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Datum 

2020-06-05 
 

Instans 

Kommunstyrelsen 

 

 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 

Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 15 juni 2020 

kl. 14:00 

 

Med anledning av Covid-19 kallas enbart ordinarie ledamöter till Kommun-

styrelsens sammanträde att närvara fysiskt på plats, de ledamöter eller ersättare 

som vill ansluta på distans ska kontakta Kommunsekreteraren innan samman-

trädet. 

Kommunstyrelsens sammanträde är ej öppet för allmänheten, sammanträdet 

kommer att sändas via boras.se   

Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Kc                 Kommunchefen 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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 Ärende  

1.   Val av justerare 
   

 

2.   Anmälningsärende 2020-06-15  
Dnr 2020-00414 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

3.   Delegationsbeslut 2020-06-15 
Dnr 2020-00427 1.1.2.25 Programområde 1 

(Bil) 

4.  Kc1 Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 
Dnr 2020-00450 1.1.4.0 Programområde 1 

(Bil) 

5.  Kc2 Svar på initiativärende: Bättre ljud- och bildkvalité 
Dnr 2020-00259 1.1.2.1 Programområde 1 

(Bil) 

6.  K1 Ansökan om marknadsföringssamarbete 2020: Norrby IF 
Dnr 2020-00312 2.9.1.1 Programområde 1 

(Bil) 

7.  K2 Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg 2020 
Dnr 2020-00395 2.9.1.1 Programområde 1 

(Bil) 

8.  K3 Marknadsföringssamarbete Bergdalens IK 
Dnr 2020-00405 2.9.1.1 Programområde 1 

(Bil) 

9.  KU1 Rekommendation att förlänga överenskommelsen mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård 
Dnr 2020-00418 1.1.6.3 Programområde 2 

(Bil) 

10.  M1 Försäljning av ca 11 100 kvm av Hevea 6, Nordskogen 
Dnr 2020-00435 3.1.2.2 Programområde 4 

(Bil) 

11.  E1 Anslagsframställan för ombyggnad av Sjöbovallen 
Dnr 2019-00748 2.6.1.1 Programområde 5 

(Bil) 

12.  E2 Projekteringsframställan för nybyggnation av Badstrandsvägens 
förskola, Badstrandsvägen, del av Räveskalla 1:36. 
Dnr 2020-00104 2.6.1.1 Programområde 5 

(Bil) 

13.  E3 Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 
Dnr 2020-00033 2.4.2.3 Programområde 1 

(Bil) 

14.  E4 Uppföljning intern kontrollplan 2019 
Dnr 2020-00212 1.2.3.2 Programområde 1 

(Bil) 

15.  E5 Delårsrapport januari - april 2020 för nämnderna 
Dnr 2020-00422 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 
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 Ärende  

16.  E6 Borttagande av Investeringsobjektet Pantängen i 
Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 
Dnr 2019-00730 2.6.1.1 Programområde 1 

(Bil) 

17.  E7 Borgensåtagande till Boråshallen AB-KFUM Borås basket för 
om- och tillbyggnad av serveringsdel och kök i Boråshallen 
Dnr 2020-00452 2.4.2.4 Programområde 1 

(Bil) 

18.  E8 Budgetramar 2021 
Dnr 2020-00038 1.2.4.1 Programområde 1 

(Bil) 

19.  SP1 Godkännande av avsiktsförklaring för ökad tillgänglighet till 
Viared Västra och ökad trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 
40 vid Nabbamotet 
Dnr 2020-00461 3.1.1.0 Programområde 5 

(Bil) 

20.  SP2 Revidering skötselplan för naturreservat Älmås 
Dnr 2020-00453 3.2.1.4 Programområde 5 

(Bil) 

21.  SP3 Revidering skötselplan för naturreservat Lindåsabäcken 
Dnr 2020-00454 3.2.1.4 Programområde 5 

(Bil) 

22.  SP4 Borås Stads remissyttrande över remiss: Översyn av 
åtgärdsprogram för luftkvalitet 
Dnr 2020-00317 1.1.2.1 Programområde 5 

(Bil) 

23.  SP5 Samrådsyttrande över detaljplan för Sjömarken, Sjöhagen  
Backabo 2:119 
Dnr 2014-00122 214 Programområde 4 

(Bil) 

24.  SP6 Granskningsyttrande för detaljplan för Byttorp, del av Byttorp 
3:1 (Fjällgatan) 
Dnr 2017-00438 214 Programområde 4 

(Bil) 

25.  SP7 Yttrande över remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om planbeskrivning 
Dnr 2020-00384 1.1.2.1 Programområde 4 

(Bil) 

26.  SP8 Införa anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad närtrafik, även på 
helger (Budgetuppdrag 2019) 
Dnr 2019-00161 3.3.4.0 Programområde 5 

(Bil) 

27.  SP9 Samrådsyttrande över detaljplan för Sjömarken, Lindebergshult 
1:10, 1:11 
Dnr 2018-00782 3.1.1.1 Programområde 4 

(Bil) 
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås Kommunfullmäktige att besluta: 

 

Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.            

 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-06-01 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00450 1.1.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 
 

Datum 

2020-05-20 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Kristina Sköld 
Handläggare 
033 357166 
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Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00450 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Rapport gällande avtalssamverkan i Borås Stad 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Godkänner rapporten gällande avtalssamverkan i Borås Stad.            

Sammanfattning  

Den 1 juli 2018 kompletterades kommunallagen med bestämmelser som gjorde 

det möjligt med en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Genom 

avtalssamverkan kan kommunen därigenom numera låta utförandet av sina 

uppgifter till någon annan kommun eller region. 

Den generella avtalssamverkan behöver inte bara handla om 

myndighetsutövning utan kan även beröra andra kommunala uppdrag. Dock 

måste varje kommun pröva om det tilltänkta samverkansavtalet är undantaget 

kravet på upphandling.           

Enligt kommunallagen 9 kap § 37 ska Kommunstyrelsen årligen, rapportera till 

Kommunfullmäktige om kommunens avtalssamverkan. Detta för att 

fullmäktige ska kunna fatta strategiska inriktningsbeslut och kunna följa 

kommunens utveckling när det gäller avtalssamverkan.  

I enlighet med kommunallagen 9 kap § 37 rapporteras nedan befintliga avtal 

mellan Borås Stad och annan samverkanspartners jml kommunal 

avtalssamverkan. Redogörelsen upptas nämndvis och beskriver avtalsparter, för 

vilken period avtalet avser samt vilka uppgifter och tjänster som avtalet 

omfattar. I förekommande fall redovisas även om det har fattats beslut om 

delegation av beslutanderätt. 

 

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen ska årligen rapportera till Kommunfullmäktige om 

kommunens avtalssamverkan enligt kommunallagen 9 kap § 37. Detta för att 

fullmäktige ska kunna fatta strategiska inriktningsbeslut och kunna följa 

kommunens utveckling när det gäller avtalssamverkan.  

Den 1 juli 2018 kompletterades kommunallagen med bestämmelser som gjorde 

det möjligt med en generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Genom 

avtalssamverkan kan kommunen låta utförandet av sina uppgifter till någon 

annan kommun eller region. 
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Den generella avtalssamverkan behöver inte bara handla om 

myndighetsutövning utan kan även beröra andra kommunala uppdrag. Dock 

måste varje kommun pröva om det tilltänkta samverkansavtalet är undantaget 

kravet på upphandling.  

 

Undantag från avtalssamverkan 

I förra årets rapport redogjordes det kortfattat för vilka speciallagar och 

verksamheter som kan vara aktuella för avtalssamverkan.  

 

Inledningsvis ska först redogöras för vad som är undantaget avtalssamverkan: 

 

- Sjuktransporter 

- Räddningstjänsten 

- Skolväsendet 

- Hälso-och sjukvård 

- Kollektivtrafik 

- Parkeringsvakter 

- Kulturområdet 

- Vattenområdet 

- Energiområdet 

I förra årets rapport återfanns avtal som Gymnasie-och vuxenutbildnings-
nämnden slutit. Eftersom dessa regleras av skollagen är de rätteligen inte med i 
årets rapport. Skolväsendet är undantaget rätten till samverkan jml 
kommunallagen för att skollagen redan medger samverkan i olika former. I 
propositionen 2017/18:151 (En generell rätt till kommunal avtalssamverkan) 
anges det att skollagens reglering av samverkansformer på skolområdet är 
mycket komplex och därför behövs hållas skilt från övrig kommunal 
verksamhet och inte regleras i kommunallagen. Däremot är det tillåtet att ha 
avtalssamverkan kring samhällsorientering för invandrare. 

 
Kulturnämnden kan också ha en del samverkan inom sina områden. Men 
mycket inom kulturområdet är också undantaget avtalssamverkan. Både i 
Bibliotekslagen 14§ och i Museilagen 11§ finns det bestämmelser om att 
bibliotek och muséerna ska samverka med varandra. Eftersom avtalssamverkan 
i kommunallagen är frivillig och det inte är en uttrycklig skyldighet att samverka, 
som i ovannämnda lagar, är dessa undantagna.  
Det finns statsbidrag som ska fördelas mellan kommunerna och regionerna 
med syftet bland annat att alla ska ha god tillgång till kultur. Dessa bidrag ska 
fördelas så att det blir jämlika förhållanden oavsett om regioner eller kommuner 
deltar i avtalssamverkan.  

 
Det kan också vara värt att nämna att avtalen som Borås Stad har gällande 

familjecentraler och ungdomsmottagning är undantagna avtalssamverkan. För 

att det ska betraktas som avtalssamverkan måste Borås Stad överlåta utförandet 

av sina uppgifter till regionen eller tvärtom, vilket inte är fallet med dessa avtal. 

Dessutom rör avtalen områden såsom hälsa-och sjukvård och skolväsendet, 

vilket har sina egna regleringar gällande samverkan.  
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Förändringar ifrån förra årets rapport 

Arbetslivsnämndens avtalssamverkan med Marks kommun har upphört från 

och med 2020-01-01,  då Marks kommun har avslutat samverkan kring 

gemensam flyktingmottagning. 

 

Marks kommun har även sagt upp avtalet kring Handläggning av ärenden 

avseende serveringstillstånd i enlighet med alkohollagen från och med 2021-01-

01 med Miljö-och konsumentnämnden.  

 

Kommunfullmäktige har beslutat om avtalssamverkan inom samverkan inom 

miljö-och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom 

Sjuhäradsområdet. Miljö-och konsumentnämnden är den nämnd som kommer 

samverka med de andra kommunerna.  

 

Miljö-och konsumentnämnden har vidare slutit avtal med Härryda kommun 

och Ulricehamns kommun om energi-och klimatrådgivning. Det är dock två 

olika avtal. När det gäller Ulricehamns kommun är det under en begränsad 

period och handlar om köp av konsulttimmar på 25%. Ulricehamn har i sin tur 

samverkan med Svenljunga och Tranemo.  

 

Borås Stad har följande avtalssamverkan: 

I enlighet med kommunallagen 9 kap § 37 rapporteras nedan befintliga avtal 

mellan Borås Stad och annan samverkanspartners jml kommunal 

avtalssamverkan. Redogörelsen upptas nämndvis och beskriver avtalsparter, för 

vilken period avtalet avser samt vilka uppgifter och tjänster som avtalet 

omfattar. 

 

 

Fritid-och folkhälsonämnden 

Avtal: Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad för perioden 2017 

och tills vidare 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 

landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Till folkhälsoarbetet ska tre 

folkhälsostrateger vara anställda på heltid. Tjänsterna samfinansieras av parterna 

där kommunen står som huvudman och med arbetsgivaransvar. Tjänsterna 

placeras på Fritids-och folkhälsoförvaltningens enhet med ansvar för 

folkhälsofrågorna. Strategerna verkar lokalt utifrån resultaten i 

välfärdsboksluten samt förvaltningens och stadens uppdrag. 

I uppdraget ingår att: 
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- Verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs såväl strategiskt som 

operativt 

- Verka för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala 

styrdokument 

- Ansvarar för framtagande av plan., uppföljning och ekonomisk 

redovisning 

- Analysera och tillgängliggöra aktuell statiskt över hälsoläget i 

kommunen.  

 

Avtal: Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad för 

perioden 2017-2020. 

Samverkan med: Södra hälso-och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 

landsting 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Kommunen ansvarar för att ta 

fram en långsiktig plan för det lokala folkhälsoarbetet med framtagna 

behovsbilder och prioriteringar. Planen kan med fördel integreras i, eller 

kopplas till, kommunens egna styrdokument. Planen ska beskriva vilken/vilka 

målgrupper som behöver prioriteras för att skillnaderna i hälsa ska minska. Den 

ska också innehålla uppföljningsbara mål/indikatorer. 

En verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med budget och 

planerade insatser tas fram årligen och sammanställs av folkhälsostrateg i dialog 

med avdelning folkhälsa, Västra Götalandsregionen, enligt överenskommen 

mall. Planen ska vara parterna tillhanda senast den 31 oktober och fastställs av 

ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och av hälso-och sjukvårdsnämnden. 

Hälso-och sjukvårdsnämnden ska verka för att primärvården (privat och 

offentlig) och folktandvården är samverkanspartners i det lokala 

folkhälsoarbetet. 

Hälso-och sjukvårdsnämnden finansierar och ansvarar för sammanställning och 

övergripande analys av CAN:s drogvaneundersökning; för årskurs 9 och årskurs 

2 på gymnasiet med de intervaller som beslutats av Västra Götalandsregionen. 

Kommunen ansvarar för att CAN:s drogvaneundersökning genomförs med de 

intervaller som beslutats av Västra Götalandsregionen samt svara för lokal 

analys. Undersökningen kommer att genomföras i samtliga klasser i årskurs 9 

och årskurs 2 på gymnasiet där gymnasium finns. Hälso-och sjukvårdsnämnden 

genomför, finansierar, sammanställer samt ansvarar för en övergripande analys 

av Folkhälsomyndighetens befolkningsenkät ”Hälsa på lika villkor?” uppdelat 

per kommun, med de intervaller som beslutas av Västra Götalandsregionen. 

 

Individ-och familjeomsorgsnämnden 

Avtal: Social jour 
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Samverkan med: Bollebygd kommun, Tranemo kommun, Marks kommun, 

Svenljunga kommun, Ulricehamn kommun, Herrljunga kommun och Vårgårda 

kommun. Individ-och familjeomsorgsnämnden i Borås Stad åtar sig att 

tillhandhålla socialjourverksamhet för den ingående avtalskommunen.  

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdraget omfattar att under 

jourtid enligt schema ansvara för avtalskommunens socialjour enligt 3 kap 6 § 

andra stycket socialtjänstlagen. Uppdraget omfattar myndighetsjour och en så 

kallad allmän jour riktad till samtliga invånare i respektive kommun och de som 

ingår i kommunens vistelsebegrepp.  

Delegering av beslutanderätt: 

- Handläggning av akuta ärenden gällande barn och unga: SoL och LVU 

- Handläggning av akuta ärenden gällande personer med 

missbruksproblematik; LVM. 

- Handläggning av akuta ärenden avseende våld i nära relationer 

- I yttersta undantagsfall bevilja ekonomiskt bistånd för att undvika en 

akut nödsituation 

- Vid behov, göra bedömningar på plats i samtliga kommuner. 

 

Avtal: Avseende försäljning av familjerättstjänster 

Samverkan med: Bollebygd kommun, Herrljunga kommun, Svenljunga 

kommun och Tranemo kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Faderskapsutredningar med 

fastställande av faderskap, rådgivning i familjerättsärenden, samarbetssamtal, 

upprättande av avtal i vårdnads- boende- och umgängesfrågor samt utredningar 

till domstol.  

Delegering av beslutanderätt: Socialnämnden i varje kommun får inte enligt 

lag delegera vissa beslut såsom, att godkänna faderskapsutredningar, 

nedläggning av faderskapsutredningar, godkänna VBU avtal, adoptionsärenden. 

Dessa utredningar sänds därför till rätt nämnd för beslut. Det man kan delegera 

är handläggningen av alla ärenden och förslaget till beslut som man sänder till 

tingsrätten för beslut. 

 

Avtal: Samverkan kring Barnahus i Södra Älvsborg 

Samverkan med: Polismyndigheten, Åklagarkammaren i Borås, Södra 

Älvsborgs sjukhus, Lerum kommun, Alingsås kommun, Ulricehamn kommun, 

Tranemo kommun, Svenljunga kommun, Marks kommun, Bollebygd kommun, 

Herrljunga kommun, Vårgårda kommun, 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Parterna har ett gemensamt 

ansvar för den övergripande verksamheten vid Barnahus. Var och en av 

parterna åtar sig att tillhandahålla personal till den egna verksamheten vid 
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Barnahus och att personal från varje part deltar på samråds-och 

samordningsmöten som kallas till vid aktuellt barnärende. 

Borås stad fullgör arbetsgivaransvaret för samordnarna. 

Ansvara för samordnarnas erforderliga utbildningsinsatser med anledning av 

Barnahus. 

Rapportera till styrgruppen. 

Delegering av beslutanderätt: Alla övergripande beslut tas av Arbetsgrupp 

och Styrgrupp där representanter finns från varje huvudman. 

 

Avtal: Familjerådgivning 

Samverkan med: Bollebygd kommun och Ulricehamn kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad bedriver 

familjerådgivningsverksamhet  

 

Miljö-och konsumentnämnden 

Avtal: Handläggning av ärenden avseende serveringstillstånd i enlighet med 

alkohollagen 

Samverkan med: Bollebygd kommun och Marks kommun (upphör med 

Marks kommun 2021-01-01) 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Borås Stad handlägger alla 

ärenden avseende serveringstillstånd i enlighet med alkohollagen och den 

ansvariga kommunen fattar alla politiska beslut utifrån denna lag. 

 

Avtal: Uppdragsavtal avseende: Ekonomisk rådgivning (budget – och 
skuldrådgivning) 

Samverkan med: Svenljunga kommun, Bollebygd kommun, Marks kommun, 
Tranemo kommun, Ulricehamn kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Budget-och skuldrådgivning 
som kommunerna köper av Borås Stad.  

 

Avtal: Konsumentrådgivning 

Samverkan med: Ulricehamn kommun och Tranemo kommun. 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Ge invånarna i köparens 
kommun tillgång till konsumentrådgivning enligt det arbetssätt som säljaren 
tillämpar. 

 

Avtal: Samverkan inom miljö-och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet 
mellan kommuner inom Sjuhäradsområdet.  
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Samverkan med: Bollebygds kommun, Ulricehamns kommun, Tranemo 
kommun, Herrljunga kommun, Vårgårda kommun, Marks kommun  

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: 

Samverkan ska avse myndighetsutövning inom miljö- och hälsoskyddsområdet 
samt livsmedelsområdet för att avtalet ska aktualiseras. 

Avtalet innebär sammanfattningsvis att varje uppdragstagare förbinder sig att 
utföra uppdrag för uppdragsgivarens räkning med avtalets villkor som grund. 
Uppdrag som omfattas av detta avtal är tillsyn, inspektion, provtagning, 
utredning, rådgivning, beslutsfattande, upprättande av yttranden och andra 
likvärdiga insatser. Uppräkningen utgör exempel och ska inte ses som 
uteslutande. Det är uppdragsgivarens ansvar att säkerställa att uppdraget är 
ordentligt beskrivet för uppdragstagen och att uppdragstagaren förstår vad 
uppdraget innebär. 

Delegering av ärenden: Uppdragsgivarens delegeringsordning ska tillämpas 
vid alla uppdrag. Det är alltid ansvarig nämnd hos uppdragsgivaren som 
bestämmer i vilken omfattning delegation ska ske och vad som i övrigt ska gälla 
i fråga om den delegerade beslutanderätten. Uppdragsgivaren ska informera 
uppdragstagaren om delegeringsordningen och om huruvida uppdragstagaren 
får fatta beslut på uppdragsgivarens vägnar. Vid delegation till en anställd i en 
annan kommun beslutar den anställde på den delegerande kommunens vägnar 
och beslutet är formellt sett fattat av den uppdragsgivande kommunen. Beslut 
som fattas med stöd av delegation ska av uppdragstagaren anmälas till 
uppdragsgivaren på det sätt och i den tid som denne anvisar. 

 

Avtal: Energi-och klimatrådgivning 

Samverkan med: Ulricehamns kommun (Tranemo kommun och Svenljunga 
kommun) 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Köp av konsultimmar gällande 
energi-och klimatrådgivning 

 

Avtal: Energi-och klimatrådgivning 

Samverkan med: Härryda kommun 

Uppgifter och tjänster som avtalet omfattar: Uppdragstagaren ska bedriva 
energi-och klimatrådgivning för uppdragsgivarens räkning. Uppdraget består av 
gratis- och opartisk energi-och klimatrådgivning både för privatpersoner och 
företag. Uppdraget omfattar råd och tips kring energianvändning, 
uppvärmningsalternativ, ventilation, isolering, vattenanvändning, hushållsel, 
energispartips med mera. Uppdraget består av telefon-och e-postrådgivning 
samt platsbesök vid behov. 

Uppdraget ska bedrivas i enlighet med gällande regelverk från 
Energimyndigheten och villkor för statsbidrag från Energimyndigheten.  

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 



Borås Stad 
  Sida 
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   Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende: Bättre ljud- och bildkvalité 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Uppdra åt Stadsdirektören att under sommaren/hösten 2020 uppgradera 

tekniken i Kommunstyrelsens sessionssal för att skapa bättre förutsättningar för 

livesändningar samt distanssammanträden.         

 

 

 

Datum 

2020-06-02 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-06-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-06-02 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00259 1.1.2.1 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

20200601 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00259 1.1.2.1 

  

 

Svar på initiativärende: Bättre ljud- och bildkvalité 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra åt Stadsdirektören att under sommaren/hösten 2020 uppgradera 

tekniken i Kommunstyrelsens sessionssal för att skapa bättre förutsättningar för 

livesändningar samt distanssammanträden.         

Ärendet i sin helhet 

Sverigedemokraterna i Borås har lämnat ett initiativärende till 

Kommunstyrelsens sammanträde den 2 mars 2020. I förslaget vill man 

förbättra kvalitén på de livesändningar som genomförs från Kommunstyrelsens 

sessionssal. Detta för att stärka demokratin och medborgarnas delaktighet i 

samhällsfrågor. 

Av den uppkomna situationen med Covid-19 har Kommunstyrelsen 

sammanträtt på distans större delen av 2020 och en uppgradering av salen 

skulle ge förutsättningar för att använda systemet dels för streaming men även 

för distanssammanträden och även kombinerat. 

Stadsledningskansliet har utrett frågan om en teknisk lösning för att skapa 

bättre förutsättningar i salen och kommit fram till att en bra lösning är att 

montera fasta kameror i salen samt en streamingenhet. Befintligt ljud 

uppdateras inte. 

Den beräknade kostnaden för detta är ca 200-250 000 kronor.              

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende: Bättre ljud- och bildkvalité 

   

Beslutet expedieras till 

1. Stadsdirektören 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 



Kommunstyrelsen 
Borås Stad 

2020-03-02 
Initiativärende 

 

Bättre ljud- och bildkvalité 
 

Borås Stad livesänder idag sammanträden från Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Detta ger 

kommuninvånare och intresserade möjligheten att följa den politiska debatten samt besluten, utan 

krav på fysisk närvaro. Detta verktyg används även av de olika politiska partierna för att sprida 

information och visa upp sina representanters medverkan och aktivitet i talarstolen. Detta stärker 

demokratin och medborgarnas delaktighet i samhällsfrågor. 

Teknologins utveckling möjliggör en förbättrad kvalité kring bild och ljud, den gör sändningarna mer 

användarvänliga och tillgängliga. Dagens upplägg begränsar och försvårar även vissa plattformar från 

att få tillgång till livesändningarna. Det är även på grund av denna framfart dags för Borås Stad att 

följa med i utvecklingen och erbjuda en förhöjd kvalité på den politiska debatten. Istället för 

240p/360p i kvalité, finns möjligheten upp till 4k video, något som underlättar för tittaren att följa 

debatterna. 

 

Till följd av ovanstående information, föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta, 

 

Att Stadsledningskansliet uppdras uppgradera ljud- och bildkvalité på de livesändningar 

som erbjuds kring politiska forum. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

Andreas Exner (SD)  Björn Qvarnström (SD) 

Kommunalråd   Ersättare, kommunstyrelsen 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Ansökan om marknadsföringssamarbete 2020:  

Norrby IF 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Norrby IF om marknadsföringssamarbete 

2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till föreningen 200 000 kronor. 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-25 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-06-01 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00312 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 
 

Datum 

2020-05-14 Marie Ingvarsson  

  Avdelningschef 

 

K1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033-35 71 18 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00312 2.9.1.1 

  

 

Ansökan om marknadsföringssamarbete 2020:  

Norrby IF 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Norrby IF om markandsföringssamarbete 

för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 200 000 kronor.        

Ärendet i sin helhet) 

Kommunstyrelsen anser att Norrby IF bidrar till Borås renommé som stad med 

elitidrott på hög, nationell nivå. 

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms utifrån 

kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärdet, 

publikmängd, förväntad mediebevakning och profilvärde för Borås. 

Borås Stad har sedan 2017 ett marknadsföringssamarbete med Norrby IF, som 

spelar i Superettan och Svenska cupen, som svarar mot dessa kriterier. Laget 

kom på nionde plats i Superettan 2019. 

Avtalet med Norrby IF tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som 

pandemin Corona/covid-19 medfört för hela samhället. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av 

folksamlingar/publik har inneburit att Svenska Fotbollförbundet och Svensk 

Elitfotboll beslutat att skjuta upp Superettans spelstart till i juni 2020. I nuläget 

är det osäkert om matcherna, om serien startar i juni, kommer att spelas inför 

publik. 

Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Norrby IF ska ses 

som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för 2020 med 

förhoppning om att seriespelet kommer igång under sommaren och kan 

avslutas i höst.              

Beslutsunderlag 

1. Avtal 

 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 
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Beslutet expedieras till 

1. Norrby IF, Fredrik Hjelm, Ramnavallen, Parkgatan 26, 504 39 Borås. 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Avtal 

Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-13 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2020-00312 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033-35 71 18 
 

 

 

Avtal marknadsföringssamarbete 2020: Norrby IF 

Detta avtal har träffats mellan Norrby IF, nedan kallad klubben, och Borås Stad 

Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra 

Borås. 

 

1. Avtalet avser säsongen 2020 och gäller 1 juni till 31 december 2020. 
 

2. Avtalet gäller klubbens spel i Superettan.  

Klubbens åtagande 

3. Klubben använder en matchtröja med ordet Borås tydligt på framsidan – placering 
och storlek efter överenskommelse mellan parterna. 
 

4. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-
skyltarna vid planens långsida. 
 

5. Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att 
marknadsföra Borås, och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdoms-
verksamhet. Detta kan ske vid upp till tre tillfällen under kontraktstiden. Parterna 
överenskommer för varje tillfälle hur många och vilka spelare som deltar. Klubben 
ska sträva att möta kommunens eventuella önskemål om namngivna spelare. 
 

6. Kommunen får tjugo biljetter till varje klubbens hemmamatcher i Superettan att 
lotta ut bland Borås Stads anställda. Biljetterna skickas till Borås Stad, 
Kommunikationsavdelningen, 501 80 Borås. 
 

7. Inbjudningar till sponsorsaktiviteter och liknande sammanhang ställs till 
Representationskommittén, Borås Stad, och skickas via e-post till 
boras.stad@boras.se. Kommittén fattar beslut om eventuellt deltagande från 
kommunens sida. 

 

Kommunens åtagande 

8. Kommunen betalar till klubben 200 000 kr.  
 
Övrigt 
 
9. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben 

brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 8 förfaller till 
återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3. 
Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende. 
 

mailto:boras.stad@boras.se


Borås Stad 
Datum 

2020-05-13 
 Sida 
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10. Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och 
i digitala medier anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av 
klubben. 
 

11. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 
 

12. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

Borås den  

 

Ulf Olsson    Fredrik Hjelm  

Kommunstyrelsens ordförande  Norrby IF 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg 2020 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete 

2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till föreningen 550 000 kronor. 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-25 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-06-01 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00395 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 
 

Datum 

2020-05-14 Marie Ingvarsson  

  Avdelningschef 

 

K2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033-35 71 18 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00395 2.9.1.1 

  

 

Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med IF Elfsborg om marknadsföringssamarbete 

för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till klubben 550 000 kronor.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen anser att IF Elfsborg bidrar till Borås renommé som stad 

med elitidrott på hög, nationell nivå. 

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms utifrån 

kriterier som hur stor målgrupp marknadsföringen når, uppmärksamhetsvärdet, 

publikmängd, förväntad mediebevakning och profilvärde för Borås. 

Borås Stad har sedan många år ett marknadsföringssamarbete med IF Elfsborg, 

som spelar i Allsvenskan och Svenska cupen, som svarar mot dessa kriterier.  

Avtalet med IF Elfborg tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som 

pandemin Corona/covid-19 medfört för hela samhället. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av 

folksamlingar/publik har inneburit att Svenska Fotbollförbundet och Svensk 

Elitfotboll beslutat att skjuta upp Allsvenskans spelstart till i juni 2020. I nuläget 

är det osäkert om matcherna, om serien startar i juni, kommer att spelas inför 

publik. 

Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med IF Elfsborg ska ses 

som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för 2020 med 

förhoppning om att seriespelet kommer igång under sommaren och kan 

avslutas i höst.  

Beslutsunderlag 

Avtal   

Beslutet expedieras till 

Sten Strinäs, IF Elfsborg, Ålgårdsvägen 32, 506 30 Borås 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Avtal 

Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-13 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2020-00395 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033-35 71 18 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete IF Elfsborg 2020  

Detta avtal har träffats mellan IF Elfsborg, nedan kallad klubben, och Borås Stad 

Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra 

Borås. 

1. Avtalet avser säsongen 2020 och gäller 1 juni till 31 december 2020. 
 

2. Klubben spelar under säsongen i Allsvenskan. Avtalet gäller det svenska 
seriespelet. Spel i europeisk liga eller cup är inte inkluderat. 

Klubbens åtagande 

3. Klubben använder en matchtröja med ordet Borås tydligt på framsidan – placering 
och storlek efter överenskommelse mellan parterna. 
 

4. Kommunen får vid klubbens hemmamatcher exponera ett budskap på led-
skyltarna vid planens långsida. 
 

5. Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att 
marknadsföra Borås, och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdoms-
verksamhet. Detta kan ske vid upp till tre tillfällen under kontraktstiden. Parterna 
överenskommer för varje tillfälle hur många och vilka spelare som deltar. Klubben 
ska sträva att möta kommunens eventuella önskemål om namngivna spelare. 
 

6. Kommunen får tjugo biljetter till varje klubbens hemmamatcher i Allsvenskan att 
lotta ut bland Borås Stads anställda. Biljetterna skickas till Brås Stad, 
Kommunikationsavdelningen, 501 80 Borås. 
 

7. Om klubben arrangerar den så kallade Elfsborgsgalan får kommunen tio biljetter 
till denna. Dessa skickas till Borås Stad, Representationskommittén, 501 80 Borås. 
Representationskommittén fattar beslut om vem som representerar Borås Stad vid 
galan. 
 

8. Andra inbjudningar till sponsorsaktiviteter och liknande sammanhang ställs till 
Representationskommittén, Borås Stad, och skickas via e-post till 
boras.stad@boras.se. Kommittén fattar beslut om eventuellt deltagande från 
kommunens sida. 

Kommunens åtagande 

9. Kommunen betalar till klubben 550 000 kr mot faktura. 
 
 
 
 
 

mailto:boras.stad@boras.se


Borås Stad 
Datum 

2020-05-13 
 Sida 
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Övrigt 
 
10. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben 

brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 9 förfaller till 
återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3. 
Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende. 
 

11. Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och 
i digitala medier anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av 
klubben. 
 

12. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 
 

13. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

Borås den  

 

 

Ulf Olsson    Sten Strinäs 

Kommunstyrelsens ordförande  IF Elfsborg 

 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Marknadsföringssamarbete Bergdalens IK 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Bergdalens IK om 

marknadsföringssamarbete 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar till 

föreningen 50 000 kronor.        

 

 

 

Datum 

2020-05-25 Ulf Olsson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-29 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-06-01 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00405 2.9.1.1 Programområde 01 

Handläggare: Marie Ingvarsson 
 

Datum 

2020-05-25 Marie Ingvarsson  

  Avdelningschef 

 

K3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033-35 71 18 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00405 2.9.1.1 

  

 

Marknadsföringssamarbete Bergdalens IK 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen träffar avtal med Bergdalens IK om 

marknadsföringssamarbete för 2020 enligt upprättat avtal. Kommunen betalar 

till föreningen 50 000 kronor.        

Ärendet i sin helhet 

Bergdalens IK damlag spelar under säsongen 2020 i division 1, Mellersta 

Götaland och i Svenska cupen. 

Borås Stads intresse och insats i marknadsföringssamarbetet bestäms bland 

annat utifrån kriterier som uppmärksamhetsvärde och profilvärde för Borås.  

Avtalet med Bergdalens IK tecknas i år mot bakgrund av de konsekvenser som 

pandemin Corona/covid-19 medfört för hela samhället. 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om begränsningar av 

folksamlingar/publik har inneburit att Svenska Fotbollförbundet beslutat att 

skjuta upp seriens spelstart till i juni 2020. I nuläget är det osäkert om 

matcherna, om serien startar i juni, kommer att spelas inför publik. 

Kommunstyrelsen menar att marknadsföringsavtalet med Bergdalens IK ska 

ses som ett långsiktigt samarbete och tecknar därför avtalet för 2020 med 

förhoppning om att seriespelet kommer igång under sommaren och kan 

avslutas i höst.               

Beslutsunderlag 

Avtal   

Beslutet expedieras till 

Kjell-Åke Pettersson, Bergdalens IK, Backersgatan 10, 504 57 Borås 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Marie Ingvarsson 

Kommunikationschef 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
Avtal 

Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2020-00405 2.9.1.1 

 

Marie Ingvarsson 
Handläggare 
033-35 71 18 
 

 

 

Marknadsföringssamarbete 2020: Bergdalens IK 

Detta avtal har träffats mellan Bergdalens IK, nedan kallad klubben, och 

Kommunstyrelsen, nedan kallad kommunen, i gemensamt syfte att marknadsföra 

Borås. 

 

1. Avtalet avser säsongen 2020 och gäller 1 juni till 31 december 2020. 
 

2. Klubben spelar under säsongen i division 1, Mellersta Götaland och i Svenska 
cupen. Avtalet gäller alla matcher i seriespelet och i Svenska Cupen. 

