 mnkr. I beslut om nämndbudget kommer ytterligare 2,7 mnkr 
att omfördelas från Vård- och äldrenämnden till Sociala omsorgsnämnden med an-
ledning av förändrad gränsdragning mellan dessa nämnder.  
 
I nuvarande statsbudget som beslutade av Riksdagen i dec 2018 har satsningen på 
ökad bemanning inom äldreomsorgen avslutats, vilket innebär minskade statsbi-
dragsintäkter på ca 21 mnkr för Borås stad. Det medför att verksamheten behöver 
anpassa bemanningen till en fortsatt drift utan statsbidragsintäkter.  
 
Vård- och äldrenämndens resultat för 2018 blev +23,8 mnkr. Det innebär att 
nämnden har ett ingångsläge inför 2019 som delvis väger upp för den beslutade re-
sursminskningen. Nämnden bedömer att verksamheten ska kunna bedrivas på 
samma nivå som under 2018, men med minskade möjligheter till satsningar på 
övergripande nivå. 
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Strategiska målområden – indikatorer och upp-
drag 
 
Nämnderna har i sina budgetar för 2019 fattat beslut om målvärde för Kommun-
fullmäktiges indikatorer samt fattat beslut om hur nämnden ska genomföra Kom-
munfullmäktiges uppdrag. I detta avsnitt redovisas nämndernas beslut uppdelat på 
Borås Stads visions strategiska målområden. 
De uppgifter som redovisas i tabellerna med Kommunfullmäktiges indikatorer är 
Utfall 2017, Utfall 2018, Kommunfullmäktiges budget 2019 samt Nämndbudget 
2019. Med utfall 2018 avses senaste mät-tillfälle under 2018. Uppgifterna i dessa 
tabeller avser kommunen i sin helhet. Under varje målområde redovisas också 
Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden samt hur nämnden ska genomföra 
uppdraget. 

Människor möts i Borås 

Målbild 
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med 
andra utvecklas vi och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bi-
drar till en positiv bild av staden och stärker självkänslan. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

KF Bud-
get 2019 

Nämnd-
budget 
2019:2 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 da-
gar (medelvärde) 17 17 13 13 

Antal lägenheter som är trygghetsbostäder 221 221 240 240 

Andel hemtjänsttagare som uppger att hemtjänstperso-
nalen alltid eller oftast tar hänsyn till den äldres egna 
åsikter och önskemål, %. 

86 83 92 92 

Andel hemtjänsttagare som uppger att det känns tryggt 
att bo hemma med stöd från hemtjänsten, %. 82 81 90 90 

Antal gästnätter i Borås 215 448 215 508 220 000 220 000 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 
LOV-företagens ersättning och vilka regler 
som kan förenklas ska utredas. 

LOV-ersättningen ses över varje år. Under 
2019 kommer ersättning och vilka regler som 
kan förenklas att utredas. 

Kommunstyrelsen 

Utreda ny yta för evenemangsområde KS (genom Mark- och exploatering) ska till-
sammans med berörda nämnder (bla FFN), 
föreningslivet, bolagsstyrelser (bla TME) defi-
niera innebörden och behovet av ett evene-
mangsfält samt om det finns alternativa lös-
ningar. 

Kommunstyrelsen 

Söka ny yta för evenemangsområde. KS (genom Mark- och exploatering) ska uti-
från resultatet av definierat behov av ett 
evenemangsfält söka förslag på lämpligt om-
råde eller lösning för detta. Arbetet utförs i 
samråd med berörda nämnder (ex FFN, TN, 
MN). 

Kommunstyrelsen 

Möjligheten att använda trygghetsvakter ska 
utredas. 

KS (genom CKS) ska utreda möjligheten till 
att använda trygghetsvakter i Borås, dels ge-
nom att identifiera begreppet trygghetsvakter, 
dels klargöra gränsdragningar mellan polis, 
ordningsvakter och väktare samt utreda kost-
nader för användandet av trygghetsvakter. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen för i uppdrag att inrätta ett 
interreligiöst råd. Ett interreligiöst råd initierat 
av Borås Stad är ett sätt att erbjuda en mö-
tesplats för dialog mellan kommunen och 
trossamfunden. Syftet med ett råd kan vara 
att lära känna varandra, att skapa förståelse 
för och kunskap om varandra samt att ta vara 
på varandras kunskaper och möjligheter i 
olika frågor. I arbetet med att inrätta ett råd, 
ska hänsyn tas till vad den utredning som 
startade 2018 visar. 

En utredning är genomförd och kommer att 
redovisa till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 

Ny isyta och samlokalisering med eventuell 
evenemangshall ska utredas. 

Ny isyta är prioriterad i nämndens lokalre-
sursplan sedan ett par år tillbaka. Samtidigt 
pågår diskussioner med Borås basket om en 
evenemangshall på någon lämplig plats, vil-
ket har utretts inom ramen för Knallelands-
uppdraget. Huruvida det går att samordna en 
evenemangshall och en isyta återstår att ut-
reda under året. 

Fritids- och folkhälso-
nämnden 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 
Föreningshus där bland annat kultur- och id-
rottsföreningar utan egen lokal skulle kunna 
dela på utrymme ska utredas. 