Klubbens åtagande 

3. Klubben har ordet Borås tydligt på framsidan av den matchtröja laget spelar i, och 
på överdelen av det uppvärmningsställ laget använder inför match. – placering och 
storlek efter överenskommelse mellan parterna. 
 

4. Kommunen kan använda spelare ur laget i aktiviteter eller fotografering för att 
marknadsföra Borås, och vid aktiviteter exempelvis i kommunens ungdoms-
verksamhet. Detta kan ske vid upp till tre tillfällen under kontraktstiden. Parterna 
överenskommer för varje tillfälle hur många och vilka spelare som deltar. Klubben 
ska sträva att möta kommunens eventuella önskemål om namngivna spelare. 

 

5. Kommunen får tjugo biljetter till varje klubbens hemmamatch i seriespelet att lotta 
ut bland Borås Stads anställda. Biljetterna skickas till Borås Stad, 
Kommunikationsavdelningen, 501 80 Borås. 

 

6. Inbjudningar till sponsorsaktiviteter och liknande sammanhang ställs till 
Representationskommittén, Borås Stad, och skickas via e-post till 
boras.stad@boras.se. Kommittén fattar beslut om eventuellt deltagande från 
kommunens sida. 

Kommunens åtagande 

7. Kommunen betalar till klubben 50 000 kr. Pengarna betalas mot faktura från 
klubben. 

Övrigt 

8. Avtalet förutsätter att klubben tar avstånd från droger och dopning. Om klubben 
brister i detta upphör avtalet omedelbart att gälla, halva summan i p 7 förfaller till 
återbetalning, och klubben ansvarar för att avlägsna exponering enligt p 3. 
Kommunen har rätt att avgöra om klubben brustit i detta avseende. 

 

mailto:boras.stad@boras.se


Borås Stad 
Datum 

2020-05-25 
 Sida 

2(2) 

 

 

9. Eventuella produktionskostnader för kommunens exponering på matchtröjor och 
uppvärmningsställ anses ingå i klubbens normala omkostnader och betalas av 
klubben. 

 

10. Eventuell reklamskatt betalas av kommunen. 
 

11. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 

Borås den  

 

 

 

Ulf Olsson   Kjell-Åke Pettersson 

Kommunstyrelsens ordförande Bergdalens IK 

 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Rekommendation att förlänga överenskommelsen 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Borås Stad  ställer sig bakom förslaget om en förlängning av 

överenskommelsen till och med 2021-12-31 mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen gällande samverkan vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård        

 

Datum 

2020-05-26 Rose-Marie Liljenby Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-06-01 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-06-01 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00418 1.1.6.3 Programområde 02 

Handläggare: Ingegerd Eriksson 
 

Datum 

2020-05-13 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00418 1.1.6.3 

  

 

Rekommendation att förlänga överenskommelsen 

mellan Västra Götalands kommuner och Västra 

Götalandsregionen om samverkan vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

Kommunstyrelsens beslut 

Borås Stad  ställer sig bakom förslaget om en förlängning av 

överenskommelsen till och med 2021-12-31 mellan Västra Götalands 

kommuner och Västra Götalandsregionen gällande samverkan vid in- och 

utskrivning från sluten hälso- och sjukvård        

Ärendet i sin helhet 

Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30. 

Inför ställningstagande om ny överenskommelse efter 2020-11-30 ska 

överenskommelsen under 2020 utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering 

av betalningsansvaret och in- utskrivningsprocessen. Boråsregion Sjuhärads 

kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom 

en förlängning av överenskommelsen till och med 2021-12-31.               

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Överenskommelse om samverkan in- och utskrivning, 2020-05-13 

2. Rekommendation från Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 2020-

05-07   

 

Beslutet expedieras till 

1. info@borasregionen.se 

2.   Arbetslivsnämnden 

2. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

3. Sociala omsorgsnämnden 

4. Vård- och äldrenämnden 

 

 

 

Rose-Marie Liljenby 

Kommunalråd 

mailto:info@borasregionen.se


Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 

 



 
 
 

 
 
    2020-05-05  
 
 
 
    Till medlemskommunerna i  
    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
     

 
 
Rekommendation att förlänga överenskommelsen mellan Västra Götalands 
kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
 
VästKoms styrelse beslutade den 24 mars 2020 att ställa sig bakom förslaget om en förlängning av 
överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen gällande 
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. VästKoms styrelse rekommenderar 
kommunalförbunden att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ställa sig 
bakom en förlängning av överenskommelsen till och med 2021-12-31. 
 
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 24 april 2020 
och översänder nu sitt beslut samt rekommenderat förslag.  
 
Kommunernas beslut meddelas Boråsregionen senast 2020-09-30 på info@borasregionen.se  
 
 
 
Linda Bergholtz 
Administrativ chef  
 
 
Bilagor 
1 Protokollsutdrag  
2 Överenskommelse Samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 

mailto:info@borasregionen.se




Gällande från och med 2018-09-25 till och med 2020-11-30  
 

 
 

 

 

 

Överenskommelse mellan Västra 
Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan 
vid in- och utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård  
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1. Inledning 
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra 
Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård grundar sig i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och 
sjukvård (lag 2017:612), och bygger på Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 
Götaland 2017-2020.  

Som bilaga till denna överenskommelse finns Gemensam riktlinje om in- och 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Västra Götaland, som beskriver 
processen och berörda verksamheters ansvar i varje processteg.  

2. Parter  
Parterna i denna överenskommelse är var och en av kommunerna i Västra 
Götaland och Västra Götalandsregionen.  

3. Gemensam målsättning 
Samverkan vid utskrivning är en ny ansats för att stärka den enskildes rätt till en 
trygg och effektiv utskrivning, och stärka samordningen mellan huvudmän och 
verksamheter. Arbetet ska vara tillitsskapande och utgå ifrån den enskildes 
behov. 
 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om att enskilda 
personer som inte längre har behov av slutenvårdens resurser omgående ska 
kunna skrivas ut därifrån, på ett tryggt och säkert sätt. Antalet dagar som 
enskilda är kvar inom slutenvården efter att de bedömts som utskrivningsklarara 
ska minska, tillsammans med undvikbar slutenvård och oplanerade 
återinläggningar. Parterna är också överens om att det genomsnittsvärde som 
styr om och när kommunens betalansvar infaller successivt ska sänkas i Västra 
Götaland.   
 
Västra Götalandsregionen och länets kommuner är överens om målsättningen 
att betalningsansvaret ska regleras lika för somatisk och psykiatrisk vård.  

4. Giltighetstid  
Överenskommelsen gäller från och med 2018-09-25  till 2020-11-30.   
 
Inför ställningstagande om ny överenskommelse, efter 2020-11-30, ska denna 
överenskommelse utvärderas i sin helhet, både vad gäller reglering av 
betalansvaret och in- och utskrivningsprocess. Uppföljning och utvärdering ska 
vara underlag för dialog om eventuella förändringar, och för sänkning av 
genomsnittsvärdet.  
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Uppsägningstiden för avtalet är nio månader. Om någon part säger upp avtalet 
gäller lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning, om parterna inte kommer 
överens om något annat.  

5. Målgrupp  
Personer i alla åldrar som efter utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
behöver insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och 
sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården omfattas av denna 
överenskommelse.  

6. Parternas ansvar  
Kommunerna och Västra Götalandsregionen har i hälso- och sjukvårdsavtalet 
enats om en gemensam värdegrund för samverkan som även gäller för 
samarbetet enligt denna överenskommelse. 

Samarbetet ska kännetecknas av att: 

• Den enskildes behov, inflytande och självbestämmande alltid är utgångs-
punkt för hälso- och sjukvården 

• Utifrån den enskildes perspektiv ska vården vara lättillgänglig, effektiv 
och säker med god kvalitet och gott bemötande 

• Varje medarbetare aktivt bidrar med sin kunskap och kompetens samt 
samarbetar så att hälso- och sjukvården upplevs som en välfungerande 
helhet 
 

Parterna har ett gemensamt ansvar för att in- och utskrivning vid sluten hälso- 
och sjukvård är trygg, säker och effektiv för den enskilde. Kommunal verksamhet, 
slutenvård och landstingsfinansierad öppenvård ska alla bidra till att tiden inom 
slutenvården efter att en enskild bedömts som utskrivningsklar blir så kort som 
möjligt.  

Om genomsnittsvärdet för en kommun överskrids ska en gemensam åtgärdsplan 
på kommun- eller stadsdelsnivå tas fram. Åtgärdsplanen är ett gemensamt 
ansvar och alla berörda parter kan ta initiativ till en sådan.  

Parterna ska säkerställa att berörda verksamheter: 

• Följer överenskommelse och riktlinje om in- och utskrivning vid sluten 
hälso- och sjukvård 

• Använder anvisade IT-system och följer gemensamma rutiner 
• Arbetar med förbättringar av in- och utskrivningsprocessen 



2018-09-25 
 

 

4 
 
 

7. Kommuners betalningsansvar somatisk vård 
En kommuns betalningsansvar inträder när det genomsnittliga antalet dagar i 
sluten vård efter utskrivningsklar överskrider 3,0 kalenderdagar per kommun 
under en kalendermånad. Villkoren enligt Lag (2017:612) om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och den gemensamma riktlinjen ska 
vara uppfyllda.  Dessa villkor är:  
 

• Slutenvården ska ha skickat inskrivningsmeddelande 
• Slutenvården ska ha meddelat att den enskilde är utskrivningsklar 
• Om SIP ska göras ska öppenvården ha kallat till sådan   

 
Kommunens betalningsansvar ska inte inträda om den enskilde inte kan skrivas 
ut från den slutna vården på grund av att sådana insatser som den 
landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för inte är tillgängliga, eller det 
inte är klarlagt om sådana insatser är tillgängliga. 
 
Ekonomisk modell för att beräkna betalningsansvaret 

• Kommunens betalningsansvar inträder om man har ett genomsnitt över 
3,0 kalenderdagar under en kalendermånad.  

• En kommun betalar retroaktivt för mellanskillnaden mellan 
genomsnittligt antal kalenderdagar och 3,0. (Mellanskillnaden * Antal 
utskrivna personer som omfattas av denna överenskommelse *Fastställt 
belopp)  

• Genomsnittet summeras efter varje månad.  

• För personer som ligger kvar inom slutenvården längre än 7 
kalenderdagar efter bedömning om utskrivningsklar övergår 
genomsnittsberäkningen till individuell beräkning från dag 8. Kommunen 
betalar då för de dagar som överskriver 3 kalenderdagar, det vill säga från 
dag 4, per individ. Dessa personer ska inte räknas med i månadens 
genomsnitt.  

Beloppet fastställs årligen av regeringen eller den myndighet som regeringen 
bestämmer, och motsvarar genomsnittskostnaden i riket för ett vårddygn i den 
slutna vården.  

8. Kommuners betalningsansvar psykiatrisk vård 
Från och med 2019-01-01 t o m 2019-12-31 inträder kommunens 
betalningsansvar för enskilda som vårdats inom sluten psykiatrisk vård och som 
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omfattas av denna överenskommelse, 15 kalenderdagar efter att slutenvården 
meddelat att den enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning) 

Från och med 2020-01-01 t o m 2020-03-31 inträder kommunens 
betalningsansvar 7 kalenderdagar efter att slutenvården meddelat att den 
enskilde är utskrivningsklar. (individberäkning) 

Från och med 2020-04-01 regleras betalningsansvaret på samma sätt oavsett om 
den enskilde vårdats i psykiatrisk eller somatisk vård.  

Villkoren för att kommunens betalansvar ska inträda är de samma som gäller för 
somatisk vård. 

9. Utvecklingsåtagande  
Parterna ska vidareutveckla planeringsprocessen för en säker, trygg och effektiv 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Detta innefattar att: 

• Vidareutveckla en digital lösning för utdata för gemensam uppföljning  
• Vidareutveckla gemensamt IT-stöd för att stödja in- och 

utskrivningsprocessen 
• Arbeta vidare med vad i dagens remisshantering mellan öppenvård och 

slutenvård som behöver överföras till gemensamt IT-stöd  
• Bevaka att verksamheternas anslutning till Nationell patientöversikt 

(NPÖ) fortskrider 
• Arbeta vidare med hanteringen av hur insatser som den 

landstingsfinansierade öppna vården är ansvarig för ska identifieras när 
betalningsavtalet inte ska övergå till kommunen på grund av uteblivande 
av dessa insatser.  
 

10. Uppföljning  
De delregionala vårdsamverkansgrupperna lämnar rapport årligen till 
Vårdsamverkan Västra Götaland. Rapporten ska innehålla:  
 

• Följsamhet till överenskommelsen och gemensam riktlinje med förslag till 
gemensamma förbättringar 
 

11. Ändringar i gemensam riktlinje  
Ändringar i Gemensam riktlinje om in- och utskrivning från sluten hälso- och 
sjukvård i Västra Götaland får hanteras på tjänstemannanivå, så länge dessa 
ändringar ryms inom denna överenskommelse. Ändringen initieras och godkänns 
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då av Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsdirektör och direktören på 
VästKom efter förankring i Vårdsamverkan Västra Götaland och sedvanlig 
förankring i respektive huvudmannaled. 

12. Avvikelser 
Avvikelser från åtagande enligt denna överenskommelse hanteras i enlighet med 
Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017-2020. 

13. Tvist  
Tvist mellan parternas tolkning av överenskommelsens innebörd ska hanteras i 
enlighet med Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra Götaland 2017–2020.  



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Försäljning av ca 11 140 kvm av Hevea 6, Nordskogen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen säljer ca 11 140 m2 av Hevea 6 för 3 100 000 kronor till Sannevings 

Fastigheter AB.        

 

 

 

Datum 

2020-05-26 Kerstin Hermansson 

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-06-01 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00435 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Johannes Olsson 
 

Datum 

2020-05-19 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Johannes Olsson 
Handläggare 
033 358487 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00435 3.1.2.2 

  

 

Försäljning av ca 11 140 kvm av Hevea 6, Nordskogen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen säljer ca 11 140 m2 av Hevea 6 för 3 100 000 kronor till Sannevings 

Fastigheter AB.        

Ärendet i sin helhet 

Ett köpeavtal har upprättats med Sannevings Fastigheter AB om försäljning av 

ca 11 140 m2 av fastigheten Hevea 6 på Nordskogen. Det huvudsakliga syftet 

med köpet är ometablering av åkeriföretaget Sannevings Åkeri AB som i dag 

befinner sig i kvarteret Åkermyntan på Bergsäter. Köparen planerar att uppföra 

mer lokalyta än åkeriets behov kräver, så att fler verksamheter kan inrymmas på 

Fastigheten.  

Köpeskillingen utgör 3 100 000 kronor. Överlåtelsen villkoras av att köparen 

senast 2020-12-31 påbörjar byggnation på området.                

Beslutsunderlag 

1. Köpeavtal 

2. Översiktskarta   

Beslutet expedieras till 

1. Sannevings Fastigheter AB  

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Avdelningschef 

 

















 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Anslagsframställan för ombyggnad av Sjöbovallen  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas, under förutsättning att Fritids- och 

folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, ett investeringsanslag på 17 500 tkr för 

ombyggnad av Sjöbovallen Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 2:1.        

 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-27 Tom Andersson   

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-06-01 Niklas Arvidsson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-06-01 Andreas Exner   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00748 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2020-05-27 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00748 2.6.1.1 

  

 

Anslagsframställan för ombyggnad av Sjöbovallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas, under förutsättning att Fritids- och 

folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, ett investeringsanslag på 17 500 tkr för 

ombyggnad av Sjöbovallen Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 2:1.        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslaget, att 

godkänna Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan avseende Sjöbovallen 

ombyggnad, Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 2:1. Sjöbovallen har idag 

undermåliga lokaler både till effektiv yta och byggnadstekniskt skick. 

Modulbyggnader används som omklädningsrum. Det finns även en fristående 

byggnad som innefattar klubbrum och omklädningsrum. Genom att riva 

modulbyggnaderna och den fristående befintliga byggnaden och ersätta med en 

ny större byggnad så kommer klubbens behov att tillgodoses. Nya omkläd-

ningsrum uppfyller också dagens standard, vilket är eftersatt idag. Total 

nybyggd BTA blir 682 m². Totalt beräknad investeringsutgift efter 

detaljprojektering är 17 500 tkr vilket finns upptaget i Borås Stads 

investeringsbudget 2020-2021. 

 

Beslutsunderlag 

1. KS-skrivelse 

2. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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SJÖBOVALLEN OMBYGGNAD  

TORPA SJÖBO 2:1 
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SEKTION A-A
A-40-3-1001

SEKTION A-A
A-40-3-1001

122
OMKL.
26,0 m²

126
OMKL.
18,0 m²

124
DUSCH
10,5 m²

128
DUSCH
9,5 m²

125
BASTU

133
DUSCH
9,5 m²

131
OMKL.
18,0 m²

135
KANSLI
17,0 m²

134
RWC/OMKL.
10,5 m²

132
WC

127
WC

123
WC

121
FÖRRÅD
11,0 m²

120
FÖRRÅD
11,0 m²

137
VVS - APPARATRUM
29,5 m²

114
WC

113
OMKL.
18,0 m²

112
EL

111
FRD/STÄD
7,5 m²

109
WC

108
OMKL.
18,0 m²

110
DUSCH
9,5 m²

115
DUSCH
9,5 m²

105
TVÄTT/TORK
28,0 m²

106
KLÄDFRD
10,5 m²

107
KLÄDFRD
10,5 m²

136
FÖRRÅD/REDSKAP
23,0 m²

104
WC

102
KLUBBRUM
79,0 m²

103
KIOSK/SERVERING
24,0 m²

101
ENTRÉ/KORRIDOR
83,0 m²

ÖP ÖP ÖP ÖP ÖP ÖP AP
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ÖP

ÖP

ÖP
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TM TM TT
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PA

PA

PA

PA

PA PA

PA

PA PA

PA

PA

PA

PA

ÖP

V/A

V

44000

PA

116
OMKL.
26,0 m²

117
WC

119
BASTU
6,5 m²

118
DUSCH
10,5 m²

15
60

0

TORKMATTA

ENTRÉ

PA

EI30

EI30

AP

KAPPHYLLA

KAPPHYLLA

STUPRÖR STUPRÖRSTUPRÖRSTUPRÖR

STUPRÖR STUPRÖR STUPRÖR STUPRÖR

STUPRÖR

STUPRÖR

FÖRSÄLJNINGSDISK

ÖP ÖP

SKÄRMTAK

TORKMATTA

INKLÄDNAD RUNT 
VÄRMEPUMPAR

130
WC 129

DOMARE
10,0 m²

HYLLA

FS

FS FS

FS

FS

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

TENGBOM

FORMAT

K

E VINNERGI

V BENGT DAHLGREN

W BENGT DAHLGREN

C TENGBOM

L LANDSKAPSGRUPPEN

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

www.tengbom.se 

STIBA

M LANDSKAPSGRUPPEN

LANDSKAPSGRUPPEN

- -

HANDLINGSTYP

R

-

www.landskapsgruppen.se 

www.landskapsgruppen.se 

www.landskapsgruppen.se 

www.bengtdahlgren.se 

www.bengtdahlgren.se 

www.vinnergi.se 

www.stiba.se

www.tengbom.se

PLAN

A-40-1-1220

63182 SJÖBOVALLEN OMBYGGNAD

FÖRKLARINGAR
ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER

ALUMINIUMPARTIAP
DÖRRÖPPNINGSAUTOMATIKDÖ
PASSERSYSTEMPA
STÅLDÖRRSD
ÖPPNINGSBART FÖNSTERÖP
VATTEN & AVLOPP FÖR AVSPOLNINGV/A

VATTEN FÖR AVSPOLNING (SLANG)V

2019-11-25

VÄGLEDANDE MARKERING

MABA MAHA

MATTIAS HAMMARGREN

A1    1:100

1032478

TORPA - SJÖBO 2:1

45563 SJÖBOVALLEN OMBYGGNAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

(ROSTFRI PLÅT PÅ VÄGG)

FÖRSLAG PÅ PLACERING FÖRDELARSKÅPFS



2

+137,02
+137,20

+137,02
+137,20

135,40+ Bef bollplan

Läktare
+137,02

Trappa

+137,20

27
00

27
00 31
90

6°
30°

FG 137.22

45
70

SKALA

ORIENTERINGSFIGUR

A

OBJEKTNUMMER OBJEKT

UPPDRAGSNUMMER RITAD/KONSTR AV HANDLÄGGARE

ANSVARIGDATUM

RITNINGSNUMMER REV

TENGBOM

FORMAT

K

E VINNERGI

V BENGT DAHLGREN

W BENGT DAHLGREN

C TENGBOM

L LANDSKAPSGRUPPEN

SKALA 1:100 (A1-format)

0

METER

5 10

www.tengbom.se 

STIBA

M LANDSKAPSGRUPPEN

LANDSKAPSGRUPPEN

- -

HANDLINGSTYP

R

-

www.landskapsgruppen.se 

www.landskapsgruppen.se 

www.landskapsgruppen.se 

www.bengtdahlgren.se 

www.bengtdahlgren.se 

www.vinnergi.se 

www.stiba.se

www.tengbom.se

FASADER & SEKTION A-A

A-40-3-1001

63182 SJÖBOVALLEN OMBYGGNAD

SEKTION A-A

FASAD (MOT NORDOST) 

NO
CK

HÖ
JD

BY
Y
GN

A
DS

HÖ
JD

ÖPPNINGSBARA NÄTGRINDSDÖRRARVÄRMEPUMP

SOCKEL

KRÖNPLÅT, HÄNGSKIVA & FOTPLÅT
SILVERGRÅ RAL 9006 

STUPRÖR & HÄNGRÄNNA 
SILVERGRÅ RAL 9006

TAKFOT & BALKAR
NCS S 5500-N 

UNDERSIDA TAKSPRÅNG
FASADSKIVASKIVA, STENI COLOUR SN 9400

SOCKEL NCS S 5500-NPELARE NCS S 5500-N

FASADSKIVA, STENI COLOUR SN 8008FASADSKIVA, STENI COLOUR SN 9400

ALUM. FÖNSTER RAL 5017

DÖRRBLAD I KONTRAST RAL 9003 
ALUMINIUMPARTI RAL 5017

ALUMINIUMPARTI RAL 9004ALUMINIUMPARTI RAL 5017

FASADSKIVA, STENI COLOUR SN 9400ALUMINIUMPARTI RAL 9004

SKÄRMTAK RAL 7004

ALUMINIUMPARTI RAL 9004

ALUMINIUMPARTI & DÖRRBLAD 
RAL 7004

ALUMINIUMPARTI RAL 7004
DÖRRBLAD RAL 9004

ALUMINIUMPARTI & DÖRRBLAD 
RAL 7004

TAKPAPP GRÅ

FASADSKIVA, STENI COLOUR SN 9400 FASADSKIVA, STENI COLOUR SN 8008

ALUM. FÖNSTER RAL 5017 ALUMINIUMPARTI RAL 9004

FASAD (MOT SYDVÄST) 

FASAD (MOT SYDOST) 

FASAD (MOT NORDVÄST) 

BEF. MARK 

(INDRAGEN YTA MIN. 20MM)

TORPA - SJÖBO 2:1

2019-11-25

MABA MAHA

MATTIAS HAMMARGREN

1032478

45563 SJÖBOVALLEN OMBYGGNAD

A1    1:100

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

BEF. MARK 

BEF. MARK 

BYGGLOVSHANDLING





63128 – SJÖBOVALLEN OMBYGGNAD 
TORPA SJÖBO 2:1



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Sjöbovallen ombyggnad

Upphandlingsform

Objekts-/projektnr 63182  /

Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 3 575 000 20,43% 3 575 000 20,43%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0,00%

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar / 

färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

2 500 000 14,29% 2 500 000 14,29%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 330 000 1,89% 330 000 1,89%

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 2 131 500 12,18% 2 131 500 12,18%

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

1 578 000 9,02% 1 578 000 9,02%

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 1 300 000 7,43% 1 300 000 7,43%

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 2 215 000 12,66% 2 215 000 12,66%

8 Vitvaror

- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 60 000 0,34% 60 000 0,34%

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 1 510 000 8,63% 1 510 000 8,63% Delsumma

15 199 500

10 Övrigt post - fördelning Projektering 630 000 3,60% 630 000 3,60%

Bygg- och projektledning 600 000 3,43% 600 000 3,43%

Kreditivräntor 30 500 0,17% 30 500 0,17%

Myndighetskostnader 500 000 2,86% 500 000 2,86%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 230 000 1,31% 230 000 1,31%

Övrigt 310 000 1,77% 310 000 1,77% Delsumma

0,00% 0,00% 2 300 500

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 

del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 0,00% 0,00%

Produktionskostnad inkl 

energiåtgärder= 17 500 000 1,00 0 0 17 500 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 17 500 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -17 500 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 

Finansiering 

( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 

2015-12-31 

För 

Komponents-

avskrivning

DEL 1 2020-03-03

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 

PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Sjöbovallen ombyggnad

Upphandlingsform 0

Objekts-/projektnr 63182  / 0

Färdigställt 0

DEL 2 
 Fördelning komponenter för 

avskrivning

- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2020-03-03

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 3 575 000

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
541 089 4 116 089 30 137 203

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

2 500 000

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

330 000

Anslutningsavgifter
0

Övrigt post - fördelning
428 331 3 258 331 80 40 729

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

2 131 500

Övrigt post - fördelning
322 610 2 454 110 30 81 804

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 

inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

1 578 000

Övrigt post - fördelning
238 836 1 816 836 30 60 561

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

1 300 000

Övrigt post - fördelning
196 760 1 496 760 20 74 838

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-

anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning

2 215 000

Övrigt post - fördelning
335 248 2 550 248 25 102 010

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
60 000

Övrigt post - fördelning
9 081 69 081 15 4 605

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 1 510 000

Övrigt post - fördelning
228 544 1 738 544 15 115 903

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 

FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0

Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 17 500 000 Avskrivn/ år = 617 653 kr

Ränta = 1,50% Ränta = 262 500

Kapitalkostnad år 1= 880 153

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-

kostnad/år

Redovisad Total PK / 

prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 

år;

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter



Budgetsammanställning Projektnamn: Sjöbovallen ombyggnad Projekt nr: 63182    

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-05-02 2019-07-09 2020-03-02 2021-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-05-02 2019-07-09 2020-03-02 2021-xx-xx

Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 8 560 9 060 15 200 Myndighetskostnader 300 700 500 0

9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 100 200 200

9641 8232, 8235   Markarbeten 1 000 1 500 9645 8045   Anslutningsavgifter 200 500 300

9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 350 830 630 0

9641 8312, 8315   VVS-arbeten 2 190 3 000 9651 8611,8615   Arkitekter 100 250 308

9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 100 86

9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 50

9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 30 50 11

9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 100 150 75

9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult 30

9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 40 50 59

9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 50 5

9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult

9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 60 34

9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning

9641 8432, 8435   Larminstallation 900 900 9651 8751,8755   Innemiljö 80 32

9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 40 20

Summa entreprenadutgift 12 650 14 460 15 200 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult

Summa byggherrekostnad 1 950 2 440 1 991 0 Kostnader för kontroll 650 860 830 0

Summa utgifter projektet 14 600 16 900 17 190 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 80 70

Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 40 100 100

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 5 10 10

9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 5 10 10

9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök

9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 10 10

9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 900 600 310 9652 8885   Kontroll Övrigt 50 30

9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 600 600 600

9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 50 50 30,5 0

Summa total för projektet 15 500 17 500 17 500 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50 31

Yta m² BTA 682 682 682 682 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA 22 727 25 660 25 660 0 Summa byggherrekostnad 1 950 2 440 1 991 0

Utgift entreprenad kr/m² BTA 18 548 21 202 22 287 0

Utgift byggherre kr/m² BTA 2 859 3 578 2 919 0

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Projekteringsframställan för nybyggnation av 

Badstrandsvägens förskola, Badstrandsvägen, del av 

Räveskalla 1:36 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

nybyggnation av Badstrandsvägens förskola, Badstrandsvägen, del av Räveskalla 

1:36. 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-27 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-06-01 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-06-01 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00104 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2020-05-04 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00104 2.6.1.1 

  

 

Projekteringsframställan för nybyggnation av 

Badstrandsvägens förskola, Badstrandsvägen, del av 

Räveskalla 1:36 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

nybyggnation av Badstrandsvägens förskola, Badstrandsvägen, del av Räveskalla 

1:36.   

     

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 21 januari 2020 att Kommunstyrelsen 

beslutar, under förutsättning att Förskolenämnden tillstyrker förslaget, att 

godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende 

nybyggnation av Badstrandsvägens förskola, Badstrandsvägen, del av Räveskalla 

1:36. Investeringsutgiften beräknas till 43 400 000 kronor. 

Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2020. 

Denna förskola ska ersätta paviljong Sjögårdens förskola på 60 platser i 

Sjömarken, men det innebär även en utökning av antal förskoleplatser i 

området med 60 platser. 

 

Beslutsunderlag 

1. Korrigerad projekteringsframställan för nybyggnad av Badstrandsvägens 

förskola från Lokalförsörjningsnämnden. 

2. Förskolenämndens beslut att tillstyrka projekteringsframställan, rättelse 

(handling nr 4) 

 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Förskolenämnden 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



































BARNKONSEKVENSANALYS 
 

 

 
 

Lagstiftning Forskning och statistik 

 

Beprövad erfarenhet Nätverk kring barnet/barnen 

 

Barnkonventionens artiklar Barnets/barnens egen uppfattning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Förskolenämnden arbetar för att alla barn i förskolan ska få möjlighet allt lyckas. Förskolan ska vara en trygg miljö där barn  
 får utrymme att uttrycka sina åsikter och få dessa tillvaratagna. Alla barn ska ha möjlighet att lyckas, oavsett bakgrund.  

Alla har rätt till goda kunskaper och en god utbildning. En förutsättning för detta är att förskolans utbildning bedrivs i 
ändamålsenliga lokaler.  

 
  

Dnr 2020-00026 Ärende: 

Projekteringsframställan Badstrandsvägens förskola Sjömarken 

Finns det forskning eller statistik kring frågeställningen/ 

ärendet som kan användas som faktabakgrund för 

bedömning? 

 

De riktlinjer som Förskolenämnden hänvisar till baserar sig 

på relevant forskning. 

Vad säger lagstiftning, förarbeten, riktlinjer, föreskrifter 

eller policy i förhållande till frågeställningen/ärendet? 

 

Av Borås Stads Riktlinjer för nybyggnation 

och ombyggnation av förskola framgår att Borås Stad ska 

skapa goda uppväxtvillkor för barn samtidigt som man står 

inför en stor utmaning att inom de närmaste åren bygga ut 

antalet förskoleplatser. 

Riktlinjerna ska skapa en samsyn vid planering och 

projektering av förskolor mellan kommunens berörda 

aktörer och förvaltningar kring funktioner. Verksamhetens 

krav på ändamålsenliga, tillgängliga, säkra och trygga 

miljöer samt tekniska krav ska enligt detta dokument 

uppfyllas på en acceptabel ekonomisk nivå. 

Kunskaper hos dem som finns i barnets/barnens 

närmaste omgivning, ex. föräldrar eller skolpersonal. 

 

Enligt skollagen och läroplan ska förskolans miljö vara en 

miljö för utveckling och lärande. Kunskap hos rektor hos 

och pedagoger finns för att skapa en god lärmiljö och  

 kunskap om hur den ska nyttjas på bästa sätt för att     

 tillgodose barnets bästa.  

Tidigare erfarenheter med liknande ärenden. 

 
Förskolenämnden har sedan nämndens start 2017 öppnat 7 
nya förskolor (Sagan, Kransmossen, Kärrabacken, Tallbacken, 
KreaNova, Silverpoppeln och Marklandsparken).  

Skriv ut formulär 

Sammanfattande bedömning: 

Har barnet/barnen själva fått möjlighet att uttrycka sin 

åsikt? På vilket sätt? Vad är barnets/barnens 

uppfattning? 

 

Barnens perspektiv har inte inhämtats med hänsyn till 

förskolebarnens ålder.  

Vilka av barnkonventionens artiklar berörs av 

frågeställningen/ärendet? Vad säger barnkonventionen? 

 

Artikel 2 

Artikel 3 

Artikel 6 

Artikel 12 
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Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-02-24 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2020-00026 2.6.1.0 
 

  

 

Projekteringsframställan för Badstrandsvägens 

förskola i Sjömarken 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden tillstyrker projekteringsframställan avseende nybyggnation av 

Badstrandsvägens förskola, Badstrandsvägen, del av Räveskalla 1:36 och 

översänder svaret till Kommunstyrelsen och Lokalförsörjningsnämnden.        

Reservationer/Protokollsanteckning 

Leif Häggblom (SD) reserverar sig emot beslutet till förmån för eget förslag att 

ärendet avstyrks.   

Ärendet i sin helhet 

Projekteringsframställan avser byggnation av Badstrandsvägens förskola i 

Sjömarken. En förstudie har genomförts av Lokalförsörjningsförvaltningen 

tillsammans med representanter från Förskoleförvaltningen. Tomten medger en 

förskola i ett plan. Utformningen följer Borås Stads riktlinjer för ny- och 

ombyggnation av förskolor samt Skolverkets riktmärken för barngruppers 

storlek. Tomten delas upp i tydliga zoner för lek och transport.  

Två bullerplank ska uppföras för att klara bullerkraven enligt Naturvårdsverkets 

riktlinjer då förskoletomten ligger nära järnvägen.  

I samband med att den nya förskolan öppnar planeras Sjögårdens förskola 

avvecklas med 60 förskoleplatser. Denna förskola är belägen i paviljonger.  

Bedömd produktionsstart är satt till hösten 2020 med inflyttning januari 2022.  

Projektets budget är kalkylerad till 43 400 000 kr.               

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola, 

Badstrandsvägen, del av Räveskalla 1:36, Borås Stad    

2. Korrigerad projekteringsframställan för Badstrandsvägens förskola i 

Sjömarken 

3. Barnkonsekvensanalys                         

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 6 februari 2020. 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Fordringar om en sammanlagd summa av 150 677 kronor avskrivs. 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-25 Ulf Olsson  

  Kommunstyrelsens ordförande 

 

Datum 

2020-05-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-06-01 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00033 2.4.2.3 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-05-12 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00033 2.4.2.3 

  

 

Avskrivning av fordringar över ett halvt basbelopp 

Kommunstyrelsens beslut 

Fordringar om en sammanlagd summa av 150 677 kronor avskrivs.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen föreslår att avskriva fordringar om en summa om 150 677 

kronor. Fordringar uppgår till mer än ett halvt basbelopp per gäldenär. 

Anledningen till föreslagen avskrivning är att fordringar inte inkommit trots 

vidtagna inbetalningsåtgärder.     

           

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-06-15 

2. E-post från Redovisningsservice, Servicekontoret, 2020-05-08 

  

Beslutet expedieras till 

1. Redovisningsservice, Servicekontoret, jeanette.daag-rezac@boras.se 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppföljning intern kontrollplan 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Att godkänna redovisning av intern kontroll 2019. 

 

 

 

 

 

Datum 

2020-05-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-05-29 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00212 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Christina Anemo, Jan Olausson 
 

Datum 

2020-05-20 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christina Anemo, Jan Olausson 
Handläggare 
033 355305, 357344 

SKRIVELSE 
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Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00212 1.2.3.2 

  

 

Uppföljning intern kontrollplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att godkänna redovisning av intern kontroll 2019.    

     

Sammanfattning  

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 

årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2019 års 

plan.        

             

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 

uppföljningar av intern kontroll år 2019 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är 

Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna 

kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en 

god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och 

anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av 

nämnden. Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 

nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen. 

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

 säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs. 
 säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 
 minimera risker, säkra system och rutiner. 
 trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 
 säkra en rättvisande redovisning. 
 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

 

Utvärdering av uppföljning 2019  

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med 
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årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2019 års 

plan. Dock redovisade några nämnder efter det att årsredovisningen lämnats in.  

 

Det finns en stor variation på nämndernas uppföljningar, vissa nämnder 

behöver förbättra sin interna kontroll. Några nämnder har inte följt upp allt 

som stod i planen för 2019 och såväl analys som slutsatser har brister. 

Kommunstyrelsen uppmanar därför nämnderna att utveckla arbetet med den 

interna kontrollen. 

 

Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och 

bedömningen är att det inte krävs några förändringar i övergripande rutiner. De 

avvikelser som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd 

personal har informerats och aktuella rutiner har uppdaterats.  

 

Kommunstyrelsen anser att det är av stor vikt med en fungerande intern 

kontroll, därför kommer berörda tjänstemän att kallas till utbildning under 

hösten.   

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-22

   

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 















  2020-02-20 

Borås Stads Revisionskontor 
Besöksadress: Sturegatan 42                                                        Telefonnummer: 033-35 71 54 
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås            Faxnummer: 033-35 71 57 
Webbplats: boras.se/revisionskontoret  Mail: revisionskontoret@boras.se  

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intern kontroll 2019 
 
Revisionskontoret har upprättat förslag till Uppföljning av intern kontroll 2019 för 
Stadsrevisionen enligt bilaga.  
 

Beslut 
 
Revisorskollegiet fastställer upprättad Uppföljning av intern kontroll 2019 samt överlämnar 
densamma till Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
Boris Preijde  

Ordförande Revisorskollegiet 

     

 

 



Uppföljning intern kontrollplan - 2019 (Revisorskollegiet)

Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

Styrning
och ledning

Delegation Risk att
delegationsordningen
ej följs,

9 Kontroll att
delegationsbeslut
anmäls till
Revisorskollegiet

Period
År 2019

Kontrollfrekvens
Varje månad

Delegationsbeslut har
tagits upp i
Revisorskollegiet
under år 2019.

Utförd

Anna
Sandström

Ingen åtgärd

Egen
verksamhet

Verksamhetskontroller Risk för att
verksamhet ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

9 Kontroll att
verksamhet sköts

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Samtliga moment i
SAM-kalendern har
följts upp under året
Samtliga moment i
Intern kontroll har
följts upp
Budgetföljsamhet har
följts upp löpande
och rapporterats till
Revisorskollegiet
Samtliga
revisionsgranskningar
har genomförts

Utförd

Anna
Sandström

Utveckla
kontrollplanen
till 2020

Verkställighet av
beslutade
revisionsplaner

9 Revision genomförs
enligt revisionsplan,
inom rimlig tid och
genomförda/
påbörjade revisioner

Period
År 2019

Kontrollfrekvens
Varje månad

Samtliga
revisionsprojekt i
revisionsplanen är
genomförda och tas
upp för beslut i
revisorsgrupperna, de
sista i februari
månad.

Utförd

Anna
Sandström

Ingen åtgärd

Inte få gehör för
granskning

9 Att dialogen med
nämnder/
förvaltningar varit
korrekt

Period
Halvår 1 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Samtliga nämnder
har besökts av
revisorsgrupperna
under år 2019.

Utförd

Anna
Sandström

Ingen åtgärd

sida 1 av 1 (2020-02-20)



 

 

 

Uppföljning Intern kontroll 2019 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
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1 Inledning 

Individ- och familjeomsorgen har följt upp den interna kontrollplanen för 2019. 

Nämnden har under flera år bedömt att vakanta tjänster inom myndighetsutövning samt svårighet att rekrytera familjehem varit betydelsefulla risker som 

behövt följas. Kontrollerna av vakanta tjänster har under året inte givit någon oro. Fortfarande finns en oro kring rekryteringssvårigheterna av 

familjehem. Upphandling av privata vårdalternativ såsom Hem för vård och boende har under 2019 kunnat följas på ett bättre sätt med hjälp av verktyget 

Placeringsinfo. Antalet Lex Sarah har minskat under året utifrån att verksamheten dels har haft utveckling av rutiner och arbetssätt men mycket beroende 

av att man haft en tydligare tolkning av vad som ska leda till Lex Sarah-utredning och vad som istället är en avvikelse. Fler av de situationer som 

uppkommit har bedömts som avvikelser i verksamheten och ska hanteras utifrån de arbetssätt och rutiner som finns för detta. Myndighetsverksamheterna 

inom sociala klustret har hittills inte haft ett digitalt stödsystem för att hantera avvikelser. Detta kommer att utvecklas under 2020 gemensamt för 

nämnderna i sociala klustret. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Ledningssystem för 
kvalitet 

Kontroll av Lex Sarah för att se vilka som 
berör avvikelser från gällande rutiner eller en 
brist på rutiner 
 
Genomgång av årets lex Sarah 

Under 2019 avslutades 4 Lex Sarah rapporter. Två rapporter gällande 
risk för missförhållande, en rapport gällnade missförhållande samt en 
rapport gällande ett allvarligt missförhållande. Rapporten gällande 
allvarligt missförhållande gällde ett barn som fått en kontaktfamilj som 
insats. Utredningen ledde till att rutinen kring utredning av 
kontaktfamiljer reviderades. IVO avslutade ärendet utan att vidta 
ytterligare åtgärder. 
Två av rapporterna gällde våra interna administrativa rutiner och 
ledde till åtgärder kring bl.a. posthantering. 
 
 
 
 

Rutinutveckling samt 
egenkontrollplan 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Rekrytering Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
 
Antalet vakanta tjänster rapporteras 
löpande 

Antalet vakanta tjänstefaktorer har följts under året. Inom barn och unga 
var det i januari månad 3.25 vakanta tjänstefaktorer. Rekrytering av 
tjänster skedde och totalt sett för de fyra enheterna inom 
myndighetsutövningen har det därefter varit en övertalighet gällande 
tjänstefaktorerna. 
 
Inom vuxenområdet har det funnits två enstaka tillfälliga vakanta 
tjänster som tillsatts inom kort. 
 
I dagsläget är bemanningen god och det finns ingen direkt oro över 
vakanta tjänster.  

 

Introduktion Uppföljning av att nyanställda får en person 
med extra ansvar för grundintroduktion 
 
Webbenkät och stickprov vid årets slut 

Under 2019 anställdes 30 nya medarbetare som alla fick en eller två 
särskilt utsedda personer för introduktioner i arbetet. Det har antingen 
varit metodhandledare eller kollega som haft denna uppgift. 

Två (2) samordnare har anställts, vilka arbetat inom samma områden 
tidigare. Båda har haft närmsta chef som arbetsledare och mentor och 
de hade täta möten i starten. Två (2) nyanställda medarbetare hade 
tidigare haft längre vikariat på enheten där de sedan fick 
tillsvidareanställning. Behov av ytterligare introduktion och mentorskap 
bedömdes därmed inte behövas. 
 
Under 2019 startade ett nytt stödboende inom vuxenområdet upp. Sex 
(6) personer anställdes en tid före öppnandet av boendet. De hade 
gemensam grundintroduktion och arbetade tillsammans fram 
gemensamma strukturer för arbetet. Två (2) av dem hade tidigare 
arbetat inom Borås Stad och utsågs därmed till att stötta sin kollegor i 
delar av arbetet. Uppstarten präglades av ett nära ledarskap av 
enhetens chef. 
 
Totalt sett har mentorer och/eller arbetsledare/chefer funnits tillgängliga 
för att genomföra en god introduktion för nyanställda inom 
förvaltningen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Hot - och våld Uppföljning av tillbud och arbetsskador 
genom Systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Sker i SAM 

Rapporteringen av arbetsskador och tillbud är ett sätt att 
uppmärksamma risker i det dagliga arbetet och ett viktigt underlag för 
det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Antalet anmälda tillbud har ökat till 
35 stycken under 2019 jämfört med 8 stycken under 2018. Av det totala 
antalet anmälda tillbud har fem rapporterats som allvarliga vilket kan 
jämföras med tre under förra året. Antalet anmälda arbetsskador 
uppgick 2019 till totalt åtta stycken i jämförelse med tre stycken 2018. 
 
Ökningen av antalet anmälda tillbud och arbetsskador beror till viss del 
på att självrapporteringen i Heroma varSAM sker i större omfattning än 
tidigare. Det är viktigt att använda sig av inrapporteringen samt agera 
främjande, förebyggande och lärande utifrån rapporteringen. 

 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Upphandling Enkät till chefer kring direktupphandling 
kring användning, utbildning och 
rutinföljsamhet 
 
Enkät till chefer om de genomfört 
direktupphandling och genomgått utbildning 
för detta och följt rutin 

Vid uppföljning med enhetscheferna rapporteras det att två 
direktupphandlingar gjorts under 2019. Direktupphandlingarna avsåg 
drogtester samt handledning utanför ramavtal. Ingen av enhetscheferna 
gick under 2019 utbildning i upphandling. Oklart i vilken omfattning 
riktlinjer var kända av enhetschefer. Förvaltningen överväger om det 
behövs ytterligare informationstillfällen kring upphandling och inköp. 

 

Upphandling av 
vårdgivare 

Kontroll av att Borås Stads 
upphandlingsregler följs 
 
Stickprov 

Under 2019 har implementeringen av webbtjänsten/sökverktyget 
Placeringsinfo fortsatt. Genom att förvaltningens sökande efter lämplig 
vårdgivare sker genom denna tjänst garanteras att aktuell vårdgivare är 
upphandlad. Om ej så sker har förvaltningen dokumentation varför vi 
gått utanför aktuell upphandling via Placeringsinfo. Användningen av 
Placeringsinfo har styrt/uppmärksammat socialsekreterarna kring regler 
kring upphandling. 

 

Representation Att deltagarförteckning och syfte framgår för 
kostnader avseende utbildning och 
representation i samband med granskning 
av leverantörsfakturor 
 
Stickprov 

Stickprovskontroll har gjorts på 7 konferenser/utvecklingsdagar från 4 
olika enheter. I samtliga fall saknas såväl syfte samt deltagarlista. Efter 
kontakt med ansvariga enhetschefer framkommer att det de upplever 
det oklart hur dessa fakturor skall hanterats och att de trott att de 
hanterat fakturorna på ett korrekt sätt. Tydligare information/utbildning 
krävs för vi skall följa gällande regler kring representation. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Statsbidrag/ersättningar Att göra en rutin för bevakning av olika 
statsbidrag 
 
Kontroll att rutin finns 

Samtliga statsbidrag som har varit aktuella för nämnden har sökts 
under 2019. De statsbidrag som sökts gäller bland annat statsbidrag för 
ensamkommande över 18 år, statsbidrag för ensamkommande under 
18 år , statsbidrag för insatser för Barn och ungas psykiska hälsa samt 
stimulansbidrag från Socialstyrelsen till personalkostnader för Barn och 
unga. En övergripande analys är att dessa är ansökta och väl 
redovisade tillbaks till Socialstyrelsen. Det finns ett arbetssätt inom 
verksamheten för att uppmärksamma dessa statsbidrag som är 
återkommande och där Borås stad får direkt information kring. 
Detaljrutiner inom detta område återstår fortfarande att tas fram. 
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2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process 
Kontrollmoment 
och kontrollmetod 

Analys  2019 Åtgärd 

Rekrytering Familjehem Följa antalet interna 
familjehem 
 
Kontroll att detta 
genomförts utifrån 
egen statistik 

Familjehem 

Antal internt familjehemsplacerade barn under 2018 var i snitt 78,25 barn per månad och i 
december var det 83 barn. Under våren 2019 var antalet mellan 80 och 83 för att sedan minska 
till 74 i augusti. Under hösten har dock antalet ökat och i december var 83 barn internt placerade 
i familjehem. Snittet för 2019 har ökat med ett (1); 79,25 barn per månad. 
 
Externt familjehemsplacerade barn minskade med cirka en tredjedel under 2018 och var i 
december 17 stycken. Under 2019 har antalet ökat något; 22 barn i december månad. 
 
Antal interna familjehem med ett eller flera aktuella familjehemsuppdrag har pendlat mellan 58 
och 60 under året. Under en längre tid har de interna familjehemmen tagit emot fler barn per 
familj än tidigare. Gränsen för hur många barn varje familjehem kan ta emot är för tillfället nådd. 
Det finns en upparbetad struktur för rekrytering och ett långsiktigt arbete pågår inom ramen för 
förstärkt familjehemsvård. Ännu har dock inflödet av nya familjehem inte ökat. Ytterligare två 
jourhem har utretts och godkänts. Nu mera finns fyra interna jourhem. 
 
Ensamkommande  

Gällande internt placerade ensamkommande barn och antal familjehem med pågående 
placeringar var antalen i mars 28 barn, vilket var i nivå med föregående år. Antalet barn har 
sedan mars månad haft en svagt nedåtgående trend och i december var det 19 barn som 
placerats i interna familjehem. 
 
Föregående år minskade antalet externt familjehemsplacerade barn kraftigt, från 28 barn i 
januari till 3 i augusti. Minskningen har fortsatt och sedan juni månad har enbart ett (1) 
ensamkommande barn varit placerat i externt familjehem. 

Förstärkt familjehemsvård 

Inom ramen för förstärkt 
familjehemsvård pågår en rad 
aktiviteter som bl.a. syftar till 
att möjliggöra en ökad 
rekrytering av interna 
familjehem. Olika 
rekryteringsinsatser samtidigt 
som stödet ökas till de som 
blir familjehem. 
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Verksamhet / Process 
Kontrollmoment 
och kontrollmetod 

Analys  2019 Åtgärd 

Vuxen 
Delaktighet/medskapande 

Hans Abrahamsson, 
Anders Solum-
Faeste, Heli 
Ropponen, Lasse 
Jutemar, Johan 
Andersson, Rebecca 
Albert 
 
 

Vuxen myndighet och insats deltog 2019 i vår lokala brukarundersökning tillsammans med hela 
IFO exklusive Försörjningsstöd. Detta var första året som en gemensam undersökning gjordes, 
men att generalisera utifrån resultaten är svårt detta första år. 
Oklarheter kring genomförande och urval inom enheterna genererade en stor problematik för 
validiteten i undersökningen. Samtidigt så var detta en Pilot som vi lärt oss mycket av. De 
enheter vi kan analysera utifrån rimlig svarsfrekvens, uppvisar mycket höga värden andel nöjda 
brukare gällande bemötande men lägre värden gällande delaktighet. 
 
Vuxen myndighet deltog för tredje året 2017–2019 i den nationella brukarundersökningen. 
Utifrån bemötande är andelen nöjda brukare lika höga i Borås jämförelse riket (alla kommuner, 
ovägt medel). Detsamma gäller för en av frågorna gällande delaktighet som handlar om 
upplevelsen att brukarens synpunkter på hur hens situation skulle kunna förändras. På frågan 
vilken utsträckning det går att påverka typ av hjälp från socialtjänsten är siffrorna lite lägre än 
riket. Framgent behöver vi arbeta mer aktivt för att få upp svarsfrekvensen och öka validiteten på 
den lokala brukarundersökningen eftersom vi där kan analysera på enhetsnivå. Detta är 
nödvändigt om brukarundersökningen skall ligga till grund för ett utvecklingsarbete i riktning mot 
en ökad nöjdhet hos brukarna gällande bemötande och delaktighet. 

 

Medskapande/delaktighet 
BoU 

Marianne 
Gunnarsson, Sara 
Jönsson, Eva 
Eriksson, Fredrich 
Legnemark, Giséla 
Trapp, Kerstin 
Wadman, Helena 
Millberg, Maria 
Trygg, Dan Mörk 
 
 

Barn och Unga myndighet och insats deltog 2019 i vår lokala brukarundersökning tillsammans 
med hela IFO (se ovan Vuxen). Även för Barn och unga så var det samma problematik som 
beskrivs för vuxen ovan. De enheter vi kan analysera utifrån rimlig svarsfrekvens, uppvisar lite 
lägre värden än Vuxen, men utifrån metodproblematiken så kan det lika gärna vara vuxen som 
fått för höga värden 

Barn och Unga myndighet deltog för tredje året 2017-2019 i den nationella 
brukarundersökningen. Utifrån bemötande så ligger Myndighet Barn och Unga 13-25 och 
Vårdnadshavare till ungdomar 13-18 med en högre andel nöjda brukare jämförelsevis riket (alla 
kommuner, ovägt medel). Avseende delaktighet ligger dessa grupper i paritet med, eller med en 
högre andel jämförelsevis riket. På frågan om brukaren kan påverka vilken hjälp hen kan få 
ligger siffrorna strax under riket. 

Framgent behöver vi arbeta mer aktivt för att få upp svarsfrekvensen och öka validiteten på den 
lokala brukarundersökningen eftersom vi där kan analysera på enhetsnivå och på samtliga 
enheter. 

 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

Kontroll av nyttjande 
av videokonferenser 
för möten, 
uppföljning och 
konferenser 
 
Webbenkät görs vid 
årets slut 

Sex enheter har under 2019 deltagit med personal vid olika typer av webbinarier som alternativ 
till att resa på konferens eller utbildningstillfälle på annan ort. 
 
Förvaltningen i sin helhet har under 2019 ökat användandet av skype-möten både gällande 
klientkontakter och interna/externa kontakter. Chatten som går till fältverksamheten är öppen 
flera gånger i veckan och används frekvent av ungdomar som önskar kontakt. 
 
Implementering av digitalisering av olika slag för att få tid till att i större utsträckning möta 
brukare pågår kontinuerligt. 
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3 Uppföljning direkta åtgärder 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2019 

Risk för att kvaliteten blir 
lägre till följd av låg 
bemanning 

Risk till följd av 
svårigheten att kunna 
rekrytera socionomer 
 
Riskbedömning 2019 

16 

Uppföljning av 
åtgärder i KAL-
planen 

 

 Avslutad KAL-planen följs upp kontinuerligt och ett antal åtgärder 
har genomförts under 2018-2019 vilket sammantaget 
resulterat i att myndighetsutövning har samtliga tjänster 
bemannade för närvarande. 

KAL-planen behöver även följas under 2020 för att se att de åtgärder som planerats fullföljs. 
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1 Inledning 
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska också 
lämnas till Stadsrevisionen. 
Enligt Servicenämndens anvisningar för intern kontroll ska förvaltningschefen därutöver rapportera per halvår till nämnden om arbetet med intern 
kontroll, hur den fungerar samt, vid behov, föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. Uppföljning skedde vid 
Servicenämndens sammanträde 2019-08-21. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Konkurrens Uppföljning av inlämnade anbud och erhållna anbud. 
 
Anbuden redovisas månatligen för nämnden med 
projektnamn, beställare och anbudssumma* under 
rubrikerna; Erhållna anbud, ej erhållna anbud, 
lämnade ej klara anbud, pågående anbudsräkning 
samt avstår från att lämna anbud.  
 
*gäller ej lämnade ej klara anbud eller avstår från att 
lämna anbud. 

Avdelningen har under 2019 lämnat 113 anbud och blivit tilldelade 70 stycken. Vi 
har under samma period fått nej i 25 lämnade anbud, vi väntar på svar på 14 
lämnade anbud och tackade nej att lämna anbud vid 5 förfrågningar. 
Den ekonomiska analysen beträffande om intäkterna motsvarar lämnade 
anbudskostnader, visar ett ekonomiskt balanserat resultat om ca 1 % på angiven 
omsättning. Avdelningen har ett väl utvecklat kalkylsystem och kompetenta 
kalkylatorer, med stor branschkunskap inom mark och anläggning. Förvaltningen 
har sedan 1992 arbetat för att utveckla avdelningens olika verksamheter. Vi 
känner att vi fortsatt står väl rustade för de behov som koncernens förvaltningar 
och bolag har inom mark, anläggning, fastighet, park och idrott under 2020. 
 

 

Samverkan Avstämning av samverkan 
 
Servicenämndens presidium initierar och bokar möten 
med koncernens olika presidium och berörda 
tjänstemän, för uppföljning och påverkansarbete i 
positiv anda. 

Under 2019 genomfördes fem avstämningar av samverkan. Servicenämndens 
presidium träffade följande nämndpresidier. Lokalförsörjningsnämnden, Borås 
Elnät AB, Fritids- och Folkhälsonämnden, Tekniska nämnden samt Vård- och 
Äldrenämnden. 
 
Inför varje möte har en agenda sänds ut till aktuellt presidium, så att de 
kan förberedda aktuella frågor och återsända dessa frågor till oss. Därmed kan vi 
förbereda svar, vilket skapar en bra dialog under mötet. Vid uppstarten av 
varje möte har vi haft en presentation av vår och berörd nämnds verksamheter, för 
att få en uppdaterad nulägesbild med efterföljande dialog. 
Dialogerna har förts i en positiv och utvecklande miljö, men även frågor som har 
påtalat kritik, har framförts på ett konstruktivt sätt. Vissa frågor har bidragit till 
ytterligare dialogmöten på förvaltningsnivå, som har breddat förståelsen för våra 
olika verksamheter, vilket ytterligare har stärkt samverkan mellan presidierna. Ett 
resultat av dessa möten är att Servicekontoret har fått ett ökat samarbete med 
förvaltningar och bolag där koncernnyttan har varit en drivkraft. 
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2.2 Personal 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll av attester och ersättningar 
 
Utförs av Löneservice enligt central rutin. 
2019 kontrolleras ansvar: 
142200 Utvecklingschef Dataservice 
144240 Arbetsledare 240 Entreprenad 
145270 Arbetsledare 2 Idrott Entreprenad 

Urval 
Utförs av Löneservice enligt central rutin. 
Carina A skickar in blankett till Löneservice. 
2019 kontrolleras ansvar:     

• 142200 Utvecklingschef Dataservice 
• 144240 Arbetsledare 240 Entreprenad 
• 145270 Arbetsledare 2 Idrott Entreprenad 

Kontrollmånad: augusti löneutbetalning 
Analys av kontrollen visar att det inte finns några avvikelser i utbetald lön för de 
ansvar som granskats. Inga åtgärder krävs. 
 

 

2.3 Ekonomi 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekta attester vid manuell leverantörsbetalning 
 
Samtliga manuella leverantörsfakturor kontrolleras 

Urval 
Manuella leverantörsfakturor 2019 ver.nr 790751 - 790771, totalt 21 
leverantörsfakturor. 
Analys  
Samtliga fakturor har korrekt attest och är inskannade i Agresso. 
Åtgärd 
Ingen åtgärd krävs. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Kontroll av leverantörsfakturaflödet 
 
Stickprovskontroll av korrekt fakturaadress och YY-kod 
på fakturan. 
Samtliga fakturor som passerar bokhållaren under två 
perioder kontrolleras. 

Kontroll: 
Korrekt elektronisk referens på leverantörsfakturor. 
Urval: 
Samtliga fakturor till bokhållaren vecka 17-20 (130 fakturor) samt vecka 38-41 
(137 fakturor), totalt 267 fakturor. 
Analys: 
Totala urvalet har ökat med 3 fakturor jämfört med 2018 och med 13 jämfört med 
2017. 
Fördelning av felorsak: 
- YY1464B (anges vid inläsning av elektronisk faktura om leverantören ej angett 
YY-kod på korrekt plats): 
30 fakturor = 11 % av totala urvalet, vilket är en kraftig minskning jämfört med 
2018 (54 st = 23 %).  Av de 30 fakturorna var det 24 som hade referens men på 
fel plats. 
Minskningen kan vara en effekt av Redovisningsservices kontakter med 
leverantörerna, för att komma tillrätta med problemet som gäller samtliga 
förvaltningar i Borås Stad. 
- Felaktig/saknad YY-kod på faktura: 229 st = 86 % av totala antalet. En ökning 
från 2018 med 13 % (171 st = 73 %). Av 229 fakturor saknade 71 % YY-kod, 29 % 
hade felaktig YY-kod. 
- Skanningsfel, YY-kod fanns: 0 st = 0 % av totala antalet  (1 st 2018) 
- Uppgifter från bilregistret: 0 st = 0 % av totala antalet (1 st 2018) 
Åtgärd 
Redovisningsservice arbetar  med problemet med YY1464B,  vilket har resulterat i 
en förbättring jämfört med 2018. 
Felaktig/saknad YY-kod är fortfarande det stora problemet. Orsaken kan vara att 
beställaren ej lämnar YYkod /lämnar felaktig YYkod till leverantören eller att 
leverantören ej får med YYkoden på fakturan. Arbetet med att kontakta 
leverantören angående felaktiga/saknade YY-koder fortsätter, liksom 
informationen till beställarna att ange YY-kod till leverantören. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Upphandling Kontroll att direktupphandling sker korrekt 
 
Stickprov, under året av Servicekontoret genomförda 
upphandlingar 

Urval 
Förvaltningen har genomfört direktupphandlingar vid sex tillfällen med ett 
nettovärde av 1 643 tkr. Samtliga upphandlingar är kontrollerade, och de belopp 
som inköpen avser varierar från 81 till 525 tkr. 
Analys 
De sex direktupphandlingarna avser material eller tjänster som förvaltningens 
olika beställare kravställt för att ett projekt/uppdrag ska kunna genomföras, 
alternativt en vara eller tjänst för att möjliggöra ett event eller driftsuppdrag. Där 
det så varit möjligt har upphandlande avdelning begärt anbud från tre olika 
leverantörer för att uppfylla krav som finns vid direkt upphandling. Koncerninköps 
direktupphandlingsmodul har använts vid sex upphandlingar. 
Åtgärd 
Förvaltningen arbetar med upphandlingar på ett mycket ansvarsfull sätt, då det 
ligger i förvaltningens uppdrag att ständigt arbeta med att få lägsta pris för varor 
och tjänster som upphandlas. Användningen av direktupphandlingsmodulen kan 
dock utvecklas ytterligare för att koncerninköp ska kunna följa behov av 
samordning vid inköp mellan förvaltningar och bolag 
Utvalda direktupphandlingar. 
Jullunch: Direktupphandlad i verktyget Visma Tendsign, skickades ut till sex 
företag varav tre lämnade anbud. RB Kockesset AB fick uppdraget med 
motiveringen; Vi väljer RB Kockesset AB därför att de har lägst pris och att de 
uppfyller de obligatoriska krav vi ställt samt att de använder närproducerad och 
ekologisk odlad mat i största möjliga utsträckning, vilket har efterfrågats i 
underlaget enligt Borås Stads policy för ekologiskt och närproducerad mat. 
Rengöringsmaskin för konstgräs: Direktupphandlad i verktyget Visma Tendsign. 
Två anbudsgivare, Vinnande anbud Winn Marketing AB 
Rötskadebesiktning av belysningsstolpar: Direktupphandlad i verktyget Visma 
Tendsign. Inga anbudsgivare 
Vägmarkeringar i Borås 2019/2020: Direktupphandlad i verktyget Visma Tendsign. 
Tre anbudsgivare, Vinnande anbud Svevia 
Arbetsvagn för 4 personer: Direktupphandlad i verktyget Visma Tendsign. En 
anbudsgivare. Vinnande anbud Norrlandsvagnar 
6 styck 10 fots containrar: Direktupphandlad i verktyget Visma Tendsign. Tre 
anbudsgivare, Vinnande anbud Containerhandel i Göteborg AB 
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2.4 Egen verksamhet 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Verksamhetskontroller 
 
Kontroll sker enligt Internrevisionsprogram - ISO  
Riskbedömningen är generell för samtliga rutiner i 
ISO. 
ISO plan/rapporter presenteras för nämnden i 
samband med riskanalys/intern kontroll samt bifogas i 
Stratsys. 

Under året har nio internrevisioner genomförts; 
Tre avvikelser rapporterades, varav två är åtgärdade och en följs upp under 2020. 
Tre förbättringsförslag lämnades, varav två är åtgärdade och en följs upp under 
2020. 
Vid tre revisioner framkom ingen avvikelse/förbättringsförslag. 
 
2019-10-23 – 24 genomförde RISE den årliga revisionen utifrån ISO-certifieringen. 
Sammanställning av genomförda revisioner, samt interna och externa 
revisionsrapporter bifogas - 2020-02 Uppföljning Intern kontroll 2019 - Bilaga - ISO 
revisionsplan 2018-2020.pdf 
 
Uppföljning av mindre avvikelser från internrevisioner 2018. 
Post och bud: 
Mindre avvikelse. Brist på rutiner och dokumentation. Uppföljning i maj-juni 2019. 
Uppföljning genomförd 2019-06-10. Förändringsarbetet på post och bud har gett 
resultat och att verksamheten blivit mer ändamålsenlig. Arbetet med att kartlägga 
processer och dokumentera rutiner är påbörjat och man kommit långt, även med 
arbetet med att lägga in rutiner i Canea. Målet är att vara klar med hela arbetet vid 
årsskiftet inklusive att alla dokument ska finnas i Canea. 
Rutin 2395, Hantering hotfulla situationer under ensamarbete på 
idrottsanläggningar:  
Mindre avvikelse. Rutinen behöver uppdateras så att den blir tydligare samt stöd 
för personalen. Uppföljning februari 2019. 
Uppföljning genomförd 2019-02-19. Rutinen är nu genomgripande omarbetad, 
med gott resultat. Rutinen finns publicerad i Canea. 
PRK 3030, PLA 2181, RUT 3182, RUT 2234, RUT 1936. 
Mindre avvikelse. Det framkom en sårbarhet i PRK-3030, Inköp av varor och 
tjänster, om man arbetar utefter rätt fakta vad gäller delegationsordningen samt 
vikarieinträde. Uppföljning februari 2019. 
Uppföljning genomförd 2019-02-25. Man ska skapa en struktur för dokument som 
finns sparade på flera platser. Uppdaterat i Canea samt korta larmtider på viktiga 
rutiner. 
SK Rutin beställning ny anknytning, SK Rutin felanmälan av anknytning (fast 
telefon och MEX).  
Mindre avvikelse. Angiven leverantör i rutin felanmälan av anknytning är felaktig. 
Tidigare leverantör ska bytas mot nuvarande, uppdatera i rutin. Uppföljning mars 
2019. 
Uppföljning genomförd 2019-04-15.  Avvikelsen bottnade i ett missförstånd, ej 
längre aktuell. 

 

 



Internrevisioner 2019 Revision av Aktivitet/Process Bilaga/rapport
Bilaga 
1-2

Den 23 och 24 oktober 2019 besökte det 
externa certifieringsorganet, RISE, 
Servicekontoret för sin årliga revision.

Bilaga 1 RISE Revisionsplan
Bilaga 2 Avvikelser och förbättringsförslag

Rev.1 EN; arbetschefsområde 4; drift/underhåll Markrenhållning Sandsopning, RUT 2387, CHK 2551, PLA 2522. 
Brister i rutin och behöver uppdateras. Större avvikelse, 
åtgärdad.

Se revisionsrapport nr 1

Rev. 2 PoK; Stadshusservice; lokalvård PLA 2528, Kvalitets och miljöplan Lokalvård Stadshuskvarteret. 
En avvikelse avseende nyckelhantering. Åtgärdad.  Se 
rev.rapport.

Se revisionsrapport nr 2

Rev. 3 VF; förråd Rutin förrådsinventering RUT 3148. Förbättringsförslag av 
revisorerna som antogs av enheten. Åtgärdat.

Se revisionsrapport nr 3

Rev. 4 PoK; Löneservice Lönehantering RUT 2501, RUT 2502.  Ingen avvikelse. Se revisionsrapport nr 4

Rev. 5 Förvaltningsledning Riskbedömning inför förändringar i verksamheten, RUT 2309. 
Ingen avvikelse. Förvaltningsledning följer angiven rutin väl, 
medarbetare och skyddsombud varit delaktiga vid 
riskbedömningen. Medarbetarna har informerat både vid möte 
och skriftlig information. Uppföljning på riskbedömningen som 
helhet har också genomförts. 

Se revisionsrapport nr 5

Rev. 6 DA; område 2; utveckling Hantering av utbyte hyr-PC, Rutin Livscykelhantering 
Huvudrutin samt Utbyte Hyr-PC i konceptet. 
Utvecklingsenheten arbetar kontinuerligt med förbättringar och 
utveckling av sina rutiner. Ingen avvikelse.

Se revisionsrapport nr 6

Rev. 7 Ekonomi-IT-Teknisk o logistisk utv SK KomMA, Rutin för inventariehantering, rutin för rekvision 
vara/tjänst. RUT 2219, RUT 2259, RUT 2211. Större avvikelse. 
Felaktigheter i rutiner. Uppdateringar krävs. Uppföljning sker i 
slutet på februari 2020.

Se revisionsrapport nr 7

Rev. 8 Personalenheten Process introducera nyanställda, PRK 3169 samt RUT 3259, 
dessa bör förtydligas. Förbättringsförslag finns från 
internrevisorer. Uppföljning sker 2020-01-21

Se revisionsrapport nr 8

Rev. 9 EN; arbetschefsområde 1; anläggning PRK 4801, Process säkerställa handläggning av trafikskador 
belysning. Revisorer lagt ett förbättringsförslag.  Åtgärdad.

Se revisionsrapport nr 9



Revisionsplan Servicekontoret Borås Stad 23-24 oktober 2019

23-okt Dag 1 Revisor Guide
08:30 09:00 Inledande möte. Genomgång av revisionsplan. Förändringar: verksamhet, 

organisation. Klagomål/incidenter? Förväntningar på revisionen? Nyheter 
från RISE?

Mikael Süld Lisbet 
Stevik

Ledningsgrupp och KMS

09:00 09:30 Tidigare avvikelser Granskning av korrigerande åtgärder för avvikelser från 
föregående externa revision.