Fritids- och folkhälsonämnden har i budgeten 
för 2019 fått uppdraget att utreda ”Förenings-
hus där bland annat kultur- och idrottsför-
eningar utan egen lokal skulle kunna dela på 
utrymme”. Samtidigt har det framförts önske-
mål från civilsamhället, genom arbetet med 
överenskommelsen, att ett kompetenscent-
rum skapas för framförallt de mindre före-
ningarna i Borås. Vi föreslår att de båda upp-
dragen vävs ihop och att en representant från 
civilsamhället ingår i den arbetsgrupp som 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen skapar.   
 
Ett förslag om ett kompetenscentrum skulle 
kunna tas fram och presenteras för idéburna i 
de befintliga forum där vi på olika sätt möts. 
Här kan föreningar och organisationer tycka 
till och forma ett eventuellt framtida resurs-
centrum. 

Fritids- och folkhälso-
nämnden 

Borås Stad ska utreda förutsättningarna för 
att inrätta en stödverksamhet för kvinnor i 
prostitution. 

Nämnden avser att genomföra nödvändig ge-
nomgång och utredning för att beskriva mål-
gruppen, behov och förutsättningar för stöd till 
denna grupp. 

Uppdraget flyttas från Indi-
vid- och familjeomsorgs-
nämnden till Arbetslivs-
nämnden 

Arbetslivsnämnden ska i samarbete med Fri-
tid- och folkhälsonämnden utreda hur arbets-
marknadsinsatser bäst kan användas för att 
stötta föreningslivet. 

Arbetslivsnämnden ser över hur det statliga 
regelverket och nu gällande arbetsmarknads-
politiska insatser ger oss möjlighet att sam-
verka med föreningslivet, hänsyn tas även till 
vad kommunallagen tillåter nämnden att 
göra. Dialog tas med Fritid och folkhälso-
nämnden kring vad nämnderna kan göra till-
sammans. När det gäller Feriarbeten i före-
ningslivet fortsätter samarbetet som tidigare. 

Arbetslivsnämnden 

Det är viktigt att skapa en meningsfull och ak-
tiv fritid när personer inte är på sin dagliga 
verksamhet eller har slutat på denna. Nämn-
den får i uppdrag att utreda hur detta ska ut-
formas för att motverka isolering och stillasit-
tande. 

Nämnden riktar uppdraget till att gälla perso-
ner med psykisk ohälsa och deras situation 
då det gäller att motverka isolering och passi-
visering. Nämnden kommer att i dialog med 
andra aktuella nämnder och brukarorganisat-
ioner och med ett medskapande förhållnings-
sätt utreda möjligheter, förutsättningar, sam-
arbete, lämplighet  för ett aktivitetshus som 
motverkar isolering, passivitet och utanför-
skap, och som stödjer ett mer aktivt liv och 
umgänge. 

Sociala omsorgsnämnden 

Redovisning ska göras om vilka åtgärder som 
vidtas för att nå målvärdet på indikatorn ”Per-
soner som en hemtjänsttagare möter, an-
tal/14 dagar (medelvärde)”. 

Ett arbete med att minska de korta besöken 
har påbörjats. Arbetet utveckas i samverkan 
med myndighet och planeringsenheten. Vid 
schemaläggning delas personalen in i mindre 
grupper knutna till vissa brukare  för att 
uppnå måluppfyllelse. Utbildning och utveckl-
ing av den sociala dokumentationen sker un-
der året och metodhandledarn används som 
stöd i implementeringen. 

Vård- och äldrenämnden 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 
Arbetet med att bryta ofrivillig ensamhet för 
äldre ska utvecklas. Gärna i samverkan med 
civilsamhället. 

Nämnden har under hösten 2018 anställt två 
seniorhälsokonsulenter som skall arbeta med 
uppsökande verksamhet. Bland annat skall 
de informera om de möjligheter som senio-
rerna har att bryta ofrivillig ensamhet genom 
att exempelvis uppsöka öppna mötesplatser.  
Nämnden kommer under 2019 fortsätta sitt 
samarbete med civilsamhället genom att, när 
det är lämpligt, teckna IOP (idéburet offentligt 
partnerskap) -avtal med föreningar och orga-
nisationer. Nämnden uppmuntrar även till fri-
villigarbete på de öppna mötesplatserna. 

Vård- och äldrenämnden 

 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsätt-
ningar för barn och unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarfulla 
vuxna. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

KF Bud-
get 2019 

Nämnd-
budget 
2019:2 

Andel föräldrar som känner sig trygga när de lämnar 
sitt barn på förskolan, %. 95,8 95,8 100 100 

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel 
barn (%) 96 74 97 97 

Andel elever i åk 9 som är behöriga till något nationellt 
gymnasieprogram, %. 79 80 90 90 

Genomsnittligt meritvärde i årskurs 9. 213 222 222 222 

Andel elever som känner sig trygga i grundskolan, åk 
4-9, %. 91,8 87,3 100 100 

Andel elever som känner sig trygga i gymnasieskolan, 
%. 96,3 95,2 100 100 

Andel elever med högskoleförberedande respektive yr-
kesexamen, %. 93,2 93,0 93 93 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med för-
sörjningsstöd; %. 98 98 98 98 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 
Elevresor för gymnasieelever som har begrän-
sad tillgång till kollektivtrafik ska utredas. 