Mikael Süld, Lisbet 
Stevik

Ledningsgrupp och KMS

09:30 12:00 Genomgång av ledningssystemets förutsättningar, omfattning, rutiner, 
förändringar, intressenter, aspektförteckning, bindnande krav, 
internrevisioner, avvikelsehantering

Mikael Süld Lisbet 
Stevik

Ledningsgrupp och KMS

12.00 13:00 Lunch.

13:00 16:00 Åkeriverksamhet Mikael Süld Ulf Raneby,  Ola Svensson, 
Tomas Almvide 

Återvinning Ramnaslätt

Samordning av beredskapsinsatser Ola Svensson, Tomas Almvide

13:00 16:00 Mekanisk verkstad Lisbet Stevik Ann Landegren, Peder 
Fogelberg

Förråd, Fordonsverkstad, Drivmedelsanläggning Ann Landegren, Tony Öjerhed

 Fordonsenhet Ann Landegren, GitBroomé 
Lappi

16:00 - 16:30 Muntlig rapportering från dagen samt avstämning inför dag 2. Mikael Süld Lisbet 
Stevik

Ledningsgrupp och KMS

16:30 17:30 Tid för revisorernas sammanställning och analys, sker på annan ort

24-okt Dag 2
08:00 09:00 Entreprenad - avd chef Lisbet Stevik Ulf Raneby

09:00 12:00 Uppdrag inom anläggning, VA, asfalt och bygg (personal, projekt och 
fältbesök)

Ulf Raneby

08:00 11:00 Dataservice Mikael Süld Niclas Bodeklint

11:00 12:00 Tryckeri och vaktmästeri Carina Andersson, Maritta 
Sjöberg

12:00 13:00 Lunch.
13:00 14:30 Redovisningsservice, IT-samordning, tekniskutveckling (affärsstöd) Lisbet Stevik Ann Malm

13:00 14:00 Personal- och kontorsservice, Löneservice Mikael Süld Carina Andersson, Anki Boman

14:00 14:30 Pantängens servering Mikael Süld Carina  Svensson, Ulf Raneby

14:30 15:30 Ledningens genomgång. VD medverkar. Mikael Süld Lisbet 
Stevik

Ledningsgrupp och KMS

15:30 16:00 Avslutande möte. Rapportering av revisionsresultatet. Preliminärt datum för 
nästa revision bokas.

Mikael Süld Lisbet 
Stevik

Ledningsgrupp och KMS

16:00 17:00 Revisorernas sammanställningstid, sker på annan ort
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Resultat

Revisionen visar på ett mycket bra arbete kring miljö- och kvalitetsfrågor, där kundens behov och 

minskad miljöpåverkan är i fokus.

Kvalitet:

Ett gott arbete med att bryta ner målen på relevanta nivåer. Här är alla medarbetare delaktiga i 

uppföljningar som kvalitetsmålen tas upp på APT. 

Processcheman är framtagna för att kunna få en förståelse för hur processerna ska fungera och bör 

fungera. Det som kan förbättras är att tydliggöra var processmätningar görs eller vad som övervakas 

i processerna. Detta för att lättare kunna utvärdera processers prestanda. det finns flera exempel på 

bra mätningar i processerna. 

Kompetens utvärderas vid medarbetarsamtalen. Däremot så kan kompetensmatriser utformas 

likvärdigt. Det framkom bra exempel vid revisionen på kompetensmatriser som beskriver kommande 

behov. Denna matris borde kunna användas i hela organisationen.

Proaktivt arbete gentemot kund  avseende IT-service som Arkitektrådet, driftredundans, videomöten 

ärendehanteringssystem inom löneservice

Miljö

Miljöarbetet och miljömedvetandet är högt i organisationen, där man utnyttjar möjligheter som dyker 

upp. Exempel på detta är;

- inköp av begagnad gatsten (resursanvändning och transporter)

- tillvaratagande av hall som skulle ha rivits och flyttats till Ramnaslätt (resursanvändning)

- utbildat kunder i videomötestekning vilket medfört en ökning med 400 % (resursanvändning, 

klimatpåverkan)

- fortsatt utbyggnad av solenergi

Ledningssystemet är anpassat till verksamheten, har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå 

förväntat resultat.

Ytterligare förbättringar planeras inom  däckhanteringen, kemikaliehanteringssystem och en 

utbyggnad på Pantängen. Här avvaktar man ett budgetbeslut i november 2019.

Användningen av certifikat och certifieringsmärken sker enligt RISE regler för användning av 

certifikat och märken.

De interna revisionerna har genomförts på ett bra sätt där planeringen är riskbaserad. Man har fått in 

nya internrevisorer och planerar att få in fler från den operativa verksamheten.

Korrigerande åtgärder har hanterats .

Ledningens genomgång har genomförts enligt rutin.

Rekommendation och villkor

Korrigerande åtgärder för avvikelserna ska redovisas med orsaksanalys och övertygande 

dokumentation i Ecert Web. Redovisningen lämnas inom 3 månader efter revisionen, dvs senast 

2020-01-31.

Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 9001 och ISO 14001  kvarstår, 

under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas.

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification



Revisionsrapport
Datum

2019-10-30
Beteckning

ca759124
Sida

3(9)

Uppdragets omfattning

Revisionsdatum Omfattning Revisionslag

2,25 dagar2019-10-23

2019-10-24

2019-10-25

Revisionsledare: 

Mikael Süld

Revisorer: 

Lisbeth Stevik

Certifikatsnamn Standard Revision

Borås Stad SS-EN ISO 14001:2015 Uppföljande revision

Borås Stad SS-EN ISO 9001:2015 Uppföljande revision

Revisionen omfattar uppdraget enligt ovan samt granskning mot verksamheternas processer och 

dokumentation. Revisionen har utförts genom granskning av dokumenterad information och genom 

intervjuer med personal. Detta har gjorts genom stickprov. Utöver revisionstiden som anges i 

tabellen omfattar också revisionen för- och efterarbete såsom planering, inläsning, rapportering samt 

uppföljning av korrigerande åtgärder för rapporterade avvikelser. 

Ledningssystemet är integrerat för reviderade standarder och en kombinerad revision har 

genomförts.

Revisionen är utförd enligt revisionsplanen och syftet med revisionen har uppnåtts. Stickproven 

bedöms vara tillräckliga för slutsatser och rekommendationer.

I revisionen granskades verksamhet i fält och andra tillfälliga arbetsplatser.

Verksamheter som besökts finns redovisade i revisionsplanen.

Organisationens representerades av deltagare enligt bilaga 3 samt i inskannad närvarolista.

Revisionsresultatet presenterades vid avslutande möte. Rapporten finns tillgänglig i Ecert Web.

Certifieringens nu gällande omfattning redovisas i bilaga 2. Eventuella förändringar meddelas i Ecert 

Web under "Rapportera ändringar".

Planering av kommande revisioner

Verksamheten är oförändrad. Kommande revisioner kan genomföras enligt plan. 

Nästa revision är preliminärt bokad till vecka 43 2020. Eventuella förändringar meddelas i Ecert Web 

under "Rapportera ändring".

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
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Korrigerande åtgärder för avvikelser från föregående revision bedöms ha gett avsedd effekt.

Avvikelser och förbättringsförslag redovisas i bilaga 1.

Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Information

En oberoende granskning kommer att göras av rapporten. Det kan leda till en annan bedömning av 

revisionsresultatet, vilket kan innebära begäran om kompletteringar. Revisions- och 

certifieringsinformation finns på kundwebbplatsen RISE Ecert, där eventuella avvikelser finns att 

besvara. 

Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt på www.certifiering.nu.

Rapporten är skapad och godkänd av undertecknad av behörig revisionsledare.

__Signature_1

Mikael Süld

Revisionsledare

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
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Bilaga 1: Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Standard Större FörbättringsmöjlighetMindre

SS-EN ISO 9001:2015  -  1  3

SS-EN ISO 14001:2015  -  -  3

Summa:  -  1  6 

Avvikelse ID:

Kravreferens:

Klassning:115493 Mindre avvikelse

SS-EN ISO 9001:2015, 9.3 Ledningens genomgång

Beskrivning: Observation: I ledningens genomgång under punkt processers prestanda 

hänvisas texten till uppföljning mål.

Kopplingen till processers prestanda eller analysen av processers 

prestanda saknas med den hänvisningen. Målen beskriver inte 

processprestanda.

Detta är en avvikelse därför att:

Revisor: Lisbeth Stevik

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
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Avvikelse ID:

Kravreferens:

Klassning:115323 Förbättringsmöjlighet

SS-EN ISO 14001:2015, 6.1.3 Bindande krav

Beskrivning: För genomgång och efterlevnad av de bindande kraven så hade det 

underlättat att ta ut de lagtexter eller förordningar som arbetsledare  är 

berörda av.tar del av genomgången. Tex så underlättar om förråd har 

tillgång till CLP förordningen och har förstått innebörden av den när det 

finns märkningspliktiga kemikalier  på hyllan och i verkstaden.

Revisor: Lisbeth Stevik

Avvikelse ID:

Kravreferens:

Klassning:115598 Förbättringsmöjlighet

SS-EN ISO 9001:2015, 6.2 Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem

Beskrivning: De nya detaljerade målen verkar ha tappat bort tidigare kolumn kring 

resurser.

Standardkravet är att handlingsplaner ska ta hänsyn till resurser.

Revisor: Lisbeth Stevik

Avvikelse ID:

Kravreferens:

Klassning:115890 Förbättringsmöjlighet

SS-EN ISO 9001:2015, 6.2 Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem

Beskrivning: Flera av målformuleringarna beskriver åtgärder för att nå mål. 

Målformuleringen ska peka på det man önskar förbättra. Sedan kan där 

finnas flera sätt att uppnå detta, beskriva som aktiviteter.

Revisor: Mikael Süld

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
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Avvikelse ID:

Kravreferens:

Klassning:115325 Förbättringsmöjlighet

SS-EN ISO 9001:2015, 7.1 Resurser

Beskrivning: För fordonsverkstad/förråd/verkstad finns en årskalender för ex 

besiktningar, kalibreringar mm. Detta är ett bra underlag men behöver 

justeras så att det som släpar blir gjort.

Det finns till det ett underhållsschema som i vissa delar inte är signera. 

Orsaken verkar som det är onödigt för många underhållspunkter. Justera 

gärna schemat så det känns relevant för verksamheten.

Revisor: Lisbeth Stevik

Avvikelse ID:

Kravreferens:

Klassning:115898 Förbättringsmöjlighet

SS-EN ISO 14001:2015, 9.2 Intern revision

Beskrivning: Internrevisioner används för att följa upp lagefterlevnad och som underlag 

finns en lagförteckning. Att internrevisionen täcker den lagstiftning som 

berör verksamheten är svår att utläsa ur revisionsplaneringen eller 

lagförteckningen. 

Det är bra om man kan förtydliga kopplingen så att man ser och täcker upp 

all lagefterlevnadsbedömning varje år.

Revisor: Mikael Süld

Avvikelse ID:

Kravreferens:

Klassning:115901 Förbättringsmöjlighet

SS-EN ISO 14001:2015, 9.2 Intern revision

Beskrivning: I protokoll från internrevisionen framgår vilka man intervjuat med namn. Det 

är bra om man även nämner funktion- och eller befattningsbeskrivning.

Revisor: Mikael Süld

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
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Bilaga 2: Certifieringens omfattning

Verksamhetsbeskrivning

SS-EN ISO 14001:2015

SS-EN ISO 9001:2015

Adress Sysselsatta Process

501 80  BORÅS 350 Huvudkontor

Orter, processer och antal sysselsatta

Totalt antal sysselsatta:  350

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
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Bilaga 3: Deltagarlista

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
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Internrevisionsrapport nr: _1_ 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2019-03-06 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Arbetschefsområde 4 – Drift/underhåll 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Ola Svensson Arbetschef, Robert Skansebo, 
Arbetsledare 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: Markrenhållning Sandsopning, RUT 2387, CHK 2551, PLA-2522 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 1 

Revisionsledare: Morgan Gunnarsson, övriga internrevisorer: Ingeborg Moss, Keijo 
Tossavainen 

Intervjuade vid internrevision: Ola Svensson, Arbetschef, Robert Skansebo, Arbetsledare, 
Tomas Almvide, Administratör 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) 

Revisionsresultat:  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Internrevisionen genomfördes med föredömlig samverkan med intervjuade och i en öppen och konstruktiv 
anda och det framkom att de intervjuade var mycket väl insatta inom sitt område. 

Rutin för sandsopning behöver ses över och justeras. Markrenhållningen insåg själva brister i rutinen och har 
påbörjat förbättringar av rutin, plan och checklista. De har för avsikt att även ändra benämningen på rutinen 
(Rutin för sopning med risk för kvartsdamm), då det framkom behov av ändamålsenlig benämning då det 
täcker fler områden. 

Riskbedömningen saknades samt dokumentation om densamma saknades, trots krav på detta i AFS 2015:2. 
Det fanns övergripande riskbedömning, men återstår att genomföra riskbedömning specifikt för sand-
sop/lövsop.   

Medicinsk kontroll av all personal inom sandsopningsområdet genomförs med föredömligt god dokumentat-
ion. Plan för återkommande regelbunden kontroll finns. HR och assistenter ansvarar för register över vilka 
som genomgått medicinsk kontroll. 

Underlag för revisionen: 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 
ISO 9001:2015 
5.3 Roller ansvar och befogenheter 
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6.1  Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
7.1.4.c Fysiska (tex temperatur, värme, luftfuktighet, ventilation, hygien, belysning, buller) 
7.5  ISO standard för dokumenterad information 
8.1  planering och styrning av verksamheten 
8.5.1  Styrning och kontroll vid framställning och utförande av tjänster 
10. Förbättringar 
 
 
AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden 
AFS 2015:2 Kvarts-stendamm i arbetsmiljön  
AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet 4, 8-9§§ samt 27-32§§ 

Avvikelser:  
(större, mindre) 

Större avvikelse. Specifik riskbedömning med dokumentation saknades för sopning. Brister i rutin, checklista 
och kvalitets- och miljöplan Markrenhållning. Dessa är i behov av omarbetning och uppdatering.  

Förbättringsförslag:  
(noteringar) 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse:  
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 
RUT 2387 samt CHK 2551 är ej uppdaterade och innehåller information som ej längre är aktuell. 

Datum för uppföljning: 2019-10-04 Flyttad till 2019-10-16 
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig 
för reviderad aktivitet/process) 

Resultat av uppföljning:  
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 
2019-10-16 Kompletteringar för dokumenten RUT 2387 samt CHK 2551 är efterfrågade. 
2019-12-11 Dokumenten RUT 2387 samt CHK 2551 är uppdaterade av Robert Skansebo med efterfrågade 
förändringar. 

Åtgärder kvarstår:    
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   

Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS: 2019-12-11 Ing-Mari Griffin 
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Internrevisionsrapport nr: 2 
 
Datum: 2019-04-03 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 
 
Område: Stadshusservice – lokalvård 
(avdelning, enhet) 
 
Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Carina Karlin 
(avd.chef, arb.ledare/chef)  
 
Aktivitet/process: PLA-2528-v.2.0 SK/PK Kvalitets- miljöplan lokalvård Stadshuskvarteret 
(aktuell verksamhet som granskats) 
 
Revisorsgrupp nr: 2, Evelina Svensson, Thomas Johansson och Christina Sundberg 
 
Revisionsledare: Evelina Svensson 
 
Intervjuade vid internrevision: Carina Karlin och Lenka Mitic 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) 
 
Revisionsresultat:  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 
Gruppen har sett att rutinen behöver uppdateras och vid samtal med Carina Karlin och 
Lenka Mitic förstår vi att de omgående kommer att uppdatera rutinen. Gruppen 
uppmärksammade att man har bra upparbetade rutiner vad gäller inköp och då koppling till 
miljöaspekter. Likaså blanketter och uppföljning för egenkontroll fungerar bra i 
verksamheten. Mycket information ges på APT när det gäller förbättringar och avvikelser. 
 
Underlag för revisionen: 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 

5.3. Roller ansvar och befogenheter 
6.1. Åtgärder för att hantera risker och möjligheter  
7.4. Kommunikation (samordningsansvar) 
7.5. Dokumenterad information 
8.1. Planering och styrning av verksamheten 
8.2. Krav avseende produkter och tjänster 
8.5. Framställning av produkter och utförande av tjänster 
8.5.3. Kunders eller externa leverantörers egendom 
10. Förbättringar 
 

Avvikelser:  
(större, mindre) 
Gruppen har sett en mindre avvikelse kopplat till nyckelhantering. I dagsläget finns ingen 
rutin för nyckelhantering och medarbetare bär med sig nycklar i egen nyckelknippa. 
Gruppen föreslår att verksamheten diskuterar hur man kan minimera risken för att nycklar 
försvinner och att utomstående kan få tillträde till lokalerna. Viktigt att tänka på att 
verksamheten ska ange sin rotorsaks-/grundorsaksanalys för avvikelsen.  Hänvisning till 
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kapitel 8.5.3. Kunders eller externa leverantörers egendom. 
 
Förbättringsförslag:  
(noteringar) 
 
Datum för uppföljning:  
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig 
för reviderad aktivitet/process) 
2019-09-10, viktigt att tänka på att verksamheten ska ange sin rotorsaks-
/grundorsaksanalys för avvikelsen i samband med uppföljning. 
 
Resultat av uppföljning:  
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 
Uppföljning genomförd 2019-09-10. 
Arbetsledaren har haft kontakt med IT-samordnare på Servicekontoret. IT-samordnaren 
har haft kontakt med beställaren (Lokalförsörjningsförvaltningen) kring hanteringen av 
nycklar. Beställaren har inte någon rutin för nyckelhantering. 

Arbetsledaren har uppdaterat och reviderat PLA-2528-v.2.0 SK/PK Kvalitets- miljöplan 
lokalvård Stadshuskvarteret. 

 
Åtgärder kvarstår:    
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)    
Ja. 

Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning) 
Ingen rutin för nyckelhantering finns. 

Datum, signatur KMS: 2019-09-10 Ing-Mari Griffin 
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Internrevisionsrapport nr: 3 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2019-05-15 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Fordon/ Verkstad, Förråd 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Ann Landegren och Tony Öjerhed 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: Förrådet, RUT-3148 SK/FV Rutin förrådsinventering 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 2, Evelina Svensson, Thomas Johansson och Christina Sundberg 

Revisionsledare: Christina Sundberg 

Intervjuade vid internrevision: Ann Landegren och Jorma Sakko 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) 

Revisionsresultat:  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Verksamheten inledde med att berätta om hur enheten ser ut. Gruppen hade förberett ett 
antal frågor som besvarades på ett tydligt och bra sätt. Gruppen fick ta del av systemet 
KomMa samt hanteringen utav inventeringslistor. Enheten har ett bra upparbetat system 
med tydliga ansvarsområden för förrådsinventering. Vi fick även en rundvandring i förrå-
dets lokaler och en visning av ”Megamaten”. 

I dagsläget finns ingen rutin för däckhantering. Verksamheten avvaktar tills frågan om nya 
lokaler för däckverkstaden är klar.  

Underlag för revisionen: 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 
 
5.3. Roller ansvar och befogenheter 
6.1. Åtgärder för att hantera risker och möjligheter  
7.5. Dokumenterad information 
8.1. Planering och styrning av verksamheten 
10. Förbättringar 
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Avvikelser:  
(större, mindre) 

Förbättringsförslag:  
(noteringar) 

Gruppen ser ett förbättringsförslag i rutinen när det gäller roll- och ansvarsfördelning. 
Gruppen föreslår att man gör ett tillägg i rutinen så som: Samtliga förrådsarbetare ska vara 
delaktiga i inventeringen. Lagervärdesrapporten lämnas av avdelningschefen till ekonomi-
funktionen på avdelningen Affärsstöd vid årsbokslutet. 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 
Ej aktuellt 

Datum för uppföljning: 2019-10-09 
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig 
för reviderad aktivitet/process) 

Resultat av uppföljning:  
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 
Enheten tog till sig förbättringsförslaget med en liten justering. 

Åtgärder kvarstår: Nej 
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   

Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS: 2019-10-09 Ing-mari Griffin 
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Internrevisionsrapport nr: 4 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2019-05-23 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Personal och Kontorsservice, Löneservice 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Anki Boman, Lönechef 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: Lönehantering 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 1 

Revisionsledare: Morgan Gunnarsson 
Övriga revisorer: Ingeborg Moss, Keijo Tossavainen 

Intervjuade vid internrevision: Anki Boman, Nathalie Olsson, Catrine Karlsson. 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) 

Revisionsresultat:  
Löneservice har infört tillämpning av nya regler för karensavdraget, till följd av ett rege-
ringsbeslut som gällde från 2019-01-01. Löneservice har genom sin omvärldsbevakning 
och samarbetet med SKL insett påverkan på ett tidigt stadium och på så sätt vunnit tid för 
genomförande. Anpassningen har genomförts mycket väl med liten påverkan på enskilda 
anställda. 
 
Behörighetshantering i Lön- och PA-systemet berördes i revisionen och det framkom att 
den är utvecklad. Ingen användare har behörighet att ändra lönen för sig själv. Alla föränd-
ringar loggas och det finns en särskild behörighet som krävs för att kunna kontrollera log-
garna. 
 
Anki redogjorde för hantering av lönekörning och löneutbetalning och revisionen konstate-
rade att det finns goda rutiner för att säkerställa god hantering med flera kontrollerande 
parter. Dessutom görs rimlighetsbedömning utifrån den totala lönesumman och även på 
enskilda belopp. Även spärrar har löpande införts för att minska felslagning. 
 
Hantering av månatlig arbetsgivardeklaration har påverkat verksamheten på Löneservice 
och ställer högre krav på kommunens chefer. Denna förändring har dock genomförts väl 
på Löneservice bl.a. genom att de infört utökad uppföljning av bevakningslistor. 
 
Rutinen för nyanställning är under översyn och kommer att omarbetas. 
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Det finns ett pågående arbete kring dokumentation av bl.a. processer och rutiner i Cane-
aOne. Det finns även ett pågående arbete med ärendehanteringssystemet VisionFlow på 
Lönesupporten som ska vara genomfört 2019-07-01. 
 
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

 
Underlag för revisionen: 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 
Karensavdrag 
Sveriges kommuner och landsting; Karensavdrag 
Försäkringskassan, Karensavdrag 
ISO 9001:2015 
ISO 4.4.1 Kvalitetsledningssystem och dess processer 
ISO 6.3 Planering av förändring 
ISO 7.1.3 Infrastruktur 
ISO 8.1 Planering och styrning av verksamheten 
ISO 8.2 Krav avseende produkter och tjänster 
ISO 10 Förbättringar 
 
Lön revision 
RUT 2501 Rutin integration av lönefil till Agresso 
RUT 2505 Rutin för nyanställning 
RUT 2502 SK/PK rutin Löneutbetalning 
ISO 5.3 Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen 
ISO 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
ISO 8.2 Krav avseende produkter och tjänster 
ISO 8.2.3 Granskning av produkter och tjänster 
ISO 9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering  
 
Avslut av anställning 
PRK-2667-v.2.0 SK Process Avslut av anställning inkomna till Löneservice 
ISO 7.1.2, 7.1.5.1, 7.5 

Avvikelser: Inga avvikelser framkom 
(större, mindre) 

Förbättringsförslag: Inga förbättringsförslag framkom 
(noteringar) 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: Ingen uppföljning erfordras 
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig 
för reviderad aktivitet/process) 
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Resultat av uppföljning:  
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 

Åtgärder kvarstår:  Ja Nej 
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   

Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS: 2019-05-27 IMG 
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Internrevisionsrapport nr: _5_ 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 19-09-26 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Förvaltningsledning 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Kenneth Lundqvist 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: Riskbedömning inför förändringar i verksamheten, RUT 2309  
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 3 

Revisionsledare: Pia Mattzon 
Övriga revisorer: Niclas Gullbrandsen 

Intervjuade vid internrevision: Kenneth Lundqvist, Ann Malm 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) 

Revisionsresultat:  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Vi valde att titta närmare på förvaltningsledningens riskbedömningar inför förändringar i verksamheten, och 
som exempel valde vi införande av den nya avdelningen Affärsstöd.  

Förvaltningsledningen följer angiven rutin väl. Avsedd blankett för ”Riskbedömning vid förändring i verksam-
heten” har använts. Medarbetare och skyddsombud har varit delaktiga vid riskbedömningen. Medarbetarna 
har informerats både vid möte och genom skriftlig information. 

Uppföljningar av åtgärder som framkommit för att minska/ta bort de risker som framkommit har genomförts 
löpande som avtalat. Uppföljning på riskbedömningen som helhet har också genomförts. 

Rutin och blankett som har använts vid riskbedömningen avspeglar de krav som ställs i AFS 2001:1. 

Underlag för revisionen: 

(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 
 
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete 
ISO 9001:2015 
ISO 5.1 Ledarskap och åtagande 
ISO 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
ISO 6.3 Planering av förändring 
ISO 7.5 Dokumenterad information 
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ISO 8.1 Planering och styrning av verksamheten 
ISO 10 Förbättringar 
 

Avvikelser: Inga avvikelser noterade 
(större, mindre) 

Förbättringsförslag: Inga förbättringsförslag noterade 
(noteringar) 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: Ingen uppföljning erfordras 

(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig 
för reviderad aktivitet/process) 

Resultat av uppföljning:  
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 

Åtgärder kvarstår:  Ja Nej 
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   

Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS: 2019-09-30 Ing-Mari Griffin 
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Internrevisionsrapport nr:6  
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 19-10-24 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Dataservice, Utveckling 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Andrzej Kardas 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: Hantering av utbyte hyr-PC  
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 3 

Revisionsledare: Niclas Gullbrandsen  
Övriga revisorer: Pia Mattzon 

Intervjuade vid internrevision: Andrzej Kardas, Micke Ahlberg, Solveig Samuelsson och 
Per-Ola Israelsson 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) 

Revisionsresultat:  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Vi har valt att titta närmare på hanteringen av utbyte hyr-PC med särskilt fokus på beställningar. 

Utvecklingsenheten har god överblick på processen och väl utarbetade rutiner som de redogjorde för vid re-
visionen både muntligt och skriftligt. Det står klart att det finns en tydlig koppling mellan rutin och de arbets-
moment som utförs.  

Kommunikationen mellan de olika intressenterna i processen fungerar enligt utvecklingsenheten bra, något 
man tillskriver de väl upparbetade rutinerna.  

Utvecklingsenheten arbetar kontinuerligt med förbättringar och utveckling av sina rutiner. Man har identifierat 
flera framtida utvecklingsområden som man kommer att arbeta vidare med, bland annat genom digitalisering 
och automatisering.  

Underlag för revisionen: 

(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 
 
Rutin: Livscykelhantering Huvudrutin samt Utbyte Hyr-PC i konceptet  
 
ISO 9001:2015 
ISO 5.1 Ledarskap och åtagande 
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ISO 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
ISO 7 Stöd 
ISO 8.1 Planering och styrning av verksamheten 
ISO 8.2 Krav avseende produkter och tjänster 
ISO 8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjänster 
ISO 10 Förbättringar 
 

Avvikelser: Inga avvikelser noterade 
(större, mindre) 

Förbättringsförslag: Inga förbättringsförslag noterade 
(noteringar) 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: Ingen uppföljning erfordras 

(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig 
för reviderad aktivitet/process) 

 

Resultat av uppföljning:  
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 

Åtgärder kvarstår:  Ja Nej 
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   

Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS: 2019-10-25 Ing-Mari Griffin 
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Internrevisionsrapport nr: 7 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2019-10-28 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Ekonomi – IT-teknisk – Logistisk utveckling 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Ann Malm, Avdelningschef Affärsstöd 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: KomMa, Rutin för inventariehantering, Rutin för rekvisition vara/tjänst 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 1 

Revisionsledare: Morgan Gunnarsson, övriga internrevisioner Keijo Tossavainen, Inge-
borg Moss 

Intervjuade vid internrevision: Ann Malm Avdelningschef Affärsstöd, Jörgen Jarnberger 
IT-ansvarig, Ann Landegren, Avdelningschef Fordon-Verkstad 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) 

Revisionsresultat: Revisionen genomfördes i god anda och det framkom bra rutiner kring 
integrationskörningar i KomMa. Dessa rutiner var föredömligt dokumenterade i fråga om 
körningarnas inbördes beroenden. 

Ett stort arbete pågick inom området kring införande av elektroniska fakturor i KomMa och 
dess innehåll, bl.a. bilagor. 

Felaktig information om tjänsteförvaltare upptäcktes på SLA utlagt på Intranätet. Enligt 
Ann Malm är dock SLA för KomMa nyligen uppdaterat med Dataservice. 

Rutin för Inventariehantering innehåller en benämning ”Alternativt likvärdigt, sökbart regis-
ter” som inte verkade ha relevans i dagsläget. Uppdatering av dokumentet rekommende-
ras om denna benämning ej längre är aktuellt. Det fanns även en död länk i slutet av doku-
mentet, vilken bör tas bort. 

Brister framkom i rutin Rekvisition vara eller tjänst men denna rutin är under pågående 
omarbetning. Ann Malm beräknas vara klar med den vid årsskiftet 2019/2020.  

 
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 
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Underlag för revisionen: 
 
ISO 9001:2015 
6                    Planering 
6.1                 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
7                    Stöd 
7.1                 Resurser         
7.1.1              Allmänt 
7.1.3              Infrastruktur 
7.1.6              Organisationens kunskap 
7.2                 Kompetens 
7.5                 Dokumenterad information 
8                    Verksamhet 
8.1                 Planering och styrning av verksamhet 
10                  Förbättring 
10.1               Allmänt 
10.2               Avvikelse och korrigerande åtgärd 
10.3               Ständig förbättring 
Vi har också tittat på följande rutiner; 
SK RUT 2219 Servicekontorets regler och principer för ekonomistyrning 
SK RUT 2259 Rutin för inventariehantering 
SK RUT 2211 Rekvisitioner 
 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 

Avvikelser: Efter diskussion med KMS beslutades att ”Uppdatering av dokument som be-
skriver rutiner för Inventariehantering och Rekvisitioner” ska vara en mindre avvikelse istäl-
let för ett förbättringsförslag. 
 
(större, mindre) 
Mindre avvikelse 

Förbättringsförslag: (noteringar) 
Uppdatering av dokument som beskriver rutiner för Inventariehantering och Rekvisitioner. 
 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: Internrevisorsgruppen föreslår uppföljning under slutet av februari 
2020 
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig 
för reviderad aktivitet/process) 

Resultat av uppföljning:  
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 

Åtgärder kvarstår: Ja  
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   
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Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS:  
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Internrevisionsrapport nr: 8 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2019-10-28 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Personal- och kontorsservice, Personalenheten 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Carina Andersson, avdelningschef 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: Personalenheten, PRK-3169-v.4.0 SK Process Introducera nyanställda  
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 2 

Revisionsledare: Thomas Johansson 

Intervjuade vid internrevision: Carina Andersson, avdelningschef 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) 

Revisionsresultat:  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Avdelningschef, Carina Andersson, inledde med att berätta om hur avdelningen och en-
heten ser ut. Gruppen hade förberett ett antal frågor som besvarades på ett tydligt och bra 
sätt. Under revisionen framkom det att en ny process för introduktion av nyanställda kom-
mer att göras under 2020. Gruppen vill ändå skicka med synpunkter inför kommande revi-
dering. 

Underlag för revisionen: 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 
 
5.3. Roller ansvar och befogenheter 
6.1. Åtgärder för att hantera risker och möjligheter  
7.1.2. Personella resurser   
7.2.  Kompetens 
7.4. Kommunikation (samordningsansvar) 
7.5. Dokumenterad information 
10. Förbättringar  

Avvikelser:  
(större, mindre) 
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Till rutinen (RUT-3259-v.6.0 SK/PK Rutin introduktion nyanställda) finns bifogade doku-
ment (sex stycken) som inte finns inlagda i Canea. Dokumenten saknar i dagsläget rätt 
mall för att vara en blankett och har fel dokumentnamn. De bifogade dokumenten behöver 
granskas.   

Förbättringsförslag:  
(noteringar) 

Gruppen föreslår att rutinen (RUT-3259-v.6.0 SK/PK Rutin introduktion nyanställda) arkiv-
eras och att informationen från rutinen istället tillförs processkartan (PRK-3169-v.4.0 SK 
Process Introducera nyanställda). Processkartan ska ha en beskrivning av syfte samt för-
klaring av de olika delarna i processen.  

Gruppen föreslår även ett förtydligande av roller, att man tillför information i processens 
steg kring vem som gör vad och vem som berörs av vilket steg. Exempelvis lila ruta: intro-
duktion av chef. 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: 2020-01-21 
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig 
för reviderad aktivitet/process) 

Resultat av uppföljning:  
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 

Åtgärder kvarstår:  Ja  
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   

Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS:  
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Internrevisionsrapport nr: 9 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2019-11-18 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Entreprenad, Arbetschefsområde 1 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Carina Svensson, arbetsledare trafik 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: Process säkerställa handläggning av trafikskador belysning 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 3 

Revisionsledare: Pia Mattzon 
Övriga revisorer: Niclas Gullbrandsen 

Intervjuade vid internrevision: Carina Svensson, arbetsledare trafik, Mikaela Andersson, 
arbetsledare administration, Kristian Sandström, arbetsledare belysning.  
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) 

Revisionsresultat: Utifrån planen att revidera inom arbetschefsområde 1 valde vi att titta 
närmare på processen kring trafikskador belysning. Den var intressant bland annat för att 
den involverar tre arbetsledare.  

Arbetsledarna som involveras i processen har gjort ett grundligt och gediget arbete med 
att ta fram och beskriva processen. De har ett väl upparbetat arbetssätt kring trafikskador 
belysning och de uppger att kommunikationen dem emellan fungerar bra.  

Arbetsledarna har god överblick på processen och väl utarbetade rutiner för arbetet med 
trafikskador belysning. Det finns en tydlig koppling mellan process och de arbetsmoment 
som utförs. Vi ser dock möjligheter att förtydliga ytterligare, dels när det gäller underentre-
prenörens roll (Elcenter) i processen, samt vilken betydelse skadans art har för plane-
ringen av genomförandet (steg 2 i processen).  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Underlag för revisionen: 
PRK-4801-V.1.0 SK Process säkerställa handläggning av trafikskador belysning 
 
ISO 9001:2015 
ISO 5.1 Ledarskap och åtagande 
ISO 6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
ISO 7.5 Dokumenterad information 



Servicekontoret, Borås Stad                                                                           

Dokument ID: MAL 2539            Utgåvenr:  6                               
                                                                                                                                                    Sid 2(2)                                                                                                 

K, M: 7.5, 9.2, 10 

ISO 10 Förbättringar 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 

Avvikelser: Inga avvikelser noterade 
(större, mindre) 

Förbättringsförslag: Vi ser att processens steg 2. Planera genomförandet, kan förtydli-
gas. Det framgår vid revisionen att underentreprenören Elcenter oftast är involverad i det 
här skedet och det är bra om det framgår för att göra processbeskrivningen så tydlig som 
möjligt. Likadant vad gäller skadans art, arbetsledarna beskriver att den påverkar om ett 
ärende går till AL Belysning eller inte.  
(noteringar) 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: 2019-12-31 
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig 
för reviderad aktivitet/process) 

Resultat av uppföljning:  
191216: Carina Svensson, arbetsledare har uppdaterat processbeskrivningen enligt för-
bättringsförslag. Processbeskrivningen är numera mycket tydlig. 
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 

Åtgärder kvarstår:  Ja Nej 
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   

Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS: 2019-12-16 Ing-Mari Griffin 
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1 Inledning 

Valnämnden har upprättat en Internkontrollplan för år 2019. 

Nämnden har granskat och genomfört en uppföljning av kontrollmomenten som resulterat i denna rapport och analys av 2019 års verksamhet. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Delegation Kontrollera att Valnämnden är rätt beslutsinstans 

Granskning av beslut i Valnämnden. 

Kommunsekreteraren har granskat Valnämndens 
beslut i 10 olika ärenden under 2019. Ett av ärendena 
där Valnämnden inte har befogenhet att sätta löner för 
ordinarie personal på Stadsledningskansliet. Ärendet 
skulle handläggas av Förhandlingsdelegationen vilket 
så skedde efter beslut i Valnämnden. 

Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt 

Granskning av beslut i Valnämnden 

Kommunsekreteraren har granskat Valnämndens 
beslut i 10 olika ärenden under 2019. Ett av ärendena 
där Valnämnden inte har befogenhet att sätta löner för 
ordinarie personal på Stadsledningskansliet. Ärendet 
skulle handläggas av Förhandlingsdelegationen vilket 
så skedde efter beslut i Valnämnden. 

Diarium Kontrollera handlingar i Valnämndens 
funktionsbrevlåda samt övriga inkomna handlingar 

Stickprov i Valnämndens diarium. 

Det har tidigare funnits brister i hanteringen av 
allmänna handlingar men detta är nu åtgärdat och 
samtliga handlingar är diarieförda korrekt. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Projektledning Etablera en aktivitetsplan för kommande aktiviteter och 
mål, identifiera valprocesser inför kommande projekt 
och val 

Kontrollera att aktivitetsplanen efterföljs. 

En aktivitetsplan samt identifiering av valprocesser har 
genomförts av valledaren under hösten 2019 efter att 
brister framkommit i utvärderingen av EU-valet. 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kan påverka personalens vilja negativt att engagera 
sig i ytterligare val 

Uppföljning av ansvarig chef. 

Brister i valledningen och valsamordningen har funnits 
under 2019 vilket har lett till negativa konsekvenser så 
som förtroendet för Valnämndens organisation. 
Åtgärder har vidtagits och Valnämnden har ett 
pågående arbete att bygga upp detta förtroende. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Stickprov i Agresso. 

En kontroll av utbetalning av månadslöner har 
genomförts och har varit korrekt utbetalt under 
perioden. Övertidsersättningsnivån är något hög under 
perioden som kan förklaras med att personal arbetat 
obekväm arbetstid under valperioden. 

Kontrollera valdatasystemet Kaskelot för korrekt 
hantering av personuppgifter i enighet med 
Dataskyddsförordningen (GDPR) 

Stickprov i Kaskelot 

Valledaren har kontrollerat personuppgifter i 
valdatasystemet Kaskelot. Röstmottagarna som 
tjänstgjort i valet till Europaparlamentet 2019 har 
lämnat samtycke till Valnämndens tillhandahållande av 
personuppgifter för att administrera valen. 

Uppföljning av inkomna hot och trakasserier genom 
samt ha en dialog med berörd part i förhållande till 
etablerade policys och riktlinjer inom Borås Stad 

Undersök anmälningar med avdelningen Centrum för 
kunskap och säkerhet (CKS) 

Inga inkomna hot och trakasserier har kommit 
Valnämndens kansli till kännedom inom perioden. 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, korrekt YY-kod finns på fakturan, F-
skatt, Organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest 

Stickprovsstorlek 10% 

En granskning har genomförts av 10 st fakturor i 
fakturasystemet Agresso av kommunsekreteraren. 
Samtliga fakturor har attesterats korrekt på 
Valnämndens ansvar. 

Upphandling Att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs 

Stickprov i upphandlingsmodulen 

Inga upphandlingar har genomförts under perioden. 

Ekonomi i balans Uppfyller Valnämnden kravet på ekonomisk balans 

Årets resultat kontrolleras mot erhållen budget eller 
nulägesanalys. 

Valnämnden uppfyller kraven på god balans enligt 
tertialrapporterna under 2019. Valnämnden går med 
ett överskott för år 2019 som redovisas i 
årsredovisningen. 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Korrekta dokumentmallar, granskning av verksamhet 
samt omvärldsbevakning. 

Stickprov av handlingar i Valnämndens diarium 

Valledaren har granskat att korrekta dokumentmallar 
använts samt att Valnämndens kansli kontinuerligt 
omvärldsbevakar genom deltagande i valnätverk med 
kommunrepresentanter samt tar del av andra 
Valnämnders arbete med rutiner för att kunna förbättra 
verksamheten. 

Kontrollera gallring av dokument enligt 
dokumenthanteringsplanen 

Stickprov av handlingar i Valnämndens diarium 

Valnämnden har inte antagit dokumenthanteringsplan. 
Dokumenthanteringsplanen är under handläggning 
och Valnämnden kommer fatta beslut om 
Dokumenthanteringsplan för nämnden till sommaren 
2020. 

Ha en god kontakt med Valmyndigheten och granska 
Riksdagens hemsida för uppdateringar kring 
kommande lagförändringar 

Kontinuerligt omvärldsbevaka 

Valnämndens kansli har numera en god kontakt med 
Valmyndigheten och träffar dem genom ett valnätverk 
2 gånger/år för att stärka valarbetet och arbeta mer 
strategiskt samt ha god kännedom om eventuella 
lagändringar till nästkommande val. 
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Dnr VAL 2020-00008 1.2.3.2 
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Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll 

Valnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en 

organisation för kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. 

 

Nämnden 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 

att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 

verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja 

ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 

verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheten når sina mål, 

samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 

verksamheten kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 

granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid behov vidta åtgärder 

som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 

ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 

 

Valledaren  

Valledaren ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden och se till att 

konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern kontroll inom alla 

verksamhetsområden. Valledaren ska se till att en väsentlighets- och riskanalys 

upprättas och med den som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan för 

nämnden. Valledaren bevakar löpande att planen för intern kontroll följs. 

Valledaren ska årligen rapportera till nämnden om arbetet med intern kontroll, 

hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att 

kontrollen är tillräcklig. Valledaren ska omgående informera nämnden och 

Stadsrevisionen om det hos Valnämndens kansli avslöjas misstanke om brott. 

 

Valledaren har ansvar för rutiner och system som säkrar att verksamheten 

bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 

rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, kommuncentrala regler och 

anvisningar samt nämndens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
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Valledaren ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas och med den 

som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan. Valledaren bevakar 

löpande att planen för intern kontroll följs. Valledaren ska årligen rapportera till 

Valnämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå 

Valnämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 

 

Medarbetarna (i samband med valår) 

Alla anställda är skyldiga att följa rutiner och riktlinjer för att nå en säker 

och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till valledaren. 

 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 

kontroll. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 

internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 

tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett antal 

områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

 

Att granska alla rutiner och system skulle ge en säker verksamhet men kräva 

mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut. För att kunna 

välja ut kontroller ska valledaren årligen göra en väsentlighets- och riskanalys.  

 

Risken kan formuleras som sannolikheten för fel, misskötsel, brister i 

måluppfyllelse. Väsentligheten kan uttryckas som mänskliga, verksamhetsmässiga, 

ekonomiska eller politiska konsekvenser som kan uppstå. Sannolikhet och 

väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor: 

 

Sannolikhet (risk)  Väsentlighet 

1. Osannolik   1. Försumbar 

2. Mindre sannolik  2. Lindrig 

3. Möjlig   3. Kännbar 

4. Sannolik   4. Allvarlig 

 

Från och med sannolikhets- och väsentlighetsgrad 9 (sannolikhet x väsentlighet) 

ska kontrollåtgärder vidtas. I vissa fall kan kontrollåtgärder vidtas även vid lägre 

sannolikhets- och väsentlighetsgrad. 

  

Intern kontrollplan 

Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr 

antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de resurser 

som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att verksamheten når 

sina mål samt följer och genomför riktlinjer och fastlagda kontroller. Intern 

kontrollplan ska innehålla följande delar:  

- Process, det vill säga rutin eller system. 

- Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa. 

- Kontrollmetod. 

- Bedömning utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. 
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- Ansvaret för att följa upp kontrollmomentet. 

 

Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 

 

Rapportering till nämnden 

När valledarens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till 

nämnden, senast i samband med nämndens årsredovisning. Rapporten ska 

sammanfatta de granskningar som gjorts under året med iakttagelser, slutsatser 

och föreslagna förbättringar. 

 

Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i Valnämnden till 

Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom. 
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Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll 

Valnämndens beslut 

Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll godkänns.        

Sammanfattning  

Valnämnden har upprättat ett förslag till rutiner och anvisningar för den interna 

kontrollen enligt bifogad rutin. Detta för att skapa en tydlighet gällande 

nämndens ansvar att årligen fastställa en internkontrollplan inom nämndens 

verksamhetsområde samt valledarens roll att bevaka så att den interna 

kontrollen efterföljs samt att granskningen av planen sker enligt 

kontrollmomenten.     

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse 

2. Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Ulla Krok 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll 

Valnämndens beslut 

Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll godkänns.        

Sammanfattning  

Valnämnden har upprättat ett förslag till rutiner och anvisningar för den interna 

kontrollen enligt bifogad rutin. Detta för att skapa en tydlighet gällande 

nämndens ansvar att årligen fastställa en internkontrollplan inom nämndens 

verksamhetsområde samt valledarens roll att bevaka så att den interna 

kontrollen efterföljs samt att granskningen av planen sker enligt 

kontrollmomenten.     

Beslutsunderlag 

1. Valnämndens skrivelse 

2. Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 
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Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Valnämndens rutiner och anvisningar för intern kontroll 

Valnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en 

organisation för kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas. 

 

Nämnden 

Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp 

att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 

verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja 

ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska under 

verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheten når sina mål, 

samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 

verksamheten kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att 

granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid behov vidta åtgärder 

som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott 

ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. 

 

Valledaren  

Valledaren ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden och se till att 

konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern kontroll inom alla 

verksamhetsområden. Valledaren ska se till att en väsentlighets- och riskanalys 

upprättas och med den som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan för 

nämnden. Valledaren bevakar löpande att planen för intern kontroll följs. 

Valledaren ska årligen rapportera till nämnden om arbetet med intern kontroll, 

hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att 

kontrollen är tillräcklig. Valledaren ska omgående informera nämnden och 

Stadsrevisionen om det hos Valnämndens kansli avslöjas misstanke om brott. 

 

Valledaren har ansvar för rutiner och system som säkrar att verksamheten 

bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i sina 

rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, kommuncentrala regler och 

anvisningar samt nämndens beslut och direktiv är kända och följs upp.  
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Valledaren ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas och med den 

som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan. Valledaren bevakar 

löpande att planen för intern kontroll följs. Valledaren ska årligen rapportera till 

Valnämnden om arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå 

Valnämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 

 

Medarbetarna (i samband med valår) 

Alla anställda är skyldiga att följa rutiner och riktlinjer för att nå en säker 

och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till valledaren. 

 

Risk- och väsentlighetsanalys 

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern 

kontroll. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 

internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 

tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer nämnden ett antal 

områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

 

Att granska alla rutiner och system skulle ge en säker verksamhet men kräva 

mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut. För att kunna 

välja ut kontroller ska valledaren årligen göra en väsentlighets- och riskanalys.  

 

Risken kan formuleras som sannolikheten för fel, misskötsel, brister i 

måluppfyllelse. Väsentligheten kan uttryckas som mänskliga, verksamhetsmässiga, 

ekonomiska eller politiska konsekvenser som kan uppstå. Sannolikhet och 

väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor: 

 

Sannolikhet (risk)  Väsentlighet 

1. Osannolik   1. Försumbar 

2. Mindre sannolik  2. Lindrig 

3. Möjlig   3. Kännbar 

4. Sannolik   4. Allvarlig 

 

Från och med sannolikhets- och väsentlighetsgrad 9 (sannolikhet x väsentlighet) 

ska kontrollåtgärder vidtas. I vissa fall kan kontrollåtgärder vidtas även vid lägre 

sannolikhets- och väsentlighetsgrad. 

  

Intern kontrollplan 

Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr 

antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de resurser 

som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att verksamheten når 

sina mål samt följer och genomför riktlinjer och fastlagda kontroller. Intern 

kontrollplan ska innehålla följande delar:  

- Process, det vill säga rutin eller system. 

- Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa. 

- Kontrollmetod. 

- Bedömning utifrån risk- och väsentlighetsanalysen. 
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- Ansvaret för att följa upp kontrollmomentet. 

 

Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden. 

 

Rapportering till nämnden 

När valledarens granskning är klar lämnas en skriftlig uppföljningsrapport till 

nämnden, senast i samband med nämndens årsredovisning. Rapporten ska 

sammanfatta de granskningar som gjorts under året med iakttagelser, slutsatser 

och föreslagna förbättringar. 

 

Uppföljningen av internkontrollplanen skickas efter beslut i Valnämnden till 

Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom. 



 

 

 

Uppföljning Intern kontroll 2019 

Förskolenämnden 
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1 Inledning 

Förskolenämnden redovisar nedan uppföljning av intern kontrollplan för 2019. Sammanlagt 13 riskbilder har följts upp inom områdena personal, 

ekonomi och egen verksamhet. 

I uppföljningen redovisas de kontroller som har genomförts, hur många kontroller eller granskningar som ligger till grund samt dess resultat. Om 

analysen av kontrollmomenten har föranlett att åtgärder behöver vidtas återfinns dessa under kolumnen åtgärder i rapporten. 
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2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Vikarier Kontroll av tillgången till timvikarier i verksamheterna. 
 
Statistik från bemanningsenheten 
Enkätundersökning till alla förskolechefer 

Statistik från bemanningsenheten följs upp varje 
månad. Under 2019 konstateras att täckningsgraden 
ligger mellan 93,32 % (mars) - 100% (augusti). Det är 
en hög täckningsgrad men visar ändock på att behovet 
är än större, då en viss procent inte får vikarier till sina 
beställningar. Vad som även är viktigt att ha i åtanke 
är att i den redovisade täckningsgraden inte synliggörs 
de pass där behovet inte täckts fullt ut, vilket gör att 
det kan finns en diskrepans mellan statistikens 
redovisning av täckningsgrad och upplevelsen av täckt 
behov. 
 
Antalet beställningar ligger mellan 1079 (augusti) och 
2 786 (mars). Medelvärdet för 2019 är 2233 st 
beställningar/månad, vilket visar på ett stort behov av 
vikarier i verksamheten. 
 
En enkätundersökning till alla rektorerna har under 
hösten 2019 genomförts i samband med en månatlig 
kvalitetsdialog i september. Rektorerna fick då svara 
på hur de upplever tillgången på vikarier i 
verksamheten genom frågeställningen "Upplever du 
att ni får timvikarier i den utsträckning ni har behov 
av?".  Av 37 tillfrågade rektorer var det 6 som inte 
svarade. 11 svarade nej och övriga 20 har svarat ja på 
frågan. Sett till de svarandes geografiska spridning 
kan inga generella slutsatser dras, inte heller sett till 
sjukfrånvaron på specifika enheter. Det går av 
kontrollerna att konstatera att det finns ett fortsatt 
behov av vikarier i nämndens verksamhet.   
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kompetens och utbildning Kontroll av i vilken utsträckning det finns utbildade 
förskollärare och barnskötare samt uppföljning 
av  ”extern personalomsättning”. 
 
Statistik från personalsystemet 

Per den 31/12 2019 var fördelningen på förvaltningen 
48% förskollärare och 30% barnskötare. Resterande 
del (22%) är anställda antingen som outbildade 
barnskötare eller obehöriga förskollärare. 
 
Av de tillsvidareanställda på Förskoleförvaltningen är 
den externa personalomsättningen 9,1% under 2019 
(inklusive pensionsavgångar). I de två stora 
personalgrupperna, barnskötare och förskollärare, är 
motsvarande siffror 10,2% (barnskötare) respektive 
7% (förskollärare). Exkluderas de som slutat på grund 
av uppnådd pensionsålder är siffran på totalen 6,6%, 
och för primärgrupperna 7,1% (barnskötare) 
respektive 4,9% (förskollärare). Siffrorna för båda 
grupperna är lägre än föregående år, och även lägre 
än övergripande i Borås Stad, där 
personalomsättningen är 10,5% (inklusive 
pensionsavgångar). 
 
Kontrollmomentet visar att det fortfarande finns ett 
behov av att arbeta med kompetensförsörjningen på 
förvaltningen, då målvärdena kring fördelning 
förskollärare/barnskötare inte uppnås. Det går dock att 
se att personalomsättningen är låg i förhållande till 
Borås Stad och även har minskat från föregående år. 
En viss personalomsättning är bra för en organisation, 
men då rekryteringsläget är svårt för primärgrupperna 
barnskötare och förskollärare behöver fortsatt arbete 
ske för att behålla personal i vår verksamhet. 

Kompetensförsörjning 

Fortsatt arbete med förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan samt 
genomförande av de konkreta 
aktiviteter som ingår i planen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kontroll av i vilken utsträckning det finns minst en 
förskollärare per avdelning. 
 
Frågeställningar i underlag till kvalitetsdialog (SKA, 
område "Personalredovisning") 

I samband med en månatlig kvalitetsdialog i 
september har rektorerna fått svara på frågan "Har du 
minst en förskollärare per avdelning inklusive 
statsbidraget?".  Av 37 tillfrågade rektorer var det 5 
som inte svarade. 8 svarade nej och 22 har svarat ja 
på frågan. 2 rektorer har svarat att de har minst en 
förskollärare på varje avdelning på den ena av sina två 
förskolor. 
 
Kontrollmomentet visar att det fortfarande finns ett 
behov av att arbeta med kompetensförsörjningen på 
förvaltningen, då det fortfarande saknas förskollärare 
på vissa av förskolornas avdelningar. Det finns också 
anledning att fortsätta arbeta med likvärdigheten för att 
möjliggöra för större möjlighet att arbeta med 
undervisningen på alla förskolor. 

Kompetensförsörjning och 
likvärdighet 

Fortsatt arbete med förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan samt 
genomförande av de konkreta 
aktiviteter som ingår i planen och 
fortsatt arbete med att öka 
likvärdigheten mellan förskolorna. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Sjukfrånvaro Kontroll av andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, 
antal sjukfall över 60 dagar, Hälsa - ett år utan 
sjukfrånvaro, andelen medarbetare som anger 
"stämmer ganska bra" eller "stämmer bra" på frågan 
"Mitt arbete engagerar mig i medarbetarenkäten". 
 
Inrapporterad sjukfrånvarostatistik 
Enkätresultat 

Sjukfrånvaron i Förskoleförvaltningen, mätt på 12-
månadersintervaller, har legat på en stabil nivå under 
2019. Dessvärre är denna nivå, 9,6% för hög och 
något som måste prioriteras att arbetas med framgent. 

Antalet sjukfall över 60 dagar uppmättes under 2019 
till 223 stycken på förvaltningen. 
 
Häslotalet, 12 månader utan sjukfrånvaro låg under 
2019 på 20,5%. 
 
I medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2019 
angav 95,6 % av medarbetarna på 
Förskoleförvaltningen värdet 4 eller 5 på frågan ”Mitt 
arbete engagerar mig”. Borås Stads resultat totalt sett 
var 92,6 %. Andelen medarbetare som anger att 
arbetet är engagerande är således något högre på 
Förskoleförvaltningen än i Borås Stad totalt sett. 
Sedan föregående mätning 2017 har förvaltningens 
resultat ökat med 2,2 %. Begreppet 
medarbetarengagemang används generellt för att 
beskriva medarbetarnas motivation och förutsättningar 
att göra sitt bästa för organisationen. Ibland används 
även ord som till exempel ”viljan att göra det lilla extra” 
för att ringa in begreppet. I medarbetarenkäten 
framkommer att 88,1 % av Förskoleförvaltningens 
medarbetare anger värdet 4 eller 5 på HME-frågorna 
jämfört med 83 % sett till Borås Stads resultat totalt. 
Sedan föregående mätning 2017 har förvaltningens 
resultat ökat med 5,7 %. Förskoleförvaltningens 
resultat är högre än i Borås Stad totalt sett. 
 
Kontrollmomentet visar att det fortfarande finns behov 
av att fortsätta arbetet med sjukfrånvaron och 
arbetsmiljöfrågorna för att skapa bra förutsättningar för 
medarbetarna att skapa bra verksamheter för barnen. 

Sjukfrånvaro och hälsa 

Fortsatt arbete med tydliga 
rehabiliteringsrutiner och 
individanpassat rektorsstöd gällande 
både rehabilitering och 
arbetsmiljöfrågorna. 
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2.2 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Övergrepp Kontroll av att rutinen är känd och att den följs av 
förskollärarna. 
 
30 stickprov genomförs, 10 från vardera tidigare 
stadsdelar för att få en geografisk spridning. 
Förskolorna/avdelningarna kontaktas via telefon. 
Frågor ställs till tillsvidareanställd personal. 

30 slumpmässigt utvalda avdelningar har kontaktats 
via telefon. En geografisk spridning har gjorts vid 
urvalet. Frågor har ställts till tillsvidareanställda 
pedagoger. Av de 30 tillfrågade svarade  29 att de 
känner till förvaltningens rutin vid kränkning av barn. 
Vidare angav 28  att de känner till vart rutinen finns. 
Endast en pedagog svarade att hen inte vet vad som 
ska göra om ett barn har blivit kränkt i verksamheten. 

Att 29 av 30 som medverkat känner till att rutinen finns 
är bra och jämförbart med föregående års resultat av 
uppföljningen. Att alla inte känner till hur de ska gå till 
väga om en kränkning sker visar att kunskapen i 
förvaltningen inte är tillräckligt stor, fortsatt arbete 
krävs.   

Höja kunskapen om kränkande 
behandling genom 
informationsinsatser 

Förvaltningen behöver fortsätta 
arbetet med att implementera rutinen 
och särskilt säkerställa så att alla 
känner till vad de förväntas göra vid 
en situation då ett barn blir kränkt. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kontroll av att rutinen är känd och följs av rektorerna. 
 
Uppföljning via statistik (antalet inkomna anmälningar 
till huvudmannen) och genom kontroll av anmälningar 
från Skolinspektionen om kränkande behandling där 
anmälan till huvudman saknas. 

Under 2019 har 61 anmälningar inkommit till 
huvudmannen, vilket är en ökning jämfört med 2018 
då 27 anmälningar inkom. Under året har förvaltningen 
arbetet med informationsinsatser för att höja 
kunskapen om skyldigheten att anmäla, utreda och 
vidta åtgärder mot kränkande behandling. Den 9 
oktober bjöds förvaltningens rektorer in till en 
informationsträff med Skolinspektionen, en träff till 
dialog och information om vad en kränkande 
behandling är samt hur Skolinspektionen arbetar inom 
området. Vidare har förvaltningens rutiner 
implementerats under 2019. Insatserna har fått god 
effekt och kunskapen om kränkande behandling har 
ökat hos rektorerna, dock kan nämnden se skillnader 
mellan förskolorna då det varierar mellan förskolorna i 
antal uppmärksammade och anmälda kränkningar 
som inkommit till huvudmannen. Det förekommer 
förskolor som under 2019 inte har skickat in en 
anmälan om kränkande behandling. 

Vid två tillfälle under 2019 har huvudmannen tagit 
emot anmälan från Skolinspektionen om kränkande 
behandling. I båda fallen har utredning startat först 
efter att kommunen mottagit anmälan från 
Skolinspektionen, detta då huvudmannen inte haft 
kännedom om händelserna. Vid beslut av 
Skolinspektionen i första ärendet slår Skolinspektionen 
fast att utredningen visar att kränkande behandling 
inte har skett. I andra ärendet pågår fortfarande 
utredning av Skolinspektionen.  

Fortsätta arbetet med att höja 
rektorernas kunskap om kränkande 
behandling och 
anmälningsskyldighet 

Förvaltningen behöver fortsätta 
arbetet med att implementera rutinen 
och särskilt säkerställa att alla känner 
till vad de förväntas göras vid en 
situation då ett barn blir kränkt. Vidare 
behöver förvaltningen säkerställa så 
att alla chefer känner till 
anmälningsskyldigheten enligt 
Skollagen 6 kap. 10 § samt se till så 
att anmälningar inkommer till 
huvudmannen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Barngruppens storlek Kontroll av barngruppernas storlek. 
 
Statistik från maj och oktober. 
Ett snitt beräknas utifrån definitionen: "Antal placerade 
barn per registrerad avdelning". 

Statistik från maj och oktober har kontrollerats, snittet 
av dessa månader är 14 barn per avdelning. Det är 
beräknat utifrån definitionen: "Antal placerade barn per 
registrerad avdelning". En fördelning är inte gjord 
mellan yngre och äldre barn. I maj var barn per 
avdelning 15,4 och i oktober 12,5. Under hösten 
erhölls mer statsbidrag och nämnden har under hösten 
färre barn placerade. 
 
En utredning på uppdrag av Kommunfullmäktige har 
genomförts kring vilka förutsättningar som krävs för att 
nå Skolverkets riktmärken kring barngruppernas 
storlek. Utredningen visar att nämnden under våren 
inte nått Skolverkets riktmärken, men under hösten 
2019 nådde nämnden i snitt riktmärkena. Skillnaderna 
är stora och de avdelningar som når riktmärkena har 
även erhållit statsbidrag. Utredningen biläggs 
nämndens årsredovisning till Kommunfullmäktige.  

 

Säkerhet Kontroll av om det finns brister i säkerheten gällande 
inventarier, ordinarie skötsel och/eller genom 
allmänhetens påverkan, t ex nedskräpning. 
 
Genom kvalitetsdialog mellan lokalsamordnare och 
förskolechef, där förskolechefen har förberett sig 
genom att besvara ett antal frågeställningar, görs en 
kartläggning av säkerheten i inne- och utemiljön på 
förskolorna. Delar av materialet används sedan i 
lokalplanen. 

I de fall de krävs akuta åtgärder tar förvaltningen 
direkta kontakter med  Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Kvalitetsdialoger i syfte att kartlägga säkerheten kring 
förskolornas inne och utemiljö har genomförts med 
samtliga rektorer. Det som framkommit i 
kvalitetsdialogerna framförts i lokalbehovsplanen som 
nämnden skickar till Lokalförsörjningsnämnden. 
Åtgärderna omhändertas inom ramen för löpande 
hantering av lokaler. 

 

Kontroll av att alla gått brandskyddsutbildning inom rätt 
tidsintervall. 
 
Uppföljning av brandskyddspärmarna 
Uppföljning via kvalitetsdialog 

Under året har uppföljning skett med rektorerna 
gällande kunskapsnivå och när de senast genomgått 
brandskyddsansvarigutbildning, detta likt föregående 
år. Uppföljningarna har skett i samband med månatliga 
kvalitetsdialoger. Under 2019 har kompletterande 
utbildningar anordnats under våren, detta då det 
uppmärksammades under 2018 att ett fåtal inte hade 
gått utbildningen inom rätt tidsintervall eller att det 
fanns nya personer i uppdraget. Arbetet med 
fortlöpande utbildning av chefer omhändertas inom 
processen för kvalitetsdialoger vilket gör att kontrollen 
inte behöver medföra några ytterligare åtgärder. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kontroll av att brandskyddskontroller genomförts enligt 
plan. 
 
Uppföljning av brandskyddspärmarna 
Uppföljning via kvalitetsdialog 

Under året har uppföljning skett med rektorer gällande 
brandskyddsarbete. Uppföljningarna har skett i 
samband med månatliga kvalitetsdialoger. Arbetet 
med fortlöpande brandskyddsarbete inklusive 
brandskyddspärm omhändertas inom processen för 
systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) vilket gör att 
kontrollen inte behöver medföra några ytterligare 
åtgärder. 

 

Lokaler Kontroll av att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga 
 
Alla förskolechefer kontaktas inför framtagande av 
lokalplan. De inkommer med skriftligt underlag om 
behov och önskemål, vilket sedan sammanställs och 
en prioritering görs. Uppföljningen ska utgå ifrån 
kommande "Rutin för nybyggnation av förskola". 

Kvalitetsdialoger i syfte att kartlägga säkerheten kring 
förskolornas inne och utemiljö har genomförts med 
samtliga rektorer. Rektorerna har inkommit med 
skriftliga underlag kring behov och önskemål. Det som 
framkommit i kvalitetsdialogerna sammanställs och 
prioriteras i nämndens kvalitetsrapport Lokalernas 
beskaffenhet och i Lokalbehovsplanen som nämnden 
skickar till Lokalförsörjningsnämnden. Arbetet med 
funktionella och ändamålsenliga lokaler omhändertas 
inom processen för lokalplanering vilket gör att 
kontrollen inte medför några ytterligare åtgärder.  

 

Kontroll av att prognosarbetet ger tillräckligt med 
underlag för att produktionen ska överensstämma med 
behovet. 
 
Statistik en gång per år 

Befolkningsprognosen (statistik) i kombination med 
förvaltningens prognosarbete ligger som grund för den 
lokalbehovsplan som Förskolenämnden lämnar till 
Lokalförsörjningsnämnden. Planen omfattar; 
pågående byggnation, behov av byggnation, behov av 
renovering och upprustning, samt avetableringar av 
förskolelokaler. Befolkningsprognosen skiljer sig åt 
mellan olika områden i kommunen, och det gör också 
behovet av förskoleplatser. Statistiken visar att behov 
finns i flera områden, framför allt i de centrala delarna 
av staden, avseende kapacitet i form av fler 
förskoleplatser. En gång per halvår gör förvaltningen 
ett omfattande prognosarbete för nästkommande två 
terminer. I prognosarbetet tittar förvaltningen på 
befolkningsprognosen, beläggningsgrader inom olika 
geografiska områden, kösituationer mm. I 
prognosarbetet medverkar verksamhetschefer, 
rektorer, chef för administration, chef för 
ekonomifunktionen och samordnare. Kontroll av att 
prognosarbetet ger tillräckliga underlag omhändertas i 
förvaltningens planeringsprocess och föranleder därför 
inga ytterligare åtgärder.  

 



Förskolenämnden, Uppföljning Intern kontroll 2019 11(12) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Inkomna synpunkter Kontroll av att rutinen är känd och följs. 
 
Stickprov (20 slumpmässigt utvalda förskolor 
kontaktas via telefon) för att säkerställa att rutinen är 
känd. Tillsvidareanställd personal får svara på frågor 
om rutinen. 
 
Kontroll vid inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen gällande om det först skett ett 
klagomål via synpunktshanteringssystemet. 

30 slumpmässigt utvalda förskolor har kontaktats via 
telefon. En geografisk spridning har gjorts vid urvalet. 
Av de 30 tillfrågade svarade 18 att det inte känner till 
rutinen, Borås Stads rutin för hantering av synpunkter. 
Vilket inte är en förbättring jämfört med föregående år 
då 20 svarade att de inte känner till rutinen. Vidare 
angav 16 av 30 personer att de informerar 
vårdnadshavare att de finns möjlighet att lämna 
synpunkter. Av de tillfrågade svarade 13 av 30 
personer att de informerar om hur vårdnadshavare kan 
lämna synpunkter. Trots informationsinsatser under 
2019 till rektorer har inte resultatet förbättrats. Ett 
aktivt arbete behöver fortsätta ske inom hela 
förvaltningen för att höja kunskapen om rutinen och 
dess innehåll. Dock kan nämnden konstatera att 
antalet inkomna synpunkter ökat från 17 stycken år 
2018 till 73 stycken år 2019. Vilket innebär att 
vårdnadshavare på olika sätt ändå har nåtts av 
informationen. 
 
Vid kontroll av inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen har det enbart vid 1 av 3 ärenden 
först inkommit ett klagomål via 
synpunktshanteringssystemet.  

Höja kunskapen inom förvaltningen 
om Borås Stads 
synpunktshantering genom 
informationsinsatser 

Borås Stads rutin för hantering av 
synpunkter ska i högre grad 
implementeras i verksamheten. 

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Kontroll av i vilken utsträckning rutinen för övergångar 
följs. Kontroll av i vilken utsträckning den 
överlämnande dokumentationen håller en tillräckligt 
hög kvalitet. 
 
Dokumentgranskning 
40 stickprov (4 från vardera tidigare kommundelar, 2 
pojkar och 2 flickor). 
  
Avgränsning: Rutinen gällande övergångar för barn i 
behov av särskilt stöd, ingår inte i granskningen då det 
inte befaras finnas brister i denna. 

Vid övergångar gällande barn som inte är  i behov av 
särskilt stöd finns inte regelmässigt någon 
professionell dokumentation. Överlämning sker 
huvudsakligen muntligt. Den kontrollmetod som har 
angetts har inte varit möjlig att genomföra. Gemensam 
plan för övergångar inom och mellan skolor och 
skolformer är för närvarande under revidering. Risken 
kommer följas upp på nytt i intern kontrollplan 2020 
med fokus på att övergångsplanen är känd och följs av 
rektorerna. 

Kontroll av att övergångsplanen är 
känd bland rektorerna och följs. 

I Intern kontrollplan 2020 följer 
nämnden upp riskbilden. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Lagstiftning Kontroll av hur implementeringen av GDPR har 
fungerat, om de nya rutinerna är kända och om det 
finns behov av ytterligare stöd (ex. utbildning och 
reviderade rutiner). 
 