Tekniska förvaltningen hanterar inga elevresor 
för gymnasieskolan. Uppdraget föreslås därför 
överföras till annan lämplig förvaltning. 

Uppdraget flyttas från Tek-
niska nämnden till Gymna-
sie- och vuxenutbildnings-
nämnden 

Möjligheten att inrätta ett sökbart bidrag för 
föreningar med verksamhet i socioekonomiska 
områden, som underlättar för fler att få åka 
med på läger, tävlingar och cuper, ska utre-
das. 

Fritids- och folkhälsonämnden har redan idag 
ett bidrag som heter ”Socialt riktat bidrag”. Av-
sikten med bidraget är att stödja föreningar 
som verkar i våra socialt utsatta områden och 
de merkostnader som föreningarna har till följd 
av det. Bland annat kan man söka för att 
kunna hålla nere tränings- och tävlingsavgifter, 
resor till och från matcher eller ledarutbildning. 

Fritids- och folkhälso-
nämnden 

Hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser 
(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) så 
att deras möjlighet att delta i föreningslivet 
ökar ska utredas. 

SISU Idrottsutbildarna arbetar sedan tre år till-
baka med målgruppen, dels från Parasport-
center i Sjuhäradshallen och dels med andra 
föreningar som har en inriktning för målgrup-
pen. SISU Idrottsutbildarna utvecklar arbeter 
kontinuerligt och  planerar för utbildningsinsat-
ser till föreningslivet för att fler föreningar ska 
kunna ta emot unga med NPF-diagnoser på 
ett bra sätt. 

Fritids- och folkhälso-
nämnden 

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna 
sommartid ska utredas. 

Sommarlovsaktiviteter har sedan 2016 varit 
tillgängliga under hela sommarlovet på fem 
områden i staden Hässleholmen, Hulta, 
Norrby, Sjöbo och Kristineberg. Verksamhet 
har också i mindre omfattning bedrivits i de 
fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Viska-
fors och Sandared. Detta har möjliggjorts med 
stöd av statsbidrag (2018, 1 851 tkr ). I dagslä-
get finns inget beslut om statsbidrag för 2019. 
Under våren planeras sommarverksamheten 
utifrån tillgängliga resurser vilket ger ett un-
derlag för beslut om omfattning. 

Fritids- och folkhälso-
nämnden 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur 
fler föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta. 

För närvarande finns det 12 kommunalt drivna 
öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: 
Hässlehus, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, 
Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared, 
Brämhult, Trandö och Alideberg. Dessutom 
lämnar nämnden bidrag till tre verksamheter 
som drivs av civilsamhället, genom Mariedals 
IK, Kulturföreningen Tåget och Svenska Kyr-
kan/Gustav Adolfs församling. Från och med 1 
januari 2019   har den kommunala fritidsgårds-
verksamheten på Hestra, med benämningen 
Öppen ungdomsverksamhet Hestra som varit 
förlagd till Hestra Midgård, upphört och verk-
samheten har övergått till civilsamhället ge-
nom Byttorps IF och Hestra IF, där de bedriver 
öppen verksamhet för målgruppen i deras be-
fintliga föreningslokaler. 

Fritids- och folkhälso-
nämnden 

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

Uppdraget kommer att utredas av förvalt-
ningen under 2019. 

Förskolenämnden 

Förskolenämnden ska redovisa hur Skolver-
kets riktlinjer, för barngruppers storlek, ska 
nås. 

Förskoleförvaltningen kommer under 2019 att 
redogöra för vilka förutsättningar som krävs för 
att nå Skolverkets riktlinjer avseende barn-
gruppers storlek. 

Förskolenämnden 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 
Fritidshem/öppen förskola i samma lokaler 
som Kulturskolan Simonsland ska utredas av 
Grundskolenämnden i samverkan med övriga 
berörda nämnden. 

Grundskoleförvaltningen kommer tillsammans 
med förskoleförvaltningen och fritid- och  folk-
hälsoförvaltningen att utreda möjligheten att 
starta en öppen verksamhet på Simonsland 
för förskolebarn, 1-5 år och fritidshemsbarn, 6-
12 år där barn och föräldrar kan mötas under 
pedagogiska former. Utredningen görs under 
det första kvartalet 2019. 

Grundskolenämnden 

Det aktiva skolvalet ska följas upp och utveck-
las under 2019. 

Skolvalet inför läsåret 19/20 utvärderas under 
våren 2019, särskilt avseende svarsfrekvens, 
tillgodosedda val och effekter av digitali-
seringen. Slutsatser ifrån utvärderingen ska 
tas tillvara inför planering och genomförande 
av skolvalet inför läsåret 20/21. 

Grundskolenämnden 

Ordningsregler, där frågan om mobiltelefoner 
hanteras, ska finnas på varje skola. 

Inventering av ordningsregler kommer att ge-
nomföras för att säkerställa att frågan om mo-
biltelefoner lyfts och diskuteras på varje sko-
lenhet. 

Grundskolenämnden 

Förskoleklass ska erbjuda utökat språkstöd i 
svenska. 