Utvärdering genom enkät till all personal på tio 
förskolor (en vardera från de tidigare kommundelarna) 

En enkät har genomförts för att kontrollera hur 
implementeringen av dataskyddsförordningen (GDPR) 
har fungerat. Personal på 10 förskolor,  totalt 75 
personer har deltagit i enkäten. Förskolorna har valts 
ut för att ha en geografisk spridning (en vardera från 
de tidigare stadsdelarna). 94,1 % svarar att de 
upplever sig ha tillräckligt med kunskap om vad en 
personuppgift är och 89,3 % svarar att de upplever sig 
ha tillräckligt med kunskap för att hantera 
personuppgifter i förskolans verksamhet. 15 % svarar 
att de inte vet i vilket syfte som verksamheten hanterar 
personuppgifter och av de kommentarer som getts till 
svaret på frågan går det att konstatera att kunskapen 
inom detta område behöver höjas. 54,7 % svarar att 
de inte har kunskap om vad en personuppgiftsincident 
är och 73,3 % svarade att de inte vet vad de ska göra 
om det inträffar en personuppgiftsincident. Resultatet 
av enkäten visar på att insatser under 2020 behöver 
ske för att höja kunskapen inom hela förvaltningen i 
dessa frågor.  

Höja kunskapen om 
incidentrapportering på alla nivåer 
genom informationsinsatser 

Vid uppföljning av implementering 
framkom av svaren att det finns en 
osäkerhet i vad som är att betrakta 
som en personuppgiftsincident samt 
hanteringen av en då det eventuellt 
inträffar. 73,3 % svarar att de inte vet 
hur de ska gå tillväga. 
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1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Samarbete Avstämning av läget för samarbete med andra 
nämnder 
 
Kvalitativ bedömning 

Risken att olika nämnders arbete suboptimerar 
effekten på stadennivå, är stor. Här krävs en tydlig 
ledning där gränserna och samarbetsytorna mellan 
olika förvaltningars uppdrag i vardagen, klarläggs. 
Även gränserna mellan olika politiska beslutsnivåer, 
förtjänar på att förtydligas.  

 

Administration Att rutiner finns för att hantera handlingar. 
 
Genomföra 20 stickprov utifrån en enkät riktad till 
skoladministratörer 

Kontroll har gjorts genom en enkät till 
skoladministratörer att enheterna arbetar i enlighet 
med dokumenthanteringsplanen. 20 stycken stickprov 
har genomförts. Resultatet visar att en klar majoritet 
arbetar i enlighet med rutinerna för 
dokumenthantering. Dock fanns det de som saknar 
kunskap om planen i sin helhet. Under 2020 planeras 
riktade utbildningsinsatser till de skoladministratörer 
som bedöms vara behov av ytterligare utbildning i 
dokumenthantering. 

 

Budgetföljsamhet Reguljära budgetuppföljningar 
 
Månatlig uppföljning med rektorer och enhetschefer 

Reguljära uppföljningar hålls månadsvis med samtliga 
rektorer 
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Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem 
 
Analys av enkäter ställda till rektorer och elever samt 
analys av relevanta verksamhetsmått 

Kvalitetsrapport Fritidshem genomfördes under 
oktober-december 2019 och beslutades av 
Grundskolenämnden 2019-12-16. 
Resultaten för fritidshemmen visar generellt en stor 
variation i kvalitet och brister i likvärdigheten mellan de 
olika fritidshemmen inom ett antal områden. 
Sammantaget visar resultatet att de allra flesta elever 
trivs, känner sig trygga och har förtroende för 
personalen. Huvudmannen anser att kvalitet i 
fritidshemmen är god i sin helhet trots att resultatet i 
elevenkäten är något sämre jämfört med 2018. 
Rapporten belyser brister som behöver åtgärdas, 
främst på längre sikt. Förbättringsarbete som föreslås 
omfattar främst verksamhetens uppdrag enligt 
läroplanen men också uppföljning och utveckling 
genom det systematiska kvalitetsarbetet samt 
samverkan mellan skolan och fritidshemmen. 
Skillnader i kvalitet kan främst förklaras av 
fritidshemmens olika förutsättningar när det gäller 
rektorernas ledarskap och kunskap om fritidshemmet, 
organisation och bemanning, personalomsättning, 
personalens kompetens samt grundläggande 
förutsättningar. För att öka kvaliteten i fritidshemmen 
behöver vissa grundläggande förutsättningar först 
fungera väl såsom: schemaläggning, planeringstid, 
den fysiska miljöns utformning och lokaler, 
elevgruppens sammansättning och storlek, stöd och 
resurser för elever med särskilda behov och de olika 
yrkesgruppernas uppgifter och uppdrag. Förvaltningen 
har under 2019 genomfört riktade åtgärder och många 
åtgärder fortsätter 2020. Den samlade bedömningen 
är att åtgärderna påverkat fritidshemmens utveckling i 
rätt riktning men det har gått för kort tid för att elever 
och rektorer ska kunna se effekterna fullt ut. 
Kvalitetsrapporten visar att det behövs ett fortsatt 
utvecklingsarbete för att utveckla kvaliteten i 
fritidshem. Huvudmannen kommer därför: 

 Utveckla huvudmannastödet för att stärka 
rektorerna att leda fritidshemmen för att öka 
kvaliteten i verksamheten 

 Fortsätta implementera Riktlinjer för 
pedagogisk utvecklingstid 

 Genomföra riktade 
kompetensutvecklingsinsatser för personal 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Budgetprocess Uppföljning av plan för budgetarbetet och 
nämndutbildning 
 
Kontroll av följsamhet av planen 

Genom ett nära samarbete med presidiet och en 
noggrann planering av utbildningstillfällen för 
nämnden, bedöms risken i fråga ha minskat avsevärt.  
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1.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Personalomsättning Kontroll av personalomsättning 
 
Kontroll av personalstatistik 

Grundskolenämnden 

Personalomsättning Grundskoleförvaltningen (Rapport 
ur Heroma, mäts på en 12-månadersperiod) 
Januari 11,2 % 
Februari 11,3 % 
Mars 11,6 % 
April 11,5 % 
Maj 11,7% 
Juni 11,3% 
Juli 10,2% 
Augusti 9,4% 
Oktober 9,2% 
November 9,2% 
December 9,1 %=helår 
 
Första halvåret i låg personalomsättningen relativt 
stabilt på 11,5 %. Efter sommaren syns en minskning 
vilket kan betyda en ökad stabilitet i 
personalgrupperna samt ett stabilare rekryteringsläge. 
Trenden är fortsatt stabil och i positiv riktning sedan 
maj månad. Under perioden har 86 grundskollärare 
avslutade sin anställning, samtidigt rekryterade 
förvaltningen 123 grundskollärare genom extern 
rekrytering vilket innebär en ökning med 38 
grundskollärare under perioden och en total ökning av 
2 grundskollärare mer jämfört med föregående period. 
I grupperna förskollärare avslutade 18 anställda sin 
anställning samtidigt som 23 nya rekryterades vilket 
ger en ökning med 5 förskollärare under perioden. 
Fritidspedagog, kurator, kock, psykolog och 
skolsköterska har förvaltningen rekryterat fler än vad 
som slutat. Bland grupperna övriga lärare var det fler 
som slutade sin anställning än vad förvaltningen 
rekryterade. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kontroll av antalet behöriga lärare. 
 
Kontroll av personalstatistik 

Andelen behöriga lärare är 78,4 %. Analys: Det råder 
brist på behöriga lärare i Sverige i relation det faktiska 
behovet. Borås Stad har gjort flera satsningar för att 
öka attraktiviteten och kunna rekrytera och bibehålla 
behöriga lärare, till exempel att öka lönenivåerna. 
Grundskoleförvaltningen arbetar för att öka 
attraktiviteten i sina skolenheter, bilden av skolan är ett 
fokusområde. Alla skolor jobbar med en gemensam 
struktur i sina verksamhetsplaner i syfte att förbättra 
verksamhet och organisation, och därmed förbättra 
förutsättningarna för medarbetarna. 

 

Arbetsmiljö Kontrollera att arbetsmiljöronder genomförts 
 
Kontroll av rapportering i SAM-kalendern, Stratsys 

Kontroll har gjorts i stratsys. 58 enheter har utfört 
arbetsmiljörond, 4 har gjort det delvis och 9 har ej 
utfört det. Slutsats, majoriteten av enheterna har 
rapporterat i stratsys att de utfört arbetsmiljörond. 
Uppföljning gällande de som inte rapporterat i stratsys 
sker via verksamhetscheferna .  

 

Kontroll av att alla rektorer genomgått 
rektorsutbildningen efter föreskriven tid och Borås 
Stads internutbildningar för chefer 
 
Enkätfråga i samband med arbetsmiljöenkät för chefer 

Rektorsutbildning/internutbildningar pågår enligt plan. 
Ny rutin för introduktion av chefer på 
Grundskoleförvaltningen from 1 augusti.  Gällande 
Borås Stads internutbildningar för chefer finns det i 
dagsläget ingen samlad information. Uppdraget ligger 
hos kompetensstrateg på Stadsledningskansliet. 

 

Kompetensförsörjning Följa upp att lön sätts enligt kommande 
lönebildningsmodell 
 
Chef för HR-enheten kontrollerar att Verksamhetschef 
använder lönebildningsmodellen vid nyanställning och 
i samband med lönerevision 

HR- avdelningen har tagit överuppdraget från 
verksamhetscheferna att samordna lönesättning vid 
nyanställning. HR- avdelningen kommer under 2020 
arbeta fram en tydlig lönemall för att underlätta 
lönesättning. Löneöversyn 2020 pågår. 

 

Kontrollera att kompetensförsörjningsplanen är känd 
och tillämpas 
 
Chef för HR-enheten följer upp att planen används i 
förvaltningsledningsgruppen 

Förvaltningen fortsätter enligt tidigare fastställd plan. 
Följs på nytt upp i FLG framöver. Ny 
kompetenförsörjningsplan kommer arbetas fram 2020. 
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1.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kost Kontroll av att avvikelserutiner finns för hantering av 
specialkost 
 
Genomföra 10 stickprov för kontroll att rutiner finns 

Samtliga kök har rutin vid avvikelse av specialkost  

Fysisk skolmiljö Kontroll av att lokaler är anpassade för studiegång 
 
Genomföra 10 stickprover för kontroll av skolornas 
skyddsrondsprotokoll. 
 
Kontroll av lokalernas ändamålsenlighet och 
förutsättningar för att bedriva utbildning enligt skollag 
och läroplan, genom bedömning av lokalernas 
utformning, standard och elevvolymer 

Varje skolenhet har utfört en skyddsrond med 
verksamhetsansvarig, ansvarig för lokaler 
fastighetstekniskt samt fackliga ombud. 
Vid upptäckt av brister så finns rutiner kring att åtgärda 
dessa. Verksamhet och ansvarig för lokalen 
fastighetstekniskt har ett nära samarbete att åtgärder 
utförts på sätt som passar verksamheten. Vid större 
brister kontaktas lokalsamordnare som hanterar det 
med driftavdelningen på Servicekontoret och 
Lokalförsörjningsförvaltningen. Det har visats att det 
vid flertalet skolor finns behov av förändringar av 
lokalerna för att förbättra elevernas fysiska lärmiljö. 
Skyddsrondsprotokollen hanteras i den fackliga 
processen och kontroll av utfallet lyfts till LSG, FSG vid 
behov. 
Förbättringar och förändringar av lokaler lyfts in i 
lokalbehovsresursplanen och planeras in för åtgärd.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Integration Kontroll av andel nyanlända per skolenhet 
 
Kontroll av andelen nyanlända elever per skola 

Andelen nyanlända elever under andra halvåret 2019 i 
Borås var 7,9 % i snitt. Andelen nyanlända elever per 
skolenhet, %: 
Bergdalskolan – 9,7, Björkhöjdskolan – 12,6, 
Engelbrektskolan F-6 – 4,7, Engelbrektskolan 7-9 – 
5,1, Aplaredskolan – 8,1, Dannikeskolan – 7,5, 
Dalsjöskolan 4-6 – 3,5, Dalsjöskolan 7-9 – 3,9, 
Gånghesterskolan – 3,8, Kerstinsgårdskolan – 2,3, 
Målsrydskolan – 15,0, Rångedalaskolan - 0, 
Tummarpskolan – 3,4, Äsperedskolan – 2,0, 
Asklandaskolan - 0, Borgstenaskolan – 5,9, 
Bredaredskolan – 3,3, Fristadskolan – 1,9, Gula 
skolan – 0,5, Sparsörskolan – 0,3, Daltorpskolan F-6 – 
19,0, Daltorpskolan 7-9 – 12,8,Kristinebergskolan – 
8,5, Svedjeskolan – 12,3, Bodaskolan F-6 – 23,7, 
Bodaskolan 7-9 – 13,3, Fjärdingskolan – 20,8, 
Fjärdingskolan Sär – 18,0, Myråsskolan – 2,6, 
Byttorpskolan – 20,9, Hestra Midgårdskolan – 3,8, 
Särlaskolan F-6 – 32,5, Särlaskolan 7-9 – 25,3, 
Sandaredskolan – 1,7, Sandgärdskolan – 0,8, 
Sjömarkenskolan – 2,2, Sandhultskolan – 1,8, 
Erikslundskolan F-6 – 26,7, Erikslundskolan 7-9 – 
16,6, Erikslundskolan Sär – 13,5, Sjöboskolan – 19,0, 
Ekarängskolan – 9,6, Trandaredskolan – 2,8, 
Kinnarummaskolan - 0, Svaneholmskolan – 20,7, 
Viskaforsskolan F-6 – 7,3, Viskaforsskolan 7-9 – 9,0. 
Analys: Andelen nyanlända minskar något. Första 
halvåret var det 8,1 % och andra halvåret 7,9 %. Det 
är stor skillnad i andelen nyanlända elever i Borås 
Stads skolor. Den främsta anledningen till det är 
bostadssegregationen. En annan anledning är att det 
är mycket trångt i många av kommunens grundskolor, 
vilket medför att det kan vara svårt att få skolplats i 
annan del av staden. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Studiero Kontroll av hur elever upplever studiero 
 
Enkätfråga i skolklimatundersökningen 

I 2019 års skolklimatundersökning, som riktas till alla 
elever i årskurs 4-9 ställdes följande fråga om studiero: 
"På lektionerna får alla lugn och ro att lära sig". 
Resultatet i snitt för årskurs 4-6 var 56 % och för 
årskurs 7-9 48 %. Skolornas resultat varierar från 
31 % till 95 %.  Resultatet visar att det är ett viktigt 
utvecklingsområde för många skolor. Arbetet med en 
ökad studiero är därför ett av de mest centrala 
områdena i skolornas verksamhetsplaner och det följs 
regelbundet upp av verksamhetscheferna. En viktig 
del är att involvera eleverna i arbetet och prata om vad 
studiero är och hur det ska vara i klassrummet när det 
är studiero.  

 

Elevhälsa Kontroll av hur många elever som mår psykiskt dåligt 
 
Statistik från hälsosamtal i ProReNata 

Skolsköterskorna arbetar efter ett lagstadgat BAS 
program. I detta Bas program ingår hälsosamtal i 
förskoleklass, åk 2, åk 4 samt åk 7. Dessa samtal 
utgår från givna frågeställningar och dokumenteras i 
ProReNata. Vid hälsosamtalen i årskurs 4 och årskurs 
7 framkom följande resultat utifrån psykiskt dåligt 
mående: 
I årskurs 4 genomförde 1118 elever hälsosamtal. Vi 
frågan Hur mår du? svarade 19 elever av dessa att de 

mår dåligt eller mycket dåligt och 76 elever att de mår 
varken bra eller dåligt. Vid frågan Tänker du på hur du 
har det? svarade 28 elever att de ofta tänker på att de 
mår dåligt och 78 elever att de ibland tänker på att de 
mår dåligt. 
I årskurs 7 genomförde 1142 elever hälsosamtal. Vid 
frågan Hur mår du? svarade 19 elever av dessa att de 
mår dåligt eller mycket dåligt och 86 elever att de mår 
varken bra eller dåligt. Vid frågan Tänker du på hur du 
har det? svarade 34 elever att de ofta tänker på att de 
mår dåligt och 61 elever att de ibland tänker på att de 
mår dåligt. 

 

Särskilt stöd Kvalitetssäkra processen om särskilt stöd genom att 
mäta antalet åtgärdsprogram med uppföljningar per år 
 
Mäta antalet åtgärdsprogram med uppföljningar per år 
i ProReNata 

Vi hämtar ut dessa uppgifter från 
dokumentationssystemet ProReNata. De beslutade 
och utvärderade åtgärdsprogrammen som är inlagda i 
varje elevs elevakt under mappen Åtgärdsprogram är 

följande: 
Beslutade åtgärdsprogram 2019: 2985 
Utvärderade åtgärdsprogram 2019: 1731 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Säkerhet Kontroll av att anmälningar till huvudmannen görs av 
kränkande behandlingar 
 
Genomgång av anmälningar till huvudmannens 
diarium 

Grundskoleförvaltningen har inrättat en rutin för 
skolornas anmälningar av kränkande behandling till 
huvudmannen. Dessa anmälningar tas sedan till 
Grundskolenämnden som anmälningsärenden. Under 
2019 har 1779 anmälningar gjorts. 2018 var det 1422 
anmälningar och 2017 858. Orsaken till ökningen är att 
Grundskoleförvaltningen på ett tydligare sätt 
implementerat rutin och tryckt på att anmälningar ska 
skickas in. Man ska inte dra slutsatsen att antalet 
faktiska kränkningar i skolorna har ökat utifrån 
statistiken. Det är fortfarande en variation i antalet 
anmälningar mellan skolorna. Den beror på att 
bedömningsgrunderna för vad som ska anmälas tolkas 
olika. Grundskoleförvaltningen ska fortsätta med att 
skapa en likvärdig bedömning av ärenden som ska 
anmälas. 

 

Lokalsituationen I den årliga lokalplanen, beskriva hur 
befolkningsprognosens förändrade elevvolymer 
föreslås ta hand om i befintliga eller nya skolenheter 
 
Kontroll av elevantal och prognoser framåt 

Den befolkningsprognos som årligen presenteras av 
stadsledningskansliet jämförs med kapaciteten i 
grundskolorna. En avstämning sker efter uppdatering 
av befolkningsprognosen mellan 
Grundskoleförvaltningen och 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF). 
Löpande dialog förs även före och efter uppdatering av 
befolkningsprognos med LFF för planering av ny- och 
ombyggnationer. 
Grundskoleförvaltningens behov utmynnas därefter i 
den årliga lokalbehovsplanen.  

 

Tillse att den långsiktiga planeringen av skolors 
renovering är synligt i arbetet med Lokalresursplanen 
 
Tillse att detta finns med i Lokalresursplanen 

Lokalbehovsresursplan är genomgången 2019-10-24 
av LFF och GRF. Planeringsperioden avser 2019-
2028. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Bemanning Kvalitetsrapport Värdegrund 
 
Analys av elevers upplevda trygghet på skolgården i 
Skolklimatundersökningen 

Kvalitetsrapport värdegrund har genomförts i perioden 
april-juni 2019 och beslutats av Grundskolenämnden 
2019-06-13. Kvalitetsrapporten är en del i 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor från 
brukarundersökningen, skolklimatenkäten, som är 
riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt till 
vårdnadshavare till elever i årskurs F-3. Rapporten 
innehåller även en redovisning av till huvudmannen 
inkomna anmälningar från skolor gällande 
diskriminering och kränkande behandling av elever 
samt reflektioner från rektorer vid kvalitetskonferens 
värdegrund. 
Det totala resultatet för frågan ”Jag känner mig trygg i 
skolan” för elever i årskurs 4-6 under 2019 är 88 
procent, och skolornas resultat varierar mellan 73 % 
och 100 %. Resultatet har försämrats sedan 2016 då 
95 procent av eleverna kände sig trygga.  Det totala 
resultatet för samma fråga i årskurs 7-9 under 2019 är 
87 procent och skolornas resultat varierar mellan 77 % 
och 90 %. Detta resultat har förbättrats jämfört med 
2017-2018 då resultatet var 85 procent, men är sämre 
än 2016 då 90 procent av eleverna uppgav att de 
kände sig trygga. 
Grundskoleförvaltningens bedömning utifrån 
kvalitetsrapport värdegrund, kvalitetskonferens 
värdegrund och verksamhetschefernas uppföljning är 
att bemanningen möjliggör översikt över skolgårdarna. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Bilden av skolan Uppföljning av bilden av skolan 
 
Uppföljning av rektorernas arbete med fokusområdet 
bilden av skolan samt resultat från 
skolklimatundersökningen 

Medvetenheten om betydelsen av en nyanserad bild 
av skolans arbete har ökat i förvaltningen. 
Förvaltningen ser aktiviteter och handlingar som visar 
detta. I förvaltningens utvecklingsplan för 2019 
poängteras vikten av att öka medvetenheten hos all 
personal i förvaltningen. Den strategiska 
kommunikationsplanen kommer ytterligare att stödja 
arbetet med bilden av skolan. 
 
Bilden av skolan lyfts för dialog vid varje 
uppföljningsmöte mellan rektor och verksamhetschef. 
Särskild hjälp/vägledning får skolorna av 
förvaltningens strategiska kommunikatör. Vår 
bedömning är, att skolorna står väl rustade i att 
hantera faktorer som kan komma att påverka den 
positiva bilden av skolan. Frågan om bilden av skolan 
är en naturlig del av skolornas systematiska 
kvalitetsarbete. 
 
Dock visar årets skolklimatenkät att medelresultatet för 
detta område är lägre jämfört med andra områden, för 
såväl årskurs 4-6 som för årskurs 7-9. Ur ett 
rektorsperspektiv upplevs arbetet med bilden av 
skolan fortlöpa väl, emedan man kan utläsa att 
eleverna inte delar uppfattningen. 
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2 Uppföljning direkta åtgärder 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2019 

Risk för en ökad segregation 

Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för 
konflikter 
 
Riskbedömning 2019 

16 

Bilden av skolan 

Bilden av skolan är ett av 
Grundskoleförvaltningens fokusområden. 
Området har varit föremål för utbildningsinsatser 
för ledningen och som tema vid utvecklingsdagar 
sedan förvaltningen bildades 2017. 

 Avslutad Mediebilden av grundskolan i Borås har starkt förbättrats 
sedan 2017 och är nu nyanserad med även positiva 
nyhetsartiklar. Medvetenheten om betydelsen av en 
nyanserad bild av skolans arbete har ökat i förvaltningen. 
Förvaltningen ser aktiviteter och handlingar som visar 
detta. I förvaltningens utvecklingsplan för 2019 poängteras 
vikten av att öka medvetenheten hos all personal i 
förvaltningen. Bilden av skolan lyfts för dialog vid varje 
uppföljningsmöte mellan rektor/enhetschef och 
verksamhetschef. Särskild hjälp/vägledning får skolorna 
av förvaltningens strategiska kommunikatör. Förvaltningen 
har ett mycket medvetet arbetssätt för tidiga insatser i 
situationer som skulle kunna utvecklas på negativt sätt. 
Den strategiska kommunikationsplanen kommer 
ytterligare att stödja arbetet med bilden av skolan. Frågan 
om bilden av skolan är en naturlig del av skolornas 
systematiska kvalitetsarbete. 
Förvaltningen har regelbundet strategimöten med 
representanter från näringslivet i syfte att främja elevernas 
måluppfyllelse, väcka elevernas intresse för yrkeslivet och 
stärka bilden av skolan. 
Den positiva bilden av skolan har stärkts genom medvetet 
arbete och i samband med det har chefernas förmåga för 
att leda detta arbete tillsammans med sin personal ökat. 

Aktivt skolval 

 
 Avslutad Det aktiva skolvalet är genomfört inför läsåret 2019/2020. 

Det är relativt många elever som ansöker till andra skolor 
än sin närmsta skola. Det är dock trångt i många skolor, 
vilket medför att det är ett begränsat antal elever utanför 
skolornas närområden som kan få plats. 
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2019 

Risk för psykisk ohälsa bland elever 

Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt 
 
Riskbedömning 2019 

16 

Arbete med främjande och förebyggande 
insatser 

Elevhälsans personal arbetar med främjande och 
förebyggande insatser på alla skolor. Man utgår 
från värdegrundsarbetet på skolorna och 
analyserna som genomförs på varje enhet utifrån 
dessa. Här lägger vi stort fokus på att upptäcka 
psykisk ohälsa i ett tidigt skede. Detta genom att 
utbilda och handleda pedagogerna kring tidiga 
upptäckter och att reagera på signaler i beteende 
hos elever som kan vara tecken på ingång i 
psykisk ohälsa. Elevhälsans personal arbetar 
direkt med eleverna utifrån ett hälsoperspektiv 
kring olika frågor som handlar om sex och 
samlevnad, sömn, kost, hälsa och andra frågor 
som främjar psykiskt och fysiskt välbefinnande. 
Skolsköterskorna arbetar utifrån sitt BAS program 
med hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 4 samt 
årskurs 7. Utifrån vad som framkommer vid dessa 
samtal kan skolsköterskan arbeta vidare med 
eleven. Genom insatser för att upptäcka hög 
frånvaro samt ströfrånvaro kan vi fånga upp de 
elever som inte kommer till skolan. Utifrån 
framtaget kartläggnings- och intervjumaterial för 
dessa elever och elevens vårdnadshavare kan vi 
sätta in åtgärder för att stödja eleven i sitt 
mående. Den centrala elevhälsan arbetar också i 
nätverk med närvården för att bygga upp hållbara 
system hur alla instanser kan samordna 
insatserna kring de elever som ligger i farozonen 
samt de elever som riskerar att hamna där. 

 Avslutad Det främjande och förebyggande följs upp och utvärderas 
kontinuerligt. Elevhälsans personal erbjuder också 
handledning av skolans personal samt relevanta 
utbildningar. Elevhälsan arbetar också med framtagandet 
av gemensamma riktlinjer i det främjande och 
förebyggande arbetet för elevhälsans personal. Detta sker 
i samarbete med FoF för framtagandet av relevant 
material för arbetet med främjande och förebyggande 
arbete på alla skolor. Genom detta får vi en likvärdighet på 
alla skolor i Borås Stad. 

Risk för bristande samarbete med andra 
nämnder 

Bristande samarbete kan leda till att parallella 
processer utför som inte gagnar eleverna 
 
Riskbedömning 2019 

16 

Gemensam planerings- och utbildningsdag 
med IFO 

 

 Avslutad Planerings- och utbildningsdag är genomförd och 
samarbetsgrund bedöms vara etablerad. 
Utvecklingspotential finns för ett fördjupat samarbete.  

Utveckling av gemensamma administrativa 
funktioner i Utbildningsklustret 

Fördjupning av redan identifierade samarbetsytor, 
samt planering av utveckling av gemensamma 
administrativa funktioner. 

 Avslutad Samarbetet fungerar väl och nya samarbetsområden 
kartläggs. Under 2019 har samarbetet utvecklats och 
konkretiserats. En gemensam GDPR-funktion, 
färdigställande av Strategin Bildningsstaden, kartläggning 
och planering för gemensam förvaltningsmodell och IT-
strategi, utveckling av övergångsplaner, etc. är exempel 
på detta. 
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2019 

Förvalta de redan etablerade 
samverkansformerna med LFF, FoF, SLK 

Täta och djupa relationer mellan FC, samt mellan 
handläggande tjänstemän. Etablerade 
samverkansformer. 

 Avslutad Samarbetet fungerar väl. Under slutet av 2019 har 
samarbetet intensifierats med LFF. Rutin för samverkan 
med FoF efterlevs, likaså med SLK. 

Risk för att inte kunna ta hand om barn i behov 
av särskilt stöd 

Barn med behov av särskilt stöd behöver ett extra 
stöd som inte alltid prioriteras fullt ut 
 
Riskbedömning 2019 

16 

Särskilt stödprocessen 

Elevhälsans huvudfokus ligger på att alla elever 
ska ges ledning och stimulans i klassrummet. 
Detta sker genom klassrumsobservationer, 
handledning samt att arbeta med elevernas 
fysiska- och psykiska miljö. De elever som 
riskerar att inte nå kunskapskraven ska ges extra 
anpassningar. Elevhälsan arbetar med att ta fram 
gemensamma mallar för Borås Stad över hur 
arbetet med Extra anpassningar ska se ut. Om 
eleven trots extra anpassningar inte lyckas nå 
kunskapskraven i ett- eller flera ämnen ska man 
genomföra en pedagogisk kartläggning som 
ligger till grund för att eventuellt upprätta ett 
åtgärdsprogram. även här håller elevhälsan på att 
ta fram former hur arbetet med åtgärdsprogram 
ska se ut på skolorna.  
Hur arbetet i den särskilda stödprocessen skall se 
ut, vilka dokument som ska användas och hur allt 
ska dokumenteras kommer att tas fram i en 
processkarta som håller på att utformas av 
elevhälsans personal. 

 Avslutad I samverkan bästa skola arbetar elevhälsans personal 
tillsammans med representanter från Skolverket fram en 
plan över hur detta arbete ska genomföras och förbättras 
på varje skola. Här erbjuder också elevhälsans personal 
utbildningar för pedagoger på skolorna. Nyanställd 
personal får också en introduktionsutbildning i särskilt 
stödprocessen. 

Risk att de skollokaler vi har idag inte räcker 
till för att möta behovet av antal kommande 
elever 

På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås Stad 
under de senaste åren samt en planerad 
kommande ökning finns det en risk med 
skollokalerna inte räcker till för att möta de behov 
av platser som finns för kommande antal elever 
 
Riskbedömning 2019 

16 

Dialog med LFF 

Dialog om förväntad ökning av elevantal vid 
avstämning av lokalresursbehovsplan mellan FC 
GRF och FC LFF 

 Avslutad Ny avstämning görs mellan FC GRF och FC LFF efter 
befolkningsprognos 2019-2023 är bearbetad inom GRF.   

Risk att de evakueringslokaler vi har idag inte 
räcker till vid kommande renoveringar 

Det finns ett behov av att ha tomma lokaler som 
lämpar sig för skolverksamhet för att löpande 

Dialog med LFF 

Frågan har tagits upp med LFF på FC nivå. LFF 
arbetar för närvarande med olika alternativ. 

 Avslutad Arbete pågår. LFN förväntas ha med frågan i sin 
kommande lokalplan. GRN har behandlat och beslutat om 
lokalplan 2018 i juni. Denna är överlämnad till LFF och 
detta skedde i dialog mellan FC.  
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2019 

kunna renovera de skolor som behöver detta. 
Osäkerhet finns idag kring tillgången på sådana 
lokaler. Särskild uppmärksamhet måste ägnas 
frågan i arbetet med Lokalresursplanen 
 
Riskbedömning 2019 

16 

Samråd med LFF 

Tas upp i avstämningsmöte om lokalplan 2019 
med FC på LFF. 

 Avslutad Frågan med aktuellt underlag har behandlats på möte 
med förvaltningschefer på Grundskolan och 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden av 
skolan 

Att enskilda negativa händelser kan skymma 
större och allmänna förbättringar 
 
Riskbedömning 2019 

16 

Uppföljning av arbetet med bilden av skolan 

Bilden av skolan är ett av förvaltningens 
fokusområden. Uppföljning sker vid månatliga 
uppföljningsmöten mellan rektor och 
verksamhetschef. 

 Avslutad Bilden av skolan lyfts för dialog vid varje uppföljningsmöte 
mellan rektor och verksamhetschef. Särskild 
hjälp/vägledning får skolorna av förvaltningens strategiska 
kommunikatör. 

Risk för en bristande transparens, konkret och 
relevant information om 
resursfördelningsmodell, budget och 
verksamhetsförutsättningar 

Resursfördelningsmodellen måste förtydligas och 
konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen måste 
ske i tät samverkan mellan tjänstemän, politiker 
och fackliga representanter. Konsekvenserna för 
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas 
 
Riskbedömning 2019 

16 

Budgetberedningsgrupp 

Nämnden har fattat beslut om en 
budgetberedningsgrupp. Gruppens möten och 
planerat innehåll är bestämt. 

 Avslutad Nämnden har fattat beslut om en budgetberedningsgrupp. 
Gruppens möten och planerat innehåll är bestämt. Möten 
har hållits löpande under budgetprocessen och 
budgetberedningsgruppen avslutades i samband med att 
Budget 1 lämnades in. 

Nämndplaneringsdag 

2019 tillsattes nya ledamöter i 
Grundskolenämnden. Behovet av utbildning var 
tydligt. En utbildnings- och planeringsdag 
genomfördes den 14 mars 2019, bl a utifrån 
tillitsbaserad styrning, budgetförutsättningar och 
förvaltningens utvecklingsplan. 

 Avslutad 2019 tillsattes nya ledamöter i Grundskolenämnden. 
Behovet av utbildning var tydligt. En utbildnings- och 
planeringsdag genomfördes den 14 mars 2019, bland 
annat utifrån tillitsbaserad styrning, budgetförutsättningar 
och förvaltningens utvecklingsplan. 

Nämndutbildning 

En plan för 90 minuters tematisk nämndutbildning 
är framtagen och upprättad för hela 2019, där de 
11 utbildningstillfällena sker i anslutning till 
ordinarie nämnd. 

 Avslutad En plan för 90 minuters tematisk nämndutbildning är 
framtagen och upprättad för hela 2019, där de 11 
utbildningstillfällena sker i anslutning till ordinarie nämnd. 
Utöver detta har skett en halvdagsutbildning 2019-12-05.  
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1 Inledning 

Varje nämnd ska inom sitt område ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, samt 

de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern kontrollplan för att se till att det 

interna kontrollsystemet fungerar. Det är inte möjligt att granska alla rutiner och system utan vissa kontrollmoment väljs årligen ut till en intern 

kontrollplan. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2019 utifrån den plan som antogs av Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för 2019 och redovisar iakttagelser och slutsatser i denna uppföljningsrapport. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Rutin för att få kunskap 
om elever i behov av 
särskilt stöd 

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete fungerar 
 
Uppföljning av arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd i samband med kvalitetsbedömning skola. 

Analys genomförs fortlöpande av 

verksamhetscheferna i gymnasieskolan. 
Verksamheternas insatser följs upp på 
verksamhetsnivå och omsätts till lärande och 
förbättringar samt förs vidare in i förvaltningens 
gemensamma kvalitetsarbete.Under läsåret 2018/19 
har fokus legat på att utveckla det hälsofrämjande 
arbetet inom verksamheterna. Det har t.ex. handlat om 
att utarbeta nya arbetsstrukturer och rutiner för tidiga 
insatser och stödja lärarna i arbetet med extra 
anpassningar. 
Åtgärd 

Den, för förvaltningen gemensamma, 
kvalitetsrapporten framgår att det finns ett målinriktat 
arbete med att utveckla elevhälsoarbetet. Det handlar 
t.ex. om att höja den generella kompetensen hos alla 
lärare kring extra anpassningar, att förstärka arbetet 
med rutiner för tidig upptäckt och tidiga insatser samt 
att växla över Elevhälsans arbete från reaktiva insatser 
till ett mer förebyggande och främjande 
arbete.Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare 
med att inom ramen för de nätverk som finns för 
Elevhälsans kompetenser stärka analysarbetet i 
nätverken som underlag för beslut i ledningsgruppen, 
samordna utbildningsinsatser och följa upp att elever 
får det stöd de har rätt till. 

 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2019 3(6) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Rutin för disciplinära 
åtgärder avseende elever 

Kontroll av avstängningsärenden 
 
Granskning av avstängningsärenden 

Beslut gällande 21 elever har granskats löpande i 
samband med att beslut fattats. 
 
Genomgången visar att beslut inte alltid innehåller en 
tillräckligt tydlig motivering och att det finns en risk för 
att lagens krav på att låta elev och vårdnadshavare 
yttra sig före beslut inte följs. 
 
Rutiner, blanketter och informationsmaterial har 
uppdateras för att säkerställa detta och information har 
förts ut till skolorna. 

 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kompetensförsörjning Uppföljning centralt av tillsättning av tjänster. 
 
Genomgång av förteckning av tjänster i förvaltningen. 

Samtliga berörda tjänster har granskats. 
 
Av utannonserade tillsvidaretjänster med 
legitimationskrav tillsattes 100% med legitimerade 
lärare. 
 
Av utannonserade tillsvidaretjänster behörighetskrav 
(ej legitimationskrav) tillsattes 20% med behöriga 
lärare. 
 
För yrkeslärare nyttjar förvaltningen statsbidrag för att 
medarbetare med behörig yrkeskompetens också ska 
studera till behöriga yrkeslärare. Efter avlagd 
yrkeslärarexamen möjliggörs tillsvidareanställning. 
 
Av utannonserade tillsvidaretjänster inom elevhälsan 
tillsattes 100% med rätt/behörig kompetens. 

 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Upphandling Att inköp följer ramavtal 
 
Stickprov av vissa konton enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor 

Kontrollen är delvis genomförd med 
stickprovskontroller på fakturor på sex olika konton 
(exempelvis datorer, möbler och livsmedel). Några 
mindre avvikelser är funna, exempelvis inköp av 
macdator och vissa livsmedel. Dessa avvikelser 
förklaras av att särskilda behov (restaurangutbildning 
och gymnasiesärskola) styrt inköpet. 
 
Koncerninköp förfogar över ett systemverktyg för att få 
en sammanställning och analys av ramavtalstrohet. 
Denna rapport beställdes 2020-01-20, med svar att de 
inte hinner göra klart rapporten i januari. Denna 
kontrollen kommer att genomföras så snart vi får 
tillgång till stödet. 

 

Inventarier Att registrering och stöldskyddsmärkning görs av 
berörda inventarier 
 
Fysisk kontroll via inventering i RegitWise 

Den fysiska inventeringen är delvis genomförd på 
skolorna. Registreringsprogrammet RegitWise har 
bytts till en ny programvara under året och all 
inventering är inte registrerad i detta system. 
Bergslengymnasiet använder Excel för registrering av 
inventarier och kontroll och registering är genomförd.. 
Utbildning av det nya inventarieprogrammet ska 
genomföras under året.  

 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Delegationsordning enligt 
KL 

Kontroll av delegationsbeslut 
 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Samtliga rapporterade beslut jan till okt har gåtts 
igenom utan att felaktigt fattade beslut har noterats. 

 

Kontroll av att beslut dokumenteras 
 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Samtliga besluts jan-okt har gåtts igenom och det 
saknas inrapporterade beslut från skolledare i samtliga 
verksamheter. 
 
Åtgärd: 
Information och stöd till berörda verksamheter för att 
hantera inrapporteringen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kontroll av att beslut följer gällande bestämmelser 
 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Samtliga rapporterade beslut jan-okt har gåtts igenom 
utan att några beslut som strider mot gällande 
bestämmelser har noterats. Inga avvikelser har 
noterats, dock använder några skolor fel mallar. 
 
Åtgärd: 
Ytterligare information om att aktuella mallar finns på 
intranätet. 

 

Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. 
 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Anmälningslistor har gåtts igenom jan, apr, aug och 
dec. Samtliga anmälningslistor är redovisade till 
nämnden. 

 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Kontroll av att riktlinjer följs. 
 
Genomgång av att verksamheterna har genomfört 
Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Vid kontroll har samtliga verksamhetschefer redovisat 
att man följt SAM-kalendern under 2019 och således 
utfört åtgärder enligt fördelning av arbetsmiljöuppgifter. 

 

Kontroll av det systematiska brandskyddet (SBA) på 
enheterna 
 
Genomgång av att verksamheterna genomfört årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet där 
SBA ingår. 

Vid kontroll har samtliga verksamhetschefer redovisat 
att man följt SAM-kalendern under 2019 och således 
utfört åtgärder enligt fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 
där det systematiska brandskyddsarbetet ingår. 

 

Krishantering, säkerhet 
och trygghetsarbete 

Uppföljning för att förebygga allvarliga händelser 
 
Löpande avstämning i ledningsgrupp 

Rapportering av risker och väsentliga incidenter i 
verksamheten har genomförts vid ledningsgruppens 
sammanträden, totalt 13 tillfällen under året. 
 
Av anteckningarna framgår att skolorna har identifierat 
risker och vidtagit åtgärder. Bland åtgärderna ingår 
bland annat utökade säkerhetssystem (lås, 
inpassering mm.), utbildningar för personalen och 
samarbete med polis och andra myndigheter. 
Förebyggande och åtgärdande arbete kring droger har 
lyfts som ett gemensamt behov vilket mynnat ut i 
arbete med en förvaltningsgemensam drogpolicy. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Lokaler Lokalresursplan 
 
Behovsinventering/uppföljning 

I enlighet med Borås stads lokalresursbehovsplaner 
görs årligen en inventering av behov. 
 
Avvikelser i förhållande till det förutsedda behovet har 
uppstått framförallt som en följd av att planerad flytt av 
introduktionprogrammen till Kyllared inte genomförts. I 
samband med detta har dock nämnden tillsett att det 
finns lösning i befintliga lokaler. En viss osäkerhet för 
framtiden när det gäller Viskastrandsgymnasiets 
lokaler på Viared har uppstått pga. av att 
fastighetsägarens tillfälliga bygglov gått ut. 
 
Dessa har svårligen kunnat förutses under det 
ordinarie arbetet med lokalresursplaner utan det är 
nödvändigt med en flexibilitet i organisationen så att 
behoven kan hanteras. Detta har gjorts i fallet med 
flytten till Kyllared. Arbetet pågår i frågan om lokalerna 
på Viared och för verksamheten för elever med 
diagnos inom autismspektrat (ASD-vekrsamheten) 
som var planerad att flyttas till Kyllared.. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 



 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 
 

  

 
 

 

 

 
 

 
    

 

  

 

    

 

  

        

 

 

 

               

 

  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sida 

SKRIVELSE 1(1) 

Datum Instans 

2020-02-24 Arbetslivsnämnden 

Per-Olof Jinnegård Dnr ALN 2020-00016 1.2.3.2 

Handläggare 
033-35 38 85 

Uppföljning Intern kontroll 2019 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen av 2019 års plan samt översänder 

densamma till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 

inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild 

plan för denna uppföljning och i samband med årsredovisningens upprättande 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. 

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen 

redovisar de interna kontroller som gjorts inom Arbetslivsförvaltningen 

beträffande personal, ekonomi och egen verksamhet. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning Intern kontroll 2019. 

2. Bilaga Årsrapport 2019 avseende felaktiga utbetalningar. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

Arbetslivsnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Österlånggatan 72 boras.se 033-35 70 00 vxl 

https://boras.se
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1 Inledning 

Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en 

särskild plan för denna uppföljning och i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen 

till Kommunstyrelsen. 

Uppföljningen har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen redovisar de interna kontroller som gjorts beträffande personal, ekonomi 

och egen verksamhet. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Kontroll av attester: Att rätt chef har attesterat 
underlag, arbetsförändring, frånvaro. 23 stickprov. 
Utan anmärkning. 
Kontroll av signallistan: Att signaler som uppkommit på 
signallistan är åtgärdade. 23 stickprov. Utan 
anmärkning. 
Kontroll av ersättning: Att rätt ersättning är utbetald 
gentemot inlämnade underlag. 23 stickprov. Utan 
anmärkning. 
Kontroll av schema: Att schema har rätt 
sysselsättningsgrad gentemot anställningens 
sysselsättningsgrad. 23 stickprov. Utan anmärkning. 
Kontroll av partiella schema: Att partiella schema 
stämmer mot sysselsättningsgrad. 23 stickprov. Utan 
anmärkning. 
Kontroll av sysselsättningsgrad ej överstiger 100 %: 
Att anställd inte har sysselsättningsgrad som 
överstiger 100 % i Borås Stad. 23 stickprov. Utan 
anmärkning 
Kontroll av raster: Att arbetstagare har minst 30 
minuters rast vid mer än 5 timmars arbetstid. 23 
stickprov. Utan anmärkning 
Kontroll av bruttolön: Rimligheten på bruttolönen. 23 
stickprov. Utan anmärkning. 
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2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 

Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

6 fakturor under verksamheten Relationsvåldsenheten 
har granskats, det har funnits med vilka personer som 
gått utbildningen och utbildningen syfte. 60 % av 
Relationsvåldsenheten fakturor vid utbildning har 
granskats. 
4 fakturor under verksamheten Integration har 
granskats, det har funnits med vilka personer som gått 
utbildningen och utbildningen syfte. 50 % av 
Integrations fakturor har granskats. 
6 fakturor under verksamheten Stadsdelsvärdar har 
granskats det har funnits med vilka personer som gått 
utbildningen och utbildningens syfte, 50 % av 
Stadsdelsvärdar har granskats. 
8 fakturor under verksamheten HR-funktion har 
granskats, det har funnits med vilka personer som gått 
utbildningen och utbildningens syfte, 50 % av 
HR,funktionen har granskats, 
12 fakturor under verksamheten Ekonomifunktion har 
granskats, det har funnits med vilka personer som gått 
utbildningen och utbildningens syfte. 50 % av 
Ekonomifunktionen har granskats, 

Kontanthantering Inventering av kontant kassahantering, avstämning av 
att kassan överensstämmer samt kontroll att rutiner för 
kontanthantering följs. 

Stickprov 

Kontroll av kontanthantering på Återbruk har skett 
under året. Kontrollen har bestått av avstämning att 
kassan överensstämmer samt kontroll att rutiner för 
kontanthantering följs. Inga fel har hittats vid 
kontrollen. Mängden kontanter vi Återbruk har minskat 
under de senaste åren. Betalningssätten vid köp av 
Återbruk är kontanter, kort och swish. Under år 2019 
såldes det för 1 240 285,45 kr i Återbruks butik. 
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2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Försörjningsstöd Kontroll att all hantering inom försörjningsstöd blir rätt Se bilaga 

Jobb Borås 
Arbetsmarknadsanställnin 
gar 

Arbetsmarknadsanställningar 

Stickprov 

Arbetsmarknadsanställningar. 
Det finns rutiner för att säkerställa att alla beslut kring 
arbetsmarknadsanställningar är kvalitetssäkrade vid 
anställningar av arbetsmarknadsanställningar. 
Enhetschef beslutar om anställningar på BEA-avtalet. 
Verksamhetschef beslutar om anställningar på AB-
avtalet. i B-avtalet ingår Trygghetsanställningar. Rutin 
för undantag om förlängning på BEA-avtalet och 
personer med särskilda behov, mål och plan ska 
finnas, beslut tas i samråd med Arbetsförmedlingen på 
chefsnivå. 
20 stickprov har gjorts under året alla har varit rätt. 

Försörjningsenheten Hot och våld 

Stickprov 

Kontroll att rutiner vid hot och våld vid 
försörjningsenheten har fungerat: 
Det har varit 14 tillbud under 2019 kopplat till 
hotsituation på försörjningsenheten. Vid alla tillfällen 
har alla rutiner fungerat. 

Externa Utförare Externa utförare 

Kontroll av externa utförare som utför arbete åt 
Arbetslivsnämnden. Kontrollen består av att utförandet 
är i enlighet med vad Arbetslivsnämnden beslutat om. 

Externa utförare. 

Arbetslivsnämnden hade år 2019, st IOP. 

 IF Elfsborg, Framtid tillsammans 

 IF Elfsborg, Jobb tillsammans 

 Norrby, Norr by för Norrby 

 SISU 

 Borås Folkhögskola 

 Guldkanten 

 ABF, Urban Views 

 Studieförbundet Vuxenskolan, Spira. 

Samverkan med externa utförare är reglerade i IOP, 
för varje IOP är finns minst en ansvarig enhetschef 
utsedd som medverkar i styrgruppen och som 
ansvarar för uppföljning med frågor enligt en 
framtagen utvärderingsmall. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2019 Åtgärd 

Bostäder för nyanlända Bostäder för nyanlända 

Kontrollera att alla nyanlända får en bostad 

Kontroll att det finns bostäder för nyanlända flyktingar 
som anvisas enligt bostadsanvisningslagen: 
Under 2019 har det funnits tillräckligt många lediga 
lägenheter för att de nyanlända flyktingarna som 
hänvisats till Borås genom bostadsanvisningslagen. 
Beredskapen har varit god. 
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Johanna Fraiman 2019-12-12 
1:e socialsekreterare 

Årsrapport 2019 avseende felaktiga utbetalningar 

I rapporten presenteras arbetet med felaktiga utbetalningar för år 2019. Under första delen av året 

har tre socialsekreterare arbetat med felaktiga utbetalningar på halvtid. Från och med november 

2019 har två handläggare haft tjänstgöring på heltid med arbetet. Statistiken i årets rapport 

presenteras främst i jämförelse med föregående år. 

Antal inkomna anmälningar 

23 

33 

2018 2019 

Under år 2019 har totalt 33 stycken anmälningar inkommit fram till 9 december. Av dessa är det 

16 stycken som ännu inte har hanterats. Totalt har 27 stycken anmälningar blivit behandlade då 

13 stycken anmälningar som inkommit under år 2018 även hanterats under året. Då dessa 13 

ärenden inte presenterades fullt ut i årsrapporten för år 2018 omfattas de i vissa avseenden av 

årets rapport.    

Som ovanstående diagram visar har anmälningarna för året ökat i jämförelse med föregående år. 
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2018

Vem anmäler? 

2018 2019 

2 

20 

1 

0 

6 

26 

1 

0 

Anonym Försörjningsenheten Privatperson Andra myndigheter 

I ovanstående diagram åskådliggörs antal FUT – anmälningar samt vem som har gjort anmälan. I 

diagrammet är samtliga anmälningar som inkommit under året medräknade. 

Majoriteten av anmälare i år och föregående år, har varit socialsekreterare eller handläggare på 

Försörjningsenheten. Fem misstänkta felaktigheter har socialsekreterare eller handläggare 

identifierat i samband med att deklarationer inlämnats. Där har oredovisade löneinkomster samt 

tillgångar framkommit. 11 eventuella felaktigheter har uppdagats i samband med att 

socialsekreterare har gjort kontroller i folkbokföringsregistret eller SSBTEK. Resterande 

anmälningar har initierats med övriga orsaker. 

Under året har det inkommit 6 stycken anmälningar som varit anonyma och en anmälan från en 

privatperson. Det innebär en uppgång för anmälningar utifrån. Inga anmälningar har inkommit 

från andra myndigheter varken under år 2019 eller föregående år. 

Typ av ärende 

De anmälningar som inkommer till Försörjningsenheten delas in i kategorierna andra inkomster, 

boende, tillgångar och övrigt. Här visas en sammanställning om hur fördelningen sett ut under år 

2018 respektive 2019. För år 2019 presenteras samtliga inkomna anmälningar. Vissa anmälningar 

kan omfatta flera ärendetyper, men har kategoriserats i en huvudkategori. 
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  Typ av ärende år 2018 Typ av ärenden 2019 

Boende; 12 

Andra 
inkomster; 

17 

Tillgångar 
; 4 

Övrigt; 0 

Boende; 4 

Andra 
inkomster; 

13 

Tillgångar; 5 

Övrigt; 1 

Andra inkomster avser i huvudsak inkomster från Försäkringskassan, Skatteverket, CSN eller lön. 

Boende handlar exempelvis om att fler personer än vad som angivits vid ansökan finns boende i 

bostaden, att någon lever under äktenskapsliknande förhållande, eller att personen vistats 

utomlands. Tillgångar avser främst bilinnehav, bankmedel eller pantsatta smycken. 

I år har flest anmälningar berört inkomster vilket varit fallet ända sedan FUT-verksamhetens 

uppstart år 2012. Under året har anmälningarna som rör boende ökat. 9 av dessa har avsett 

misstänkt samboskap. Under året har FUT-handläggarna även bistått socialsekreterarna med cirka 

15 hembesök som har haft till syfte att utreda oklara boendesituationer. Dessa ärenden har inte 

föranlett någon FUT-anmälan, och finns således inte med i statistiken. Dessa hembesök har i 

vissa fall resulterat i att personer inte beviljas bistånd till boendekostnader. 

Typ av åtgärd 

Återkrav och 
polisanmälan 

25% 

Enbart återkrav 
28% 

Enbart 
polisanmälan 

3% 

Inget återkrav 
44% 

2018 
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2019 

Återkrav och 
polisanmälan 

30% 

Enbart återkrav 
18% 

Enbart 
polisanmälan 

0% 

Inget återkrav 
52% 

Här presenteras vilka åtgärder årets hanterade anmälningar (27 stycken) lett till. Det är totalt 48% 

(13 stycken) av alla hanterade anmälningar som resulterat i återkrav eller polisanmälan. 8 

anmälningar under året har föranlett både beslut om återkrav och polisanmälan. I 5 fall har enbart 

beslut om återkrav fattats. 

Polisanmälningarna har för året legat på 30 %. Förra året var motsvarande siffra 28 %. 

Polisanmälan ska enligt lag göras i de fall, när socialtjänsten har misstankar om att personen har 

begått ett brott enligt Bidragsbrottslagen. I vissa fall föreligger inga sådana misstankar varför 

polisanmälan inte görs. I fall där summan för återkravet är lågt och där det inte förmodas 

föranleda något straffansvar för den enskilde har polisanmälan ibland valt att inte göras. Under 

året har polismyndigheten meddelat att de lagt ner sex förundersökningar kring misstänkta 

bidragsbrott. Vanligaste orsaken till detta är att det saknas bevismaterial för att styrka att personer 

begått handlingar med uppsåt. Polisen har inte väckt åtal i något ärende där försörjningsenheten 

tidigare har anmält misstänkt bidragsbrott under år 2019. 

14 hanterade anmälningar under året har inte lett till beslut om återkrav eller polisanmälan. I 7 

ärenden har inte utredning inletts trots att bistånd troligen utgått felaktigt. Detta har avsett 

pantsättningar på mindre belopp där möjligheterna att återfå pengarna bedömts som små. Dessa 

ärenden har av resursbrist fått bortprioriterats. I fyra fall har det under utredningens gång 

konstaterats att inget felaktigt bistånd utgått varför ärendet avslutas utan åtgärd. 

Återkrävt bistånd 

Under år 2019 har totalt 581 389 kronor återkrävts. År 2018 återkrävdes totalt 234 788 kronor. 
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Anledningen till varför summan för återkraven är högre för år 2019 beror till stor del på att det 

återkrävts över 400 000 kronor i ett enskilt ärende. Det högsta beloppet som återkrävts i ett 

separat ärende under år 2018 var på cirka 94 000 kronor 

Avbetalningsplan 

I de ärenden där bistånd har återkrävts enligt 9 kap 1 och 2 § § Sol, har klienten möjlighet att 

upprätta en avbetalningsplan. 

Klienter som fortfarande är i behov av ekonomiskt bistånd kan frivilligt betala ett mindre belopp 

månadsvis. De klienter som är självförsörjande, ska betala enligt sin återbetalningsförmåga. 

Av de 13 ärenden som under år 2019 fått beslut om återkrav har det upprättats 

avbetalningsplaner i 7 fall. Två ärenden har i samband med beslut om återkrav slutat ansöka om 

ekonomiskt bistånd. Dessa personer har inte upprättat någon avbetalningsplan. Då det inte har 

gått att påvisa att personerna har någon faktisk återbetalningsförmåga har talan inte väckts i dessa 

ärenden. Tre ärenden har varit fortsatt aktuella för ekonomiskt bistånd vid beslut om återkrav 

och valt att inte upprätta avbetalningsplan på frivillig basis. I ett ärende där personen varit 

självförsörjande har ansökan skickats till förvaltningsrätten om att väcka talan kring 

ersättningsskyldighet då personen i fråga motsatt sig återbetalning. 

Arbetet med att följa upp att avbetalningsplaner följs hanterats av en assistent. Vid utebliven 

betalning skickas en påminnelse ut till klienten. I de fall där klienter inte följer sina 

avbetalningsplaner, eller inte medverkar till att Försörjningsenheten kan bedöma 

återbetalningsförmågan, kan det bli aktuellt med att väcka talan hos Förvaltningsrätten. Grunden 

för detta är att inte tre år från dess att kommunens kostnader uppstått har passerat. Det är därför 

av vikt att kontinuerligt följa upp huruvida personer som fått beslut om återkrav blivit 

självförsörjande. 

Hur mycket har återbetalats? 

För år 2019 har totalt 168 345 kronor återbetalas genom upprättade avbetalningsplaner. 74 590 

kronor har därutöver återbetalats av klienter via inbetalningskort. Detta har varit en förenklad 

hantering av felaktigheter där socialsekreteraren i direkt anslutning till utbetalt bistånd upptäckt 

att pengarna utgått felaktigt och därför uppmanat klienten att återbetala med ett inbetalningskort. 

Under år 2018 återbetalades totalt 179 883 kronor genom upprättade avbetalningsplaner. 
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Kommande lagändringar som påverkar arbetet 

I januari 2020 skärps straffen för grovt bidragsbrott från fyra till sex års fängelse. Även 

preskriptionstiden för bidragsbrott förlängs från två till fem år. Underrättelseskyldigheten vid 

felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen utvidgas även och omfattar kommunen. 

Underrättelseskyldigheten är inte begränsad till socialnämnder utan rör hela kommunen. Detta 

innebär att kommunen från och med årsskiftet är skyldiga att meddela en myndighet eller 

arbetslöshetskassa om det finns anledning att anta att en enskild felaktigt, eller med ett för högt 

belopp, fått ett bidrag eller en ersättning. 
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Uppföljning intern kontrollplan - 2019 (Miljö- och konsumentnämnden)

Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

Ekonomi Kundfakturor-
avgiftsdebitering

Risk för att
felaktiga
kundfakturor
skickas ut

4 Kontroll av
kundfakturering

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Av 150 fakturor hittades en
felaktig. (faktura har gjorts
på 0kr istället för 2 312kr).

Troligtvis kommer fler
fakturor i fortsättningen
skickas via fil med det nya
ärendehanteringssystemet
vilket kommer innebära
färre möjligheter till
felskrivningar

Ekonomi Upphandling Risk att Lagen
om offentlig
upphandling
(LOU) inte följs

9 Kontroll att Borås Stads
direktupphandlingsregler
efterlevs.

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Från och med 2015 används
en direktupphandlingsmodul
från Visma som ger en bra
struktur och dokumentation
av genomförda
direktupphandlingar. Vid
större upphandlingar tas
hjälp av Koncerninköp.

Inga

Risk att ramavtal
inte följs

6 Kontroll att inköp följer
ramavtal.

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Stickprov har tagits från 10
olika konton och kontroll att
de leverantörer som det står
att vi inte har avtal med. Av
de 41 leverantörerna vi har
använt under dessa konton
har vi haft avtal med 11
stycken. Det har inte funnits
några andra alternativ till
leverantörer som vi har avtal
med. Se bilaga för specifika
uppgifter kring leverantörer.

Förslag till åtgärder som
ska vidtagas: Var
uppmärksam och
kontrollera om avtal finns
innan inköp.

Egen
verksamhet

Posthantering/
Diarieföring

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

6 Rätt datum, inlagt i
register, avslutade
ärenden, arkiverat.

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Av 50 stickprov hittades
följande avvikelser:

• I fem ärenden
stämmer inte
händelsedatum
med beslutsdatum
• I fem ärenden
saknas
datumstämpling
på ansökan
• I två ärenden
saknas anteckning
för expediering av
beslut
• I sex ärenden
fattas
intressentuppgifter
på ärendet

Förslag till åtgärder:

-Viktigt att handläggare
kollar så att datum på
skrivelsen är samma som
på händelsen.
-Allt som kommer in via
pappersform måste
stämplas. Kommer
ansökan in via mail är det
viktigt att även mailet
läggs in i Ecos då man där
kan se vilket datum mailet
med ansökan skickades.
-Expediering måste alltid
antecknas. Även vid
expediering via mail.
-Vid lån av akter från
arkivet är det viktigt att
man lämnar tillbaka dom
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

• Fem ärenden är
fortfarande
pågående (men de
är aktiva
fortfarande)
• I två ärenden
fattas ärendeakten
i arkivet
• I sex ärenden är
inte bekräftelse
utskickat

snarast möjligt. Även
meddela respektive
administratör om man
behöver låna akten en
längre tid.
-Viktigt att alltid skicka
bekräftelse vid anmälan. I
vissa fall kan anmälan ha
mottagits direkt av
administratör eller
handläggare och
bekräftelse av mottagen
anmälan har skett
muntligt men då är det
ändå bra att skicka ut en
skriftlig bekräftelse då
kontaktuppgifter till aktuell
handläggare står med.

Egen
verksamhet

Delegationsbeslut Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

6 Delegationsbeslut i
tillstånds- och
anmälningsärenden
inom 20 dagar efter
kompletta handlingar.

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

3 st ärenden hade längre
handläggning än 20
arbetsdagar.

Not: Tidsgränsen på 20
arbetsdagar är ett internt
kvalitetsmått på
förvaltningen sedan
många år tillbaka.

Egen
verksamhet

Besked om åtgärd Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

8 Verksamhetsutövare
som lämnar
miljörapporter ska
senast den 30 juni få
besked om rapporten
kommer att medföra
någon åtgärd från
nämndens sida.

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Tydliggöra tidsgränsen 30
juni för mijörapportering på
avdelningen. Det finns en
oklarhet på avdelningen om
vem som satt datumet och
syftet med detta.Återkoppla
resultatet av den interna
kontrollen till avdelningen så
att förbättring kan ske till
nästkommande år.

Förslag till åtgärder som
ska vidtagasPåminnelse i
flera olika steg, tex.
automatisk bevakning i
ecos om möjligt

Egen
verksamhet

Dokumenthanteringsplan Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt.

8 Kontroll att upprättad
dokumenthanteringsplan
är aktuell och följs.

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Arbetet pågår med en ny
dokumenthanteringsplan för
hela förvaltningen.

Inga

Egen
verksamhet

Kontroll att lokaler är
ändamålsenliga

Risk att service
till kunder
försämras, lägre
effektivitet samt
risk för
arbetsmiljöstress.

12 Kontroll att lokaler är
ändamålsenliga.

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Förvaltningens behov finns
beskrivet i
Lokalresursbehovsplan
2020-2022.

Inga

Personal Kompetens- och
resursbrist

Risk att
förvaltningen inte
klarar sitt
uppdrag med

12 Kontroll att förvaltningen
har en fungerande
personal-
rekryteringsprocess och

Period
2019

Under 2019 har tjänsten HR
tillsatts.

Inga
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

avseende på
svårigheter att
rekrytera på
grund av låg lön,
få utbildade med
relevant
utbildning, dåliga
lokaler etc.

kompetent personal är
på plats.

Kontrollfrekvens
Varje år

Personal Kontroll SAM Risk att SAM-
hjulet inte följs.

6 Kontroll att SAM utförs
och följs upp månadsvis
i årsplaneringen.

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Årshjulet med SAM följs i
Stratsys med den
gemensamma SAM-
kalendern.

Inga

Ekonomi Kontroll av avtal och
taxor

Risk att avtal och
taxor inte följs.

6 Kontroll att taxor är
korrekta, avtal följs och
att rätt antal timmar
debiteras.

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Under 2019 har extern
revision gjorts för kontroll av
taxor.

Extern revision

Styrning
och ledning

Förvaltningsövergripande Risk att den
politiska
intentionen som
föreligger ett
beslut faller bort/
misstolkas och
beslutet får en
annan innebörd
än avsikten

9 Kontroll att
beslutsformuleringar i
protokoll ej kan
misstolkas

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Inga avvikelser hittades. Inga

Risk att alla
ledamöter/partier
ej får alla utskick
från förvaltningen

6 Kontroll att utskick av
handlingar når fram till
alla mottagare

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Inga avvikelser hittades. Inga

Egen
verksamhet

Dataskyddsförordningen
(GDPR)

Risk att
personuppgifter
eller annan
känslig
information röjs.

12 Kontroll att innehåll i
verksamhetssystemen
uppfyller de nya kraven

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Under 2020 har
Miljöförvaltningen
implementerat ett nytt
ärendehanteringssystem. I
upphandlingsunderlag har
funktioner
behörighetsstyrning
kravställts.

Inga

Styrning
och ledning

Måluppfyllelse Risk att mål och
uppdrag
avseende
ekonomi och
verksamhet från
nämnden inte

16 Kontroll att nämndens
mål uppfylls samt att
uppdrag utförs inom de
ekonomiska ramarna

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Kontinuerlig uppföljning görs
genom 10-dagars,
pluppsamtal samt
budgetuppföljningar.
Uppdrag och indikatorer
kommenteras och

Se analys.
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Kategori Verksamhet /
Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

uppfylls inom
ekonomiska
ramar.

rapporteras med aktuell
status i tertial- och
bokslutsrapporterna. Under
2019 har tjänsten
förvaltningscontroller
tillsatts.

sida 4 av 4 (2020-02-25)



 

 

 

Uppföljning Intern kontroll 2019 

Vård- och äldrenämnden 

 

 

 

 

 
  



Vård- och äldrenämnden, Uppföljning Intern kontroll 2019 2(7) 

1 Inledning 

Vård och äldrenämndens uppföljning av intern kontroll 2019 redovisas resultat och sammanställningar med analys, som är av varierad grad, av de 

granskningar som gjorts under året,  innehållande iakttagelser, slutsatser och  vidtagna åtgärder. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Samverkan med 
vårdgrannar 

Följsamheten till den nya lagstiftningen "Lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten vården" 
 
Följa upp ledtider i samband med in- och utskrivning 
på sjukhus. Följa upp processen som är under 
framtagande och som har sin grund i den nya 
lagstiftningen. Implementera hemteamet och följa 
arbetet med trygg övergång från sjukhuset 

Under 2018 startades hemteamet som en modell för 
trygg vård och omsorg i hemmet. Modellen har 
utvecklats under 2019 men kommer att utvärderas 
under 2020 då hemteamet kan komma att förändras 
för att möta de behov som omställningen av vården 
kan innebära. Andelen som skrivs ut samma dag som 
de är utskrivningsklara var i snitt runt 60% under 2019 
och det ligger på samma nivå som 2018. Ett fortsatt 
arbete pågår i samverkan, både externt och intern, för 
att den enskilde ska få en trygg och säker vård och 
omsorg. 

 

Synpunkter Uppföljning två gånger per år, jan tom juni samt på 
helår 
 
Uppföljning av inkomna synpunkter och 
handläggningstid. 

Uppföljning av inkomna synpunkter har sammanställts 
inför analys på varje enhet. Alla inkomna synpunkter 
har gåtts igenom av SAS och förvaltningscontroller i 
syfte att ta reda på vad synpunkterna handlar om och 
för varje verksamhet har de flest förekommande 
synpunkterna sammanställts i en gemensam plan. De 
flesta synpunkterna handlar om kvaliteten på 
tjänsterna, brister i insatser eller helt uteblivna 
insatser. Det har också inkommit synpunkter på brister 
i svenska språket hos medarbetare och om 
bilkörningen inom hemtjänsten 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Rekrytering Egen granskning 
 
Uppföljning/utfall vid rekrytering 

Myndighet har under hösten för första gången sedan 
nämnden bildades lyckats att bli fullbemannade på 
biståndshandläggare. Hemtjänsten har haft 
utmaningar gällande bemanning i verksamheten då 
det varit svårt att rekrytera personal med formell 
kompetens samt med den kompetens som krävs 
exempelvis körkort och delegering för att utföra hälso- 
och sjukvård. Vård- och omsorgsboende har 
annonserat efter undersköterskor ett flertal gånger 
med gott sökunderlag som resultat. Den grupp som är 
svår att rekrytera är finsktalande undersköterskor. 
Rekryteringsläget för legitimerad personal, alla 
professioner, har under året varit ansträngt och 
kommer att vara en utmaning kommande år. Nämnden 
har hela tiden behov av utbildad personal och anställer 
alla som uppfyller kraven för anställning. 

Nya arbetssätt 

För att möta rekryteringsbehovet 
bedriver nämnden ett systematiskt, 
proaktivt och medvetet arbete med så 
väl arbetsgivarvarumärket som 
kompetensförsörjningen. Syftet är att 
strukturerat säkra att rätt kompetens 
ska finnas på rätt plats i rätt tid och 
antal. 

Egen granskning 
 
Uppföljning av chefers förutsättningar i "ett gott liv var 
dag" 

Administrativt närstöd finns för alla chefer och ett 
inriktningsbeslut är taget att från 2020 ska alla chefer 
ha 20-30 medarbetare. En förvaltningsövergripande 
mejlpolicy är framtagen, tiden för APT har utökats från 
1,5 timmar till 2 timmar och möten ska undvikas på 
fredag eftermiddag. En väl genomförd introduktion är 
mycket viktig för att den nya chefen ska känna sig 
välkommen till sitt nya arbete. Syftet med 
introduktionen är att underlätta övergången i arbetet 
och skapa goda förutsättningar för chefen. Arbetet 
med chefscoachning från medarbetarcentrum fortgår. 
Genom dessa insatser så ökar förutsättningarna och 
möjligheterna att orka vara chef. 

 

Sjukfrånvaro Sammanställning sjukfrånvaro per månad 
 
HR avdelningen sammanställer varje månad 
sjukfrånvaron per enhet. 

Verksamheterna uppvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro 
jämfört med nämndens mål och med Borås Stads 
genomsnitt. Sjukfrånvaron har dock successivt sakta 
minskat. Sjukfrånvaron för 2019 visar på ett utfall på 
9,9 %. Nämnden arbetar aktivt med rehabiliteringen av 
sjukskrivna medarbetare. Utbildning ges till 
enhetscheferna samtidigt som arbetsmiljöfrågan är 
högaktuell och prioriterad. 
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2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Egen granskning 
 
Stickprov 

Kontroll sker löpande under året och samtliga 
manuella utbetalningar har kontrollerats. Inga 
uppenbara otillbörliga utbetalningar har kunnat 
upptäckas. 