Grundskolenämnden har i budget 2019:2 utö-
kat kommunbidragsramen för CFL med 3 mkr 
utifrån den bedömning om resurser till språk-
stöd som nämnden framförde i budget 2019:1. 

Grundskolenämnden 

Samverkan mellan näringsliv, högskola och 
gymnasieskola ska utvecklas under 2019. 

Nämnd och förvaltning kommer under våren 
2019, i samverkan med berörda parter, utar-
beta strategier för hur vi tar oss an uppdraget. 

Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden 

Behovet av en resursfördelningsmodell för 
gymnasieskolan ska utredas. 

Nämnd och förvaltning kommer under våren 
2019 utarbeta strategier för hur vi tar oss an 
uppdraget. 

Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden 

 

Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan nä-
ringsliv, akademi, kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som 
skapar arbetstillfällen. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

KF Bud-
get 2019 

Nämnd-
budget 
2019:2 

*) Borås Stad ska vara bäst av landets femton största 
kommuner när näringslivet betygssätter hur det är att 
driva företag i sin kommun. 

3 2 1 1 

Företagsklimat enl. öppna jämförelser (Insikt) - Totalt, 
Nöjd Kund Index 66 74 71 71 

*) Ny indikator i budget 2019 
 
 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 
Borås Stads riktlinjer för alkoholservering ska 
revideras så att servering som längst medges 
till klockan 02:30. 

Nämnden avser revidera riktlinjerna under 
första delen av 2019. 

Miljö- och konsumentnämn-
den 
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Livskraftig stadskärna 

Målbild 
En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar 
med en blandning av boende, handel och upplevelser. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

KF Bud-
get 2019 

Nämnd-
budget 
2019:2 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga 
handlingar som fått beslut senast 8 veckor efter ansö-
kan, %. 

81 98 100 100 

Antal nyproducerade lägenheter av AB bostäder 0 0 37 101 

 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 
Ett förslag för utveckling av Stora torget ska 
tas fram. 

I ett första steg ska inblandade nämnder/för-
valtningar och privata aktörer hitta ett arbets-
sätt kring utvecklingen av Stora Torget. När 
ramarna kring arbetet är satta kan ett gemen-
samt förslag arbetas fram. 

Kommunstyrelsen 

Tekniska nämnden ska i samarbete med Kul-
turnämnden utreda hur en allmän upprust-
ning/utveckling av Annelundsparken kan ske, 
där det gröna i området värnas i relation till 
kulturen – växtligheten ska vara i fokus. 

Tekniska förvaltningen utvecklar kontinuerligt 
Borås Stads parker. Uppdraget att utveckla 
Annelundsparken kommer att läggas in i den 
ordinarie planen för förvaltning och utveckling 
av parken. 

Tekniska nämnden 

Förutsättningar för att skapa en skulpturpark i 
Annelundsparken ska utredas av Kultur-
nämnden i samarbete med Tekniska nämn-
den, där det gröna i området värnas i relation 
till kulturen – växtligheten ska vara i fokus. 

Kulturförvaltningen kommer under 2019 ut-
reda om Annelundsparken har förutsättningar 
att fungera som en skulpturpark. Utredningen 
ska bl a genomföras i samarbete med Tek-
niska förvaltningen 

Kulturnämnden 
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Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

KF Bud-
get 2019 

Nämnd-
budget 
2019:2 

Andel hushåll och företag som har tillgång till bredband 
om minst 100Mbit/s, %. (utfall 2012: 40,9)  74,4  80 80 

Antal nyproducerade lägenheter av Fristadbostäder, 
Viskaforshem, Sandhultbostäder och Toarpshus. 15 0 85 85 

 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 
Arbetet med landsbygdsutvecklingens inne-
håll, organisatoriska placering och ansvars-
fördelning ska utredas och tydliggöras. 

Uppdraget genomförs genom att ytterligare 
klargörande inhämtas från politiken ang målet 
för innehållet i landsbygdspolitiken, vad ska vi 
åstadkomma. Därefter samlas en grupp från 
berörda verksamheter, FoF, SBA och Nä-
ringsliv som tar fram ett förslag på strategi, 
organisation, aktiviteter mm utifrån hur målet 
kan uppfyllas. 
Gruppen arbetar företrädesvis under våren 
med målet att kunna lämna en rapport efter 
sommaren 2019. 

Kommunstyrelsen 

Vägföreningars/samfälligheters huvudmanna-
skap ska utredas med utgångspunkt från tidi-
gare gjord utredning. 

KS (genom Mark- och exploatering) ska ut-
reda huvudmannaskapsfrågan utifrån tidigare 
gjord utredning. Tidigare  utredning som troli-
gen hänvisas till, 2017-00423, har inte beslu-
tats om. Uppdraget torde därför innebära att 
först utreda och besluta om tidigare uppdrag, 
för att ha det som utgångspunkt för 2019 års 
uppdrag. Nya uppdraget ska sen göras i 
samråd med TN samt i dialog med vägföre-
ningar, samfälligheter och ev Trafikverket. 

Kommunstyrelsen 

 

  



  20 (22) 
Avd: Ekonomistyrning                  
Handläggare: Roger Cardell 2019-03-25 2018-00037 
 
 

Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta 
och långa resor, minskar belastningen på miljön. 

Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 
Utveckling och förbättring av närtrafiken på 
landsbygden ska utredas. 

Budgetuppdraget utförs i samarbete med 
Västtrafik och Västra Götalandsregionen där 
förbättring av Närtrafiken diskuteras och åtgär-
der för detta föreslås. Avgränsningar av hur en 
sådan förbättring ser ut och vilka personer 
som omfattas av utökningen av Närtrafik behö-
ver definieras. 

Kommunstyrelsen 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utre-
das. 

Arbetet med hållbar mobilitet innebär att hitta 
lösningar för att minska trafikbelastningen och 
koldioxidutsläppen samt bidra till att person- 
och godstransporter är fossilfri senast år 2045. 
Vi samverkar med berörda nämnder. Det på-
gående arbetet med trafikplan, ny teknik och 
staden som testarena ska också bidra till att 
uppfylla målet. 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av an-
ropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik, 
även på helger. 

Budgetuppdraget utförs i samarbete med 
Västtrafik och Västra Götalandsregionen där 
förbättring av Närtrafiken diskuteras och åtgär-
der för detta föreslås. Avgränsningar av hur en 
sådan förbättring ser hur och vilka personer 
som omfattas av utökningen av Närtrafik behö-
ver definieras. 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kom-
mande generationer får en hälsosam och god miljö. 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

KF Bud-
get 2019 

Nämnd-
budget 
2019:2 

Andel ekologiska livsmedel, %. 39,6 40,6 50 50 

Total energiproduktion från solenergi, mwh 118  220 220 
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Uppdrag Så genomförs uppdraget Enhet 
En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas 
fram. 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Miljö-
nämnden utreda hur en koldioxidbudget kan 
tas fram för Borås Stad i syfte att driva och 
följa upp arbetet med att minska kommunkon-
cernens koldioxidutsläpp. 

Kommunstyrelsen 

Lokalförsörjningsnämnden ges i uppdrag att 
utreda vilka fastigheter i kommunens befintliga 
bestånd som lämpar sig för installation av sol-
celler. 

Arbetsgång 
1.Ta fram lämpliga objekt utifrån fastighetens 
placering, tak (eller annan lämplig yta för sol-
celler) och elförbrukning. 
2.Upphandling. 
3.Bygganmälan alt. ansökan om bygglov. 
4.Byggskede. 
5.Besiktning. 

Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 
2017 

Utfall 
2018 

KF Bud-
get 2019 

Nämnd-
budget 
2019:2 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 7,3 7,4 7,2 7,2 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 407,9 446,6 400 400 

*) Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbi-
drag, %. 32  40 40 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio må-
nader under kalenderåret. 492 414 465 425 

*) Ny indikator i budget 2019 
 
Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.  
Kommunfullmäktige har fastställt målvärdet för 2019 till 7,2 %. Diagrammet visar 
hur målvärdet varierar mellan nämnderna. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Summan av nämndernas målvärden är 355 vilket är 45 färre årsarbetare än Kom-
munfullmäktiges beslutade målvärde. Med tanke på att utfallet 2018 är 446,6 årsar-
betare kan det bli svårt för nämnderna att nå nämndbudgetens målvärde. 
 
 
 
 
 

Uppdrag Så genomför nämnden uppdraget Nämnd/bolag 
Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. 
En plan med tydlig struktur för hur detta ar-
bete ska bedrivas ska tas fram. 

Inledningsvis kommer en nulägesanalys att ge-
nomföras: Chefernas nuvarande förutsätt-
ningar kommer att kartläggas och beskrivas 
med hjälp av tidigare kartläggningar, projekt-
rapporter samt aktuell statistik. 
 
Därefter kommer en arbetsgrupp att skapas 
som får i uppdrag att ta fram förslag på vad 
som eventuellt kan läggas till och i så fall i vil-
ken form och till vilken kostnad. Detta formule-
ras i en plan för förstärkning av stödet till första 
linjens chefer. 

Kommunstyrelsen 

 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

 
Roger Cardell 
Budgetchef 
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§ 117 Dnr KS 2018-00037 1.2.4.1 

Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Nämndbudget 2019 godkänns med de i ärendet angivna förutsättningarna.  

Kommunbidragen till nämnderna förändras enligt nedan, tkr: 

 

 

Nämndernas Kommunbidrag ökar med totalt 9,7 mnkr som effekt av särskilda 
lönesatsningar och IT-relaterade kostnader. Medlen finns avsatta i den centrala 
bufferten vilket innebär att det inte blir någon resultatpåverkan för kommunen 
som helhet. Här ingår också omfördelning med 2,7 mnkr mellan Vård- och 
omsorgsnämnden och Sociala omsorgsnämnden med anledning av förändrad 
gränsdragning mellan dessa nämnder.          