 

Upphandling Egen granskning 
 
 

Granskning av avtalstrohet har genomförts på samtliga 
vård- och omsorgsboenden i egen regi. 
Granskningsperioden avgränsades till 2019-01-01--
2019-06-30. Från detta urval söktes samtliga 
transaktioner fram (3846 stycken) sorterade på både 
konto och leverantör. Rimlighetsbedömning gjordes 
utefter var brister i avtalstrohet kunde föreligga och 
dessa fakturor granskades, 186 stycken. I samband 
med granskningen av avtalstrohet hittades även 
leasingavtal på tex massagestolar och akvarium. 
Samtliga enhetschefer har informerats och uppmanats 
att gå igenom enhetens fortlöpande avtal. 
Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef har 
informerats. 

 

Privata medel Egen granskning 
 
Utvalda enheter granskas under året genom besök 

Vård- och omsorgsboende 
Granskningar på fem vård- och omsorgsboenden och 
totalt 13 avdelningar har genomförts under hösten 
2019. Brister finns i olika omfattning, inom olika 
områden, på samtliga kontrollerade ställen.  

 

Uppföljning av "privata medels kort" 
 
 

Allmänt framhålls att det finns svårigheter i 
hanteringen av privata medel. Rutinen bygger på 
kontanthantering och i vissa fall tas inte kontanter 
emot i samhället. I andra fall kan personal uttrycka att 
de inte vill hantera kontanter utan föredrar att använda 
brukarens kort, vilket inte är tillåtet enligt gällande 
rutin. En pilot har gjorts med "privata medels kort" som 
fungerade som ersättning för kontanter till viss del men 
för målgruppen som behövde hjälp med privata medel 
så ersattes även de egna fickpengarna med kortet, 
vilket inte blev bra. Kortet finns ännu kvar i 
verksamheten som dock inte lyckats ersätta alla 
kontanter. 
Alternativa rutiner behöver undersökas. 

Pilotprojekt med "handkassekort" 

Från och med den 1 januari 2020 
testar Vård- och äldreboenden på 
Gamla och Nya Kyrkvägen i Fristad 
ett s.k. handkassekort för sina boende 
som behöver hjälp med privata medel. 
Uppföljning kommer att göras under 
2020. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kontanthantering Granskning av kontantkassa 
 
Några utvalda kontantkassor granskas under året 

Kontroll av rutiner för kontanthantering har gjorts på 
alla mötesplatser och två restauranger. Detta gjordes 
genom oannonserade besök i verksamheten då de fick 
svara på ett antal frågor kring hanteringen samt 
genom avstämning och kontroll av kassorna vid 
besökstillfället. Brister finns i olika omfattning på 
samtliga kontrollerade ställen. 

 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Hemtjänst Avvikelsesammanställningar SOL och Lex Sarah. 
 
Två gånger om året tas uppgifter fram ur 
Verksamhetssystemet Viva och uppgifterna 
analyseras på respektive enhet. SAS följer upp 
avvikelser kontinuerligt. 

Det har totalt rapporterats in 565 SOL avvikelser i 
verksamhetssystemet Viva kopplat mot hemtjänst. 
Sammanställningen visar att SOL avvikelserna främst 
handlar om brister i utförande av insats. Orsaken till 
avvikelserna har främst varit bristande rutiner, brister i 
kommunikation och otillräckliga kunskaper. 
Under 2019 har 31 utredningar genomförts utifrån 
inkomna rapporter om risk för 
missförhållande/missförhållande enligt lex Sarah. Ett 
ärende har rapporterats vidare till IVO som bedömt att 
nämnden fullgjort sin skyldighet enligt gällande 
lagstiftning utifrån att ha identifierat bakomliggande 
orsaker samt vidtagit och planerat åtgärder för att 
förhindra att något liknande inträffar igen. 

Avvikelseprocessen som tagits 
fram implementeras 

En gemensam process med 
tillhörande instruktioner och 
utbildningsmaterial för avvikelser och 
lex Sarah har tagit fram. 
Verksamhetssystemet Viva har 
anpassats för att stödja processen. 

Avstämning beställd, planerad och utförd tid i 
hemtjänsten 
 
Varje månad sammanställs "Brukartidsrapporten" i 
hemtjänsten, rapporten beskriver antal timmar som 
beställts, planerats och utförts inom hemtjänst och ger 
en första uppfattning om insatser utförs. 

Brukartiden följs kontinuerligt varje månad. Den 
beställda tiden ligger mellan 48 000-50 000 timmar i 
månaden och ca 40 000 timmar utförs varje månad. I 
sammanställningen över SOL avvikelser är ett område 
att insatser inte blir utförda och att det i många fall 
beror på bristande kommunikation och information. 
Orsaken personalbrist har minskat jämfört med 2018. 
Under året har ett projekt Viva app (applikation för 
smartphone) utvecklats. Appen är en förenklad del av 
Viva där personalen kan läsa genomförandeplan och 
anteckningar samt registrerar avvikelser och åtgärder 
direkt i mobilen. Appen kommer att införas under 
2020.   

Införande av Viva app 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Hälso- och sjukvård Avvikelsesammanställning HSL och Lex Maria 
 
Två gånger om året tas uppgifter fram ur 
verksamhetssystemet Viva och uppgifterna analyseras 
på respektive enhet. MAS följer avvikelserna 
kontinuerligt. 

Det har totalt rapporterats in 14 381 HSL avvikelser i 
verksamhetssystemet Viva, vilket är en ökning jämfört 
med 2018 då 11 896 avvikelser rapporterades. 
Införandet av ett nytt digitalt system MCSS för 
signering kan vara en orsak till ökningen. Det digitala 
systemet innebär att om insatserna inte signeras i tid 
eller uteblir upptäcks det i realtid. Det är svårt att dra 
slutsatser under införandet då handhavandefel och 
bristande följsamhet till rutin kan vara orsak. Det flesta 
HSL avvikelserna är inom områdena fall och 
läkemedel. Under året har 45 utredningar påbörjats av 
händelser där det finns risk för allvarlig vårdskada, fyra 
av dessa anmäldes som lex Maria. Anmälningarna 
berör för hög dos läkemedel, felgivet läkemedel, en 
försenad diagnos och en utebliven 
sjuksköterskekontakt. Enligt svar från IVO för tre av 
anmälningarna har vårdgivaren fullgjort sina 
skyldigheter utifrån utredning och vidtagna åtgärder för 
att så långt det är möjligt förhindra att händelserna 
upprepas. Svar på en anmälan inväntas från IVO. 

Avvikelseprocessen som tagits 
fram implementeras. 

En gemensam process med 
tillhörande instruktioner och 
utbildningsmaterial för avvikelser och 
lex Maria har tagit fram. 
Verksamhetssystemet Viva har 
anpassats för att stödja processen 

Avstämning beställd, planerad och utförd tid delegerad 
HSL 
 
Varje månad sammanställs "Brukartidsrapporten" i 
hemtjänsten, rapporten beskriver antal delegerade 
timmar HSL som beställts och antalet utförda 
delegerade timmar HSL. 

Under året har det beställts 107 211 timmar och det 
har utförts 93 092 timmar delegerade HSL insatser i 
egenregi. I sammanställningen över avvikelser är ett 
område att insatser inte blir utförda och att det i många 
fall beror på bristande kommunikation och information. 
Det är svårt att rekrytera utbildad baspersonal vilket 
leder till att hälso- och sjukvårdsinsatser inte kan 
delegeras i den utsträckning som krävs. Detta får till 
följd att delegeringen återgår till legitimerad personal.  

Arbetsgrupp delegering startas 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Sammanställning över antalet gjorda riskbedömningar 
analys 2ggr/år 
 
Två gånger per år tas uppgifter fram ur 
verksamhetssystemet Viva på antalet genomförda 
riskbedömningar. Analysen görs på respektive enhet. 

Processen med riskförebyggande vårdåtgärder med 
tillhörande instruktioner finns publicerade och 
implementeringen av arbetssätt med kvalitetsregistret 
Senior alert har genomförts. Antalet unika patienter  
som har en riskbedömning har ökat från 219 (2018) till 
727 (2019). Antalet gjorda riskbedömningar har ökat 
från 262 till 927. Målet är att minst 90% av patienterna 
har en aktuell riskbedömning och andelen har ökat 
2019. På vård- och omsorgsboende har 54% fått en 
riskbedömning för fall, undernäring och trycksår vilket 
är en ökning med 17% jämfört med 2018. I ordinärt 
boende har 48% fått en riskbedömning för fall, 
undernäring och trycksår vilket är en ökning med 22% 
jämfört med 2018. Riskbedömning för god munhälsa 
är fortsatt låg trots en ökning under 2019, på vård- och 
omsorgsboende har 46% och i ordinärt boende 30% 
fått en riskbedömning. Motsvarande siffror för 2018 är 
15% och 14%. 

 

IT Egen uppföljning 
 
Uppföljning 

Trygghetskameror följs upp i samband med digitalt 
besök. I nuläget finns ca 75 kameror och det utförs 
ca 120 digitala besök per natt. Störningar har 
förekommit tidigare i samband med att kameran 
oavsiktligt flyttats, exempelvis i samband med 
städning, då har inte kameran varit riktad på det som 
ska visas. Numera skruvas alltid kameran fast för att 
undvika dessa störningar. 

 

Avstämning "heartbeats" digitala trygghetstelefoner 
 
Regelbunden kontroll sker av telefonerna genom s.k. 
"heartbeats" och uppföljning görs genom att följa upp 
att de lokala rutiner som finns följs om trygghetslarmen 
skulle ligga nere. 

Trygghetslarmen följs upp dagligen varje morgon och 
de larm som visar "rött" åtgärdas omgående. Rutinen 
fungerar bra alla dagar, även helg. 

 

Egen uppföljning 
 
Uppföljning görs genom att följa upp de lokala rutiner 
som tagits fram för trygghetskameror följs. 

Trygghetslarmen följs upp dagligen varje morgon och 
de larm som visar "rött" åtgärdas omgående. Rutinen 
fungerar bra alla dagar, även helg. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regler och anvisningar Intern kontroll- 
Tekniska nämnden 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fastställd av: Tekniska nämnden 2020-xx-xx 
För revidering och uppföljning ansvarar: Tekniska nämnden 
Gäller för: Tekniska nämnden 
Gäller till och med: Tills vidare 



 

 

Bakgrund 
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet 
beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna 
kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation 
för sin interna kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna. 

 
Regler och anvisningar för intern kontroll inom Tekniska nämnden beskriver ansvars- fördelning, 
vad som ska uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka 
arbetsrutiner. 

 

 
Intern kontroll 
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll hand- 
lar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och att organisationen analyserar befintliga 
risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem. 

 
Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i 
samband med budgeten. Genomförande av den interna kontrollplanen och förbättringsarbete uti- 
från denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa 
uppföljningen av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

 
 
 

 



 

 
 
 

 

Ansvarsfördelning 
 
Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska nämnden anta 
en plan för denna uppföljning. Till grund för denna plan ligger en risk- och väsentlighetsanalys. 
Denna är viktig för att kartlägga nämndens riskområden och blir därmed en grundläggande del i 
arbetet med intern kontroll. 

 
Utifrån en risk- och väsentlighetsanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller ruti- 
ner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att; 

 

 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs 
 
Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen görs, och 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 
Nämnden deltar varje år i riskarbetet för att ur ett politiskt perspektiv diskutera risker inom 
nämndens ansvarsområde. 

 
Förvaltningschef 

Förvaltningschefen ska se till att en risk- och väsentlighetsanalys upprättas och med den som 
grund se till att förslag till intern kontrollplan tas fram och kommer nämnden till dels. Förvalt- 
ningschefen ansvar också för att det finns konkreta regler och anvisningar för en god intern kon- 
troll. 

 
Förvaltningschefen bevakar löpande att planen för intern kontroll följs och ska säkerställa att 
nämnden rapporteras löpande. 

 
Förvaltningschefen ska årligen rapportera till nämnden hur arbetet med den interna kontrollen 
genomförts, hur den interna kontrollen fungerar samt föreslå nödvändiga åtgärder för att säker- 
ställa att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 
Förvaltningschefen ska omgående informera nämnden om det hos förvaltningen avslöjas miss- 
tanke om avvikelser eller brott som kan innebära stora konsekvenser för verksamheten. 

 
Verksamhetsutvecklare 

På uppdrag av förvaltningschefen är det verksamhetsutvecklaren med ansvar för kvalitetsfrågorna 
som har uppgiften att samordna nämndens arbete med intern kontroll. Uppdraget innefattar; 

 

 vara nämnden och förvaltningschefen behjälplig i att upprätta en god intern kontroll 

 vara motor i och samordna processerna för intern kontroll 

 utbilda och stödja chefer och andra medarbetare i intern kontroll 

 utbilda och stödja i befintligt system för uppföljning 

 vara kontaktperson mot stadsrevisionen och andra, i frågor som avser intern kontroll 

 ta fram förslag och anvisningar för intern kontroll 



 

 

 

Avdelnings- och enhetschefer 

Avdelnings- och enhetscheferna ansvarar inom sitt verksamhetsområde för att det finns rutiner 
och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Avdelnings- och 
enhetscheferna ansvarar för att identifiera risker inom sitt ansvarsområde och ta fram förslag till 
vad som årligen ska kontrolleras. Avdelnings- och enhetscheferna ska säkerställa att de kontroll- 
moment som ingår i den årliga interna kontrollplanen, inom respektives ansvarsområde, följs upp 
med kontinuitet. 

 
Så långt det är möjligt ska medarbetare involveras i arbetet med intern kontroll. 
Medarbetare ska informeras om nämndens risk- och väsentlighetsanalys, den årliga interna kon- 
trollplanen, uppföljningen och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas utifrån den gjorda 
uppföljningen. 

 
Närmast överordnad chef ska informeras omgående vid avvikelser som kan innebära stora konse- 
kvenser för verksamheten. 

 
Medarbetare 

Medarbetare ska så långt som möjligt aktivt delta i arbetet med intern kontroll. Medarbetare ska 
ha en kännedom om vilka risker som finns och vad som årligen ska kontrolleras, med fokus på 
sitt eget verksamhetsområde/sin egen profession. 

 
Uppföljning av kontrollmoment inom respektive verksamhetsområde kan delegeras av chef till 
medarbetare. 

 
Närmast överordnad chef ska informeras omgående vid avvikelser som kan innebära stora konse- 
kvenser för verksamheten. 

 
 

Arbetsgång 
 
Risk- och väsentlighetsanalys 

 
”Risk är en aktivitet eller händelse som negativt påverkar en organisations förmåga att nå sina 
mål” (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, COSO) 

 
Kartlägga risker - Själva kartläggningen kan genomföras på olika sätt. Riskanalysen kan börja 
med frågan: ”vilka rutiner eller processer får inte gå fel?” 
Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom nedanstående riskområden. 

 

 Ekonomi 

 Styrning och ledning 

 Personal 

 Egen verksamhet. 
 
Risker ska identifieras och värderas utifrån; 

 Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv 

 Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar 



 

 

 

Prioritering 

Prioritering behöver genomföras då alla risker inte kan kontrolleras årligen. För att göra en sam- 
lad bedömning ska en uppskattning göras av två faktorer, konsekvenser (väsentlighet) och sanno- 
likhet, som graderas på skalan 1-4 enligt följande: 

 
Konsekvenser (väsentlighet) 
1. Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen) 
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen) 
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen) 
4. Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa) 

 
Sannolikheter 
1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå) 
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 
3. Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå) 
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå) 

 
Siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög (9 och 
högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska 
detta kommenteras. 

 

 

Intern kontrollplan 
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta 
åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, minimera eller i vissa fall eliminera identifie- 
rade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna 
ska göras. 

 
Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, 
personal och egen verksamhet. 



 

Den interna kontrollplanen för nästkommande år beslutas av nämnden i samband med beslut om 
budgeten. 

 
Genomförande, ständiga förbättringar och uppföljning 
Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen ge- 
nomföras och möjligheter till förbättring identifieras. 
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt 
finna förbättringsområden för att förebygga framtida avvikelser och minska riskerna för att fel 
uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis; 

 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m 

 
Kontrollerna som är specificerade i den interna kontrollplanen ska göras enligt den frekvens som 
är angiven i planen. Varje kontrollmoment analyseras och slutsatsen ska, så långt det är möjligt, 
besvara följande frågor; 

 

 Vad har vi gjort? 

 Hur många kontroller/granskningar genomfördes? 

 Vad kom vi fram till? 

 Vad behöver åtgärdas? 
 
Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen och lämnas till Kommunstyrelsen i samband 
med årsredovisningen. 

 
Rapportering 

Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i 
samband med budgeten. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa uppföljningen 
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

 
I tjänsteutlåtandet görs en kortfattad sammanfattande analys av uppföljningen och områden som 
särskilt bör belysas och arbeta vidare med specificeras. 

 
Resultatet skickas efter beslut i nämnd till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom. 

 
System 

All dokumentation sker i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering och 
uppföljning. Där finns risk- och väsentlighetsanalyser, intern kontrollplaner samt uppföljningar. 



Intern kontrollplan 2019 
Tekniska nämnden 
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1 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 
belopp går ut till personal eller att staden 
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller 
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga 
området. 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns 
bifogad, finns också att 
hämta på intranätet. 

Varje år 

2 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Representation
-utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 

Risken är att representationsreglerna för Borås 
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i 
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie 
verksamhet. 

Att deltagarförteckning finns, att syfte framgår, 
samt att program bifogas, för kostnader 
avseende representation, utbildningar m.m. Att 
kostnader för representation följer 
skattelagstiftning samt Borås Stads riktlinjer 

Stickprov (1-2 %) av konto 
471x , 4772, (614x, 616x) 

Varje år 

3 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Verksamhets-
kontroller 

Vägunderhåll Otillräckliga medel för vägunderhåll leder till 
kapitalförstöring. 

Tillsyn ute samt ekonomiuppföljning inom varje 
verksamhet med prioritering av åtgärder. 

Avvikelsehantering samt 
budgetuppföljning 

Varje år 

Bevaka om ny rutin för medelstilldelning för 
drift och underhåll skapas centralt vid nya 
investeringar. 

Avstämning i 
budgetprocess 

Varje år 

Särskoleskjuts Antal elever har ökat sedan några år tillbaka 
vilket föranleder ökat antal bussar och 
chaufförer. Verksamheten drivs i egen regi. 
Risk att tilldelade medel inte täcker 
kostnaderna om inte dessa framöver kan 
belasta beställande förvaltning, 
Grundskolenämnden, i överensstämmelse 
med övrig skolskjutsplanering. 

Bevaka förändringar gällande antalet 
särskoleelever 

Avstämning med 
Grundskoleförvaltningen 
om antalet elever samt 
bevakning av rutinen kring 
finansiering av tjänsten. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Förvaltnings-
övergripande 

Processkart-
läggning 

Får uppdrag/arbetsuppgifter som hör till annan 
förvaltning. Otydlig gränsdragning mellan 
förvaltningars ansvarsområden. 

Analysera processer för att tydliggöra 
ansvarsgränser 

Avvikelsehantering i Canea 
One. 

Varje år 

Trygghet och 
upplevd trygghet 

Risk att trygghetsskapande åtgärder inte 
prioriteras. Gäller såväl trafikmiljö som upplevd 
trygghet i parker och gångstråk. 

Delta i trygghetsvandring och följa upp de 
synpunkter som framkommer. 

Analys och prioritering av 
inkomna synpunkter. 

Varje år 

4 Beslut  
  
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 
• Minimera risker, säkra system och rutiner 
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 
• Säkra en rättvisande redovisning 
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll (KF 2017-10-19) anges att nämnderna och bolagen har det yttersta 
ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin 
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna. 
Nämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom 
nämndens verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska 
under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 
verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta 
åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den 
interna kontrollplanen görs i samband med att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 
Utifrån upprättad väsentlighets- och riskanalys har förslag till Intern Kontrollplan för 2019 tagits fram. Tekniska nämnden behandlade ärendet 2018-
06-28. 



Riskanalys 2019 
Tekniska nämnden 
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1 Regler för Intern kontroll 
Regler och anvisningar för den interna kontrollen har behandlats på Tekniska nämndens sammanträde 2016-08-29. Reglerna bifogas som bilaga. 

2 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 
Tekniska nämnden har vid nämndmöte 2018-06-28 genomfört en risk- och sårbarhetsanalys. Man utgick från riskanalys som ligger som grund för den interna 
kontrollplanen 2018 och diskuterade kring vilka risker som fortfarande är aktuella och vilka som tillkommit. Bedömning gjordes om konsekvens och 
sannolikhet för de olika riskerna varefter den interna kontrollplanen 2019 togs fram, innehållande även aktuella regler och anvisningar för Tekniska nämnden 
som bilaga. 

3 Styrning och ledning 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbe-

dömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen ej följs 
Beskrivning 
Risk att fel person fattar myndighetsbeslut gällande 
ärenden där denne ej har behörig delegation. 

6 Nej Tidigare uppföljningar har visat god 
rutin i arbetet. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

 

Inventarier Risk för att brand och stöld uppstår. 
Beskrivning 
Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller ej 
genomförs enligt Borås Stads riktlinjer. 

6 Nej Tidigare uppföljningar har visat på 
en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt under kommande år. 

 

4 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbe-

dömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
Risk att felaktiga löner utbetalas till personer som ej 
är anställda av Borås Stad, felaktiga belopp går ut till 
personal eller att staden bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller andra avtal/lagar inom 
det personalrättsliga området. 

6 Ja Till plan pga många manuella 
underlag. 
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5 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbe-

dömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 
Beskrivning 
Risken är att Borås Stad betalar felaktiga belopp till 
tvivelaktiga leverantörer samt risk för förskingring när 
inte attestreglementet följs. 

6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

 

Manuella leverantörsfakturor 
Beskrivning 
Risk för felaktiga utbetalningar 

6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs 
Beskrivning 
Risken är att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs, samt att 
representation/utbildning ej är godkänd. 
Representation medges endast inom eller i direkt 
anslutning till Borås Stads ordinarie verksamhet. 

6 Ja Risken bedöms i dagsläget som låg 
men tas med i plan för att 
säkerställa att rutinerna fungerar. 

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut 
Beskrivning 
Risken att Borås Stad debiterar felaktiga belopp 
och/eller till fel person. Risk för att kunder debiteras 
för sent.  
Risk att fakturor inte skickas till kunderna. 

4 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej Bra rutiner finns med bra 
kompetens på nära håll. 

 

Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att leverantör 
som ej är upphandlad korrekt används för inköp i 
verksamheten. Borås Stad kan riskera att stämmas 
för avtalsbrott om ramavtalets delar ej uppfylls 
korrekt. 

6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 
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Kontanthantering Risk för felaktig hantering av kontanta medel 
Beskrivning 
Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet och ej 
synliggörs i stadens redovisningssystem innebär en 
risk för oegentligheter. God ordning och säkra rutiner 
skall upprätthållas för att minimera risken. 

1 Nej Tidigare uppfäljningar visar en god 
rutin kring hantering av kontanta 
medel (swish), vilket gör att 
sannolikheten för risken minskar. 
Rutinen är aktuell. Risken hålls 
under uppsikt inför kommande år.  

 

6 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Riskbild Riskbe-

dömning 
Till 
plan Kommentar Direkt åtgärd 

Verksamhets-
kontroller 

Synpunkter - färdtjänst 
Beskrivning 
Risk för att inkomna synpunkter gällande färdtjänst 
inte hanteras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. 

6 Nej Har anslutits till 
synpunkthanteringssystemet. 

 

Färdtjänsttillstånd 
Beskrivning 
Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Gäller utredning/beslut av 
färdtjänsttillstånd. 

6 Nej God rutin finns. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

 

Riksfärdtjänsttillstånd. 
Beskrivning 
Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Gäller utredning/beslut om 
Riksfärdtjänsttillstånd. 

6 Nej God rutin finns.  Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

 

Vägunderhåll 
Beskrivning 
Otillräckliga medel för vägunderhåll leder till 
kapitalförstöring. 

6 Ja   

Klottersanering inom 24 timmar 
Beskrivning 
Risk att Klottersanering bland annat pga väder och 
vind inte är möjlig att utföra inom 24 timmar. 

6 Nej Följs upp som KF uppdrag.  

Olyckor i trafiken pga felaktig skyltning 
Beskrivning 
Risk att olyckor i trafiken sker pga felaktig skyltning. 

3 Nej   
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Särskoleskjuts 
Beskrivning 
Antal elever har ökat sedan några år tillbaka vilket 
föranleder ökat antal bussar och chaufförer. 
Verksamheten drivs i egen regi. Risk att tilldelade 
medel inte täcker kostnaderna om inte dessa 
framöver kan belasta beställande förvaltning, 
Grundskolenämnden, i överensstämmelse med övrig 
skolskjutsplanering. 

6 Ja Signaler om att antalet elever ökar 
framöver gör att denna riskbilden 
måste bevakas noga. 

 

Förvaltnings-
övergripande 

Processkartläggning 
Beskrivning 
Får uppdrag/arbetsuppgifter som hör till annan 
förvaltning. Otydlig gränsdragning mellan 
förvaltningars ansvarsområden. 

9 Ja  Sammarbetsprojekt mellan flera 
förvaltningar 
 

Uppföljning av politiskt fattade beslut 
Beskrivning 
Risk att politiska beslut ej följs. 

6 Nej   

Trygghet och upplevd trygghet 
Beskrivning 
Risk att trygghetsskapande åtgärder inte prioriteras. 
Gäller såväl trafikmiljö som upplevd trygghet i parker 
och gångstråk. 

9 Ja  Uppmärksamma trygghetsaspekten 
i yttranden till planläggning. 
 



Tekniska nämnden, Riskanalys 2019 6(8) 

7 Riskmatris 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

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

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

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

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

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

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Risken accepteras (1-3) Totalt: 20 
 
 

16 

19 14 

9 6 5 

3 2 1 20 18 

4 

17 

15 13 12 

11 10 8 

7 

2 16 2 
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Verksamhet / 
Process 

Risk-
nummer Riskbild Konsekvens 

2019 
Sannolikhet 
2019 

 Riskbe-
dömning 
2019 

Till 
plan 
2019 

Kommentar 

Leverantörs-
fakturor 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

2 Manuella leverantörsfakturor 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

Representation-
utbildning 

3 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Risken bedöms i dagsläget som låg 
men tas med i plan för att 
säkerställa att rutinerna fungerar. 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

4 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

Upphandling 5 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Bra rutiner finns med bra 
kompetens på nära håll. 

6 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar visar på en 
god rutin. Risken hålls under uppsikt 
inför kommande år. 

Kontanthantering 7 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

1.Försumbar 1.Osannolik  1 Nej Tidigare uppfäljningar visar en god 
rutin kring hantering av kontanta 
medel (swish), vilket gör att 
sannolikheten för risken minskar. 
Rutinen är aktuell. Risken hålls 
under uppsikt inför kommande år.  

Personal- och 
lönekontroller 

8 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Till plan pga många manuella 
underlag. 

Delegation 9 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Tidigare uppföljningar har visat god 
rutin i arbetet. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

Inventarier 10 Risk för att brand och stöld uppstår. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Tidigare uppföljningar har visat på 
en god rutin. Risken hålls under 
uppsikt under kommande år. 

Verksamhets-
kontroller 

11 Synpunkter - färdtjänst 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Har anslutits till 
synpunkthanteringssystemet. 

12 Färdtjänsttillstånd 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej God rutin finns. Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 

13 Riksfärdtjänsttillstånd. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej God rutin finns.  Risken hålls under 
uppsikt inför kommande år. 
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Verksamhet / 
Process 

Risk-
nummer Riskbild Konsekvens 

2019 
Sannolikhet 
2019 

 Riskbe-
dömning 
2019 

Till 
plan 
2019 

Kommentar 

14 Vägunderhåll 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja  

15 Klottersanering inom 24 timmar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej Följs upp som KF uppdrag. 

16 Olyckor i trafiken pga felaktig skyltning 3.Kännbar 1.Osannolik  3 Nej  

17 Särskoleskjuts 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Signaler om att antalet elever ökar 
framöver gör att denna riskbilden 
måste bevakas noga. 

Förvaltnings-
övergripande 

18 Processkartläggning 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

19 Uppföljning av politiskt fattade beslut 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

20 Trygghet och upplevd trygghet 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

 



 

 

 

Uppföljning Intern kontroll 2019 

Tekniska nämnden 
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1 Inledning 

1.1 Beslut  

  

  

  

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll 2019. 

  

Resultat av genomförda kontroller 

Fungerande rutiner finns inom samtliga delområden. 

Information om ekonomiska regler och övriga rutiner sker kontinuerligt inom förvaltningen. 

  

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

  

  

Gunnar Isackson 

Teknisk chef 

  

  

  

  

  

  

. 
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2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Kontroll genomförd under oktober månad. Några 
medarbetare hade felaktiga scheman inlagda. 
Felaktigheten har inte påverkat löneutbetalningar. 
Schemakorrigering utfördes direkt efter kontrollen. 

 

2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning finns, att syfte framgår, samt att 
program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 
 
Stickprov (1-2 %) av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

Samtliga fakturor april - juni avseende konto 471x, 
4772, 614x, 616x har kontrollerats. Ett fåtal fakturor 
saknar helt underlag eller delvis underlag som tex 
upplysning om ändamål eller program. 
 
Berörda attestanter har kontaktats för komplettering. 
Underlag finns i pärm "Intern kontroll" rum 206. 

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Tillsyn ute samt ekonomiuppföljning inom varje 
verksamhet med prioritering av åtgärder. 
 
Avvikelsehantering samt budgetuppföljning 

Kontrollmomenten utförs kontinuerligt av 
verksamhetsansvariga, budgetuppföljning sker 
tillsammans med ekonomichef flera gånger per år.  

 

Bevaka om ny rutin för medelstilldelning för drift och 
underhåll skapas centralt vid nya investeringar. 
 
Avstämning i budgetprocess 

Tekniska nämnden har vid upprättande av 
budgetförslag samt årsredovisning påtalat vikten av att 
skapa en rutin för detta ändamål.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Bevaka förändringar gällande antalet särskoleelever 
 
Avstämning med Grundskoleförvaltningen om antalet 
elever samt bevakning av rutinen kring finansiering av 
tjänsten. 

Vi har alltid haft kontroll på våra särskoleelever då det 
är vårt uppdrag att köra dessa barn till särskolan och 
då måste vi veta hur många vi ska köra. 

Detta sker via regelbundna avstämningar med 
Grundskoleförvaltningen, om elevantal och vi ser 
antalet i vårt skolskjutssystem. Under året sker 
kontinuerlig kontakt med särskolorna för att få 
indikationer på förändringar så tidigt som möjligt på 
ökande antal elever som är i behov av särskoleskjuts. 

Avstämningsmöte sker även med 
verksamhetsansvarige på grundskoleförvaltningen 
samt rektorerna för särskolan inför varje nytt läsår. 
Finansiering sker att vi fakturerar våra kostnader till 
Grundskoleförvaltningen. 

 

Förvaltningsövergripande Analysera processer för att tydliggöra ansvarsgränser 
 
Avvikelsehantering i Canea One. 

Avstämningsmöten i Canea, sker löpande under året, 
med olika avdelningar inom Tekniska förvaltningen. 
 

 

Delta i trygghetsvandring och följa upp de synpunkter 
som framkommer. 
 
Analys och prioritering av inkomna synpunkter. 

Tekniska förvaltningen har deltagit på tre 
trygghetsvandringar under 2019; Viskafors, Sjöbo 
samt Hedvigsborg. De synpunkter som framkommit 
under vandringarna har omhändertagits inom 
organisationen. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2019 

Processkartläggning 

Får uppdrag/arbetsuppgifter som hör till annan 
förvaltning. Otydlig gränsdragning mellan 
förvaltningars ansvarsområden. 
 
Riskbedömning 2019 

9 

Samarbetsprojekt mellan flera förvaltningar 

 
 Avslutad  Under 2019 har ett samarbetsprojekt drivits 

tillsammans med Fritid-och folkhälsoförvaltningen 
gällande den nya utformningen av Sjöbo Torg.  

 Förvaltningen deltar och är även processledare 
för projektstudios med projekt med många 
inblandade förvaltningar och bolag.  

 Förvaltningen deltar i förvaltningsövergripande 
plangruppsmöten för framtagande av översiktliga 
planer och detaljplaner. 
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2019 

Trygghet och upplevd trygghet 

Risk att trygghetsskapande åtgärder inte 
prioriteras. Gäller såväl trafikmiljö som upplevd 
trygghet i parker och gångstråk. 
 
Riskbedömning 2019 

9 

Uppmärksamma trygghetsaspekten i 
yttranden till planläggning. 

 

 Avslutad I de planer som Tekniska nämnden granskar och yttrar sig 
över tas alltid hänsyn till trafiksäkerhets- och 
trygghetsaspekter.  

 



Uppföljning intern kontrollplan - 2019 (Kulturnämnden)

Kategori Verksamhet
/ Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

Ekonomi Representation-
utbildning

Risk för att befintliga
resurser inte används
ändamålsenligt

9 Att
representationsregler
för Borås Stad och
Skatteverket
efterlevs

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Cirka 50 stickprov av
transaktioner har genomförts.
Vissa avvikelser har identifierats
beträffande att det saknas syfte
och deltagare vid tjänsteresor
och möten.

Markus
Liljedahl

Stickkontroll

Information

Ekonomi Upphandling Risk att lagen om
offentlig upphandling
(LOU) inte följs

9 Att Borås Stads
regler för
direktupphandling
efterlevs

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Från och med 2015 används en
direktupphandlingsmodul från
Visma som ger en bra struktur
och dokumentation av
genomförda
direktupphandlingar. Vid större
upphandlingar tas hjälp av
Koncerninköp.

Markus
Liljedahl

Kontroll av
upphandling

Information

Att kunskap om
gällande regler finns

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Se punkten ovan. Markus
Liljedahl

Information

Risk att ramavtal inte
följs

9 Att inköp följer
ramavtal

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Det är viktigt att alla som gör
inköp håller sig uppdaterade
kring vilka avtal som gäller för
att använda upphandlade
leverantörer. Det är också viktigt
att alla som initierar ett inköp
förstår vikten av att följa
ramavtal och att avsteg inte
görs trots att kostnaderna
ibland kan bli högre för den
enskilda enheten. Utifrån den
övergripande översyn som
gjorts används upphandlade
leverantörer till största del när
sådana finns. Framöver
kommer förvaltningen få ta del
av ett verktyg för att kunna
analysera inköp som görs och
som ska underlätta analyserna
kring avtalstrohet och att
översynen blir mer tillförlitlig.

Markus
Liljedahl

Kontroll

Information

Styrning Delegation Risk att 9 Att