Driftredovisning 2019, tkr
Budget 2019;2

Nämnd/budgetram Budget 2019                  Tillägg KF/KS

Beslut KF Förändring Ny KF-Budget

Kommunfullmäktige 15 100 15 100

Stadsrevisionen 5 850 25 5 875

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 116 300 2 075 118 375

 -kommungemensamt 118 100 118 100

Valnämnden 4 000 25 4 025

Överförmyndarnämnden 6 650 75 6 725

Lokalförsörjningsnämnden 31 850 50 31 900

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 209 350 360 209 710

 -föreningsbidrag 43 050 43 050

Servicenämnden -7 000 -7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 23 850 100 23 950

Tekniska nämnden

 -väghållning, parker mm 146 150 75 146 225

 -persontransporter 68 800 68 800

Miljö- och konsumentnämnden 25 750 125 25 875

Kulturnämnden 171 300 275 171 575

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnd 525 350 1 570 526 920

Arbetslivsnämnden 232 900 300 233 200

Sociala omsorgsnämnden 654 700 2 575 657 275

Förskolenämnd 746 250 7 675 753 925

Grundskolenämnd 1 459 550 3 775 1 463 325

Individ-och familjeomsorgsnämnd 288 500 350 288 850

Vård- och äldrenämnd 1 347 550 -2 850 1 344 700

Summa 6 233 900 16 580 6 250 480



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-03-25 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Protokollsanteckning 
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E15 Protokollsanteckning, Kommunstyrelsens sammanträde 2019-03-25 

Nämndbudget 2019 

 
 

Vänsterpartiet ser med oro på de ekonomiska förutsättningarna för Vård- och äldrenämnden. 

Dels har nämndens ram minskats med 5 mnkr, dels har nämnden fått ett effektiviseringskrav 

på 6,8 mnkr och ytterligare 2,7 mnkr har omfördelats till Sociala omsorgsnämnden, den 

största förändringen är dock att det statsbidrag som syftat till att stärka bemanningen från 

2019 har avskaffats. 

 

Vård- och äldrenämnden är en av de nämnder som har höga sjuktal bland sina medarbetare. 

Att anpassningarna ska ske genom anpassad bemanning riskerar att öka stressen i 

verksamheten, vilket motverkar Borås Stads satsning på en frisk organisation. Vänsterpartiet 

tillförde i sin alternativa budget för 2019 i stället mer resurser till bemanning och arbetsmiljö. 

Vänsterpartiet kommer följa utvecklingen i verksamheten, inte minst avseende sjuktal och 

arbetsmiljö, och vid behov återkomma till Kommunstyrelsen med förslag om tillskott till 

Vård- och äldrenämnden. 

 

 

För Vänsterpartiet i Kommunstyrelsen 

Ida Legnemark och Stefan Lindborg 

 



 

 

 

 

 

Information om bevakning med kamera

Kamerabevakning; tillstånd eller inte 

Privata aktörer, som inte utför en uppgift av 

allmänt intresse, behöver inte tillstånd för 

att kamerabevaka. 

 

Myndigheter och andra som utför uppgifter 

av allmänt intresse behöver tillstånd för att 

kamerabevaka en plats dit allmänheten har 

tillträde. 

 

Även om bevakningen inte är tillståndsplik-

tig måste de flesta som fångar identifierbara 

personer i bild följa dataskyddsförord-

ningen. 

Krav för all bevakning med kamera 

Här följer en sammanställning av viktiga 

krav som finns i dataskyddsförordningen 

och kamerabevakningslagen. 

Grundläggande principer 

Principerna i dataskyddsförordningen inne-

bär bland annat att de personuppgiftsansva-

riga  

 måste ha stöd i dataskyddsförordningen 

för att få behandla personuppgifter 

 bara får samla in personuppgifter för 

specifika, särskilt angivna och berätti-

gade ändamål 

 inte ska behandla fler personuppgifter 

än vad som behövs för ändamålen  

 ser till att personuppgifterna är riktiga  

 raderar personuppgifterna när de inte 

längre är nödvändiga för ändamålet 

 skyddar personuppgifterna, till exempel 

så att obehöriga inte får tillgång till dem 

eller så att de inte förloras eller förstörs 

 ska kunna visa att ni lever upp till data-

skyddsförordningen 

Rättslig grund 

Ni måste veta varför ni bevakar och kunna 

koppla bevakningen till en rättslig grund i 

dataskyddsförordningen.  

 

För privata aktörer är intresseavvägning den 

vanligaste rättsliga grunden. Det innebär att 

ni innan ni börjar bevaka ska väga era egna 

behov och intressen mot det intrång i män-

niskors personliga integritet som bevak-

ningen innebär. Ni måste även ha ett berätti-

gat intresse, till exempel i brottsförebyg-

gande syfte. 

 

För myndigheter och andra som utför uppgif-

ter av allmänt intresse som bevakar en plats 

dit allmänheten inte har tillträde är den van-

ligaste rättsliga grunden att behandlingen är 

nödvändig för att utföra en uppgift av all-

mänt intresse eller som ett led i den person-

uppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

Den personuppgiftsansvariges skyldigheter 

Den personuppgiftsansvarige ska säkerställa 

och visa att personuppgifterna behandlas i 

enlighet med dataskyddsförordningen. 

Behandling för berättigade ändamål 

Personuppgifter som samlats in för ett sär-

skilt ändamål får inte senare behandlas för 

andra syften än det ursprungliga.  

Informera mera 

Det ska vara tydligt att på förhand veta om en 

plats är bevakad. Bland annat ska en skylt 

sättas upp med tydlig information att platsen 

är bevakad samt kontaktuppgifter till er och 

ett eventuellt dataskyddsombud. Det måste 

även finnas viss annan information, som kan 

framgå till exempel på en webbsida. 

http://www.datainspektionen.se


 

 

Spara mindre 

Personuppgifter får sparas så länge det är 

nödvändigt för ändamålet. Bedömningen 

görs av den personuppgiftsansvarige. 

 

Spelar ni in ljud måste detta anges särskilt. 

Se över säkerheten 

Tänk på att skydda personuppgifterna som 

ni hanterar, så att de inte stjäls, oavsiktligt ra-

deras eller ändras. Ett begränsat antal perso-

ner ska ha tillgång till uppgifterna.  

De registrerades rättigheter 

Den registrerade ska av den personuppgifts-

ansvarige få veta sina rättigheter, till exempel 

rätten till radering av personuppgifter eller 

rätten att framföra klagomål till Datain-

spektionen. 

Krav för kamerabevakning som utförs på 

ett sätt som innebär varaktig eller 

regelbundet upprepad personbevakning 

Förhandla med arbetstagarorganisation 

Arbetsgivare som vill bevaka en arbetsplats 

är skyldiga att först förhandla med en arbets-

tagarorganisation.  

Tystnadsplikt 

Den som tar del av informationen som har 

inhämtats får inte röja eller utnyttja det som 

framkommit om någon enskilds personliga 

förhållanden. Skyddas inte materialet från 

obehöriga kan det vara fråga om brott mot 

tystnadsplikten.  

Tillsyn, sanktionsavgifter, varningar och 

skadestånd 

Datainspektionen är tillsynsmyndighet för 

all kamerabevakning i Sverige. Om ni inte 

följer reglerna kan ni behöva betala sankt-

ionsavgifter.  

Datainspektionen kan även utfärda var-

ningar, reprimander och förelägga att en viss 

behandling ska upphöra. Den registrerade 

kan även ha rätt till skadestånd.  

Upplysning 

Observera att informationsbilagan inte är en 

uttömmande uppräkning av de krav som 

ställs. En bedömning måste göras i varje en-

skilt fall. 

 

För mer information besök vår hemsida: 

http://www.datainspektionen.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.datainspektionen.se/
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Postadress: Box 8114, 104 20 Stockholm E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Webbplats: www.datainspektionen.se Telefon: 08-657 61 00

Borås Stad, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen

Tillstånd till kamerabevakning

Datainspektionens beslut
Borås Stad, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen (org.nr 212000-1561) 
meddelas tillstånd till kamerabevakning enligt kamerabevakningslagen 
(2018:1200). 

Tillståndets omfattning och villkor
Tillståndshavare Borås Stad, Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen
(org.nr 212000-1561)

Bevakningens ändamål Förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig
verksamhet samt för att skapa en tryggare 
miljö. 

Den utrustning som får 
användas och var 
utrustningen får placeras

Ordinär bevakningskamera med fast optik. 
Utrustningen ska vara placerad enligt bifogad 
ritning. 

Det område eller typ av 
område som får bevakas och 
de tider då bevakning får ske 

Insidan av entrén till en 
mötesplats/dagcentral. Se bifogad ritning för 
områdesupptagning, bilaga 2.
Bevakning får ske när verksamheten är öppen 
för besökare; mån-ons och fre kl. 9.00-16.00 
samt tors kl. 9.00-18.00.

Upplysning om bevakningen,
bevarande eller annan
behandling av bilder eller 
ljud och andra förhållanden 
som har betydelse för att 
skydda enskildas personliga 
integritet.

Upplysning ska ske genom tydlig skyltning i 
anslutning till det bevakade området. Endast 
realtidsbevakning är tillåten. Ej tillåtet att 
spela in bild- eller ljudmaterial.

http://www.datainspektionen.se/
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Redogörelse för ärendet
Borås Stad, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har ansökt om tillstånd 
för kamerabevakning av en entré till en mötesplats/dagcentral för vuxna med 
missbruks- och/eller psykisk ohälsoproblematik. Bevakning ska ske med en 
ordinär bevakningskamera med fast optik. Upptagningsområdet framgår av 
den bifogade ritningen. Av ansökan och utredningen i övrigt framgår 
följande.

Mötesplatsen/dagcentralen är en plats dit allmänheten har tillträde under 
dagtid när verksamheten är öppen. Området avser insidan till entrén som 
ligger i anslutning till verksamhetslokalen.

Syftet med kamerabevakningen är att förebygga brott och vara 
trygghetsskapande för personalen. Det har inträffat ett flertal incidenter där 
besökare kommit i konflikt med varandra och personal har fått motta hot 
och utfall av besökare som blivit avvisade. Det finns i dagsläget personallarm 
kopplade till vaktbolag. Kamerabevakning av entrén skulle uppnå en ökad 
trygghet både för personal och för besökare. Kommunen ansöker därför om 
realtidsbevakning under den tid som verksamheten är öppen för besökare. 

Av yttrande från skyddsombud som kommit in till Datainspektionen framgår 
att de anställda inte har något att invända mot kamerabevakningen.

Motivering av beslutet

Bestämmelser som beslutet grundas på

Av 2 § kamerabevakningslagen framgår att syftet är att tillgodose behovet av
kamerabevakning för berättigade ändamål och att skydda fysiska personer 
mot otillbörligt intrång i den personliga integriteten vid sådan bevakning.

Med kamerabevakning avses enligt 3 § 1 kamerabevakningslagen att en tv-
kamera, ett annat optiskt elektroniskt instrument eller en därmed jämförbar 
utrustning, utan att manövreras på platsen, används på ett sätt som innebär 
varaktig eller regelbundet upprepad personbevakning.

Enligt 7 § kamerabevakningslagen krävs tillstånd för kamerabevakning av en
plats dit allmänheten har tillträde, om bevakningen ska bedrivas av en
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myndighet, eller någon annan än en myndighet vid utförande av en uppgift 
av allmänt intresse.

Av 8 § kamerabevakningslagen framgår att tillstånd ska ges om intresset av
sådan bevakning väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli
bevakad. Vid bedömningen av intresset av kamerabevakning ska det bl.a.
särskilt beaktas om bevakningen behövs för att förebygga, förhindra eller
upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott på en
brottsutsatt plats eller på en annan plats där det av särskild anledning finns
risk för angrepp på någons liv, hälsa eller trygghet eller på egendom. Vid
bedömningen av den enskildes intresse av att inte bli bevakad ska det
särskilt beaktas hur bevakningen ska utföras, om teknik som främjar skyddet
av den enskildes personliga integritet ska användas, och vilket område som
ska bevakas.

Datainspektionen gör följande bedömning

Tillståndsplikt
Av utredningen framgår att bevakningen kommer att utföras av en
myndighet som utför en uppgift av allmänt intresse och på en plats dit 
allmänheten har tillträde. Kamerabevakningen är således tillståndspliktig.

Integritetsintresset på platsen
Datainspektionen bedömer att risken för integritetsintrång vid entrén till 
mötesplatsen/dagcentret inte kan anses vara obetydlig. Den verksamhet som 
bedrivs kan till sin natur vara av känslig karaktär för besökare. 
Sammanfattningsvis bör integritetsintresset som utgångspunkt tillmätas stor 
vikt. Upptagningsområdet är dock begränsat till insidan av entrén. 
Allmänheten har tillträde till platsen men det är ovanligt att någon utöver 
nämnda målgrupp gör besök. Andra personer torde därmed inte beröras av 
kamerabevakningen i någon nämnvärd omfattning. Kamerabevakningen 
kommer dessutom endast att ske i realtid. Dessa omständigheter 
sammantaget gör att integritetsintresset inte är fullt så starkt.

Bevakningsintresset på platsen
Sökanden har uppgett att bevakningen ska ske i syfte att säkerställa 
tryggheten för personalen och besökare samt förebygga, förhindra och 
utreda brott. Sökanden har uppgett att ett flertal incidenter har inträffat som 
inneburit att personalen fått motta både hotelser och utfall från besökare. 
Mot bakgrund av den presenterade utredningen bedömer Datainspektionen 
att det finns ett bevakningsintresse på platsen.



4 (5)

Intresseavvägning
För att tillstånd ska kunna beviljas krävs att den sökande kan visa att deras 
behov av bevakning väger tyngre än integritetsintresset på platsen. 
Datainspektionen gör bedömningen att sökandens intresse av att få bevaka 
entrén till mötesplatsen/dagcentret väger tyngre än allmänhetens intresse av 
att inte bevakas. Vid denna bedömning har även beaktats att bevakningen är 
till för att skydda de personer som kommer att bli föremål för bevakningen. 
Tillstånd till kamerabevakning ska därför meddelas. 

Upplysning
Utöver de villkor som framgår av beslutet måste ni följa bestämmelserna i 
dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Information finns i 
bilaga till detta beslut. Observera att informationsbilagan inte är en 
uttömmande uppräkning av de krav som ställs. 

Detta beslut har fattats av Charlotte Waller Dahlberg efter 
föredragning av juristen Linda Olander. 

Charlotte Waller Dahlberg, 2019-03-13   (Det här är en elektronisk signatur)

Bilaga
1. Ritning av lokalen.
2. Information om bevakning med kamera.
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Hur man överklagar 
Om ni vill överklaga beslutet ska ni skriva till Datainspektionen. Ange i 
skrivelsen vilket beslut ni överklagar och den ändring som ni begär. 
Överklagandet ska ha kommit in till Datainspektionen senast tre veckor från 
den dag beslutet meddelades. Om överklagandet har kommit in i tid sänder 
Datainspektionen det vidare till Förvaltningsrätten i Stockholm för prövning. 

Ni kan e-posta överklagandet till Datainspektionen om det inte innehåller 
några integritetskänsliga personuppgifter eller uppgifter som kan omfattas av 
sekretess. Myndighetens kontaktuppgifter framgår av beslutets första sida. 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

ifo@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Margareta Jensholm 
Handläggare 
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Delegationsbeslut 2019-04-24 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna.        

Delegationsbeslut 

 

1. Socialutskott 2019-03-14 protokoll  

2. Socialutskott 2019-03-22 protokoll  

3. Socialutskott 2019-03-28 protokoll  

4. Socialutskott 2019-04-11 protokoll  

 

 

               

Mats Tolfsson     

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 




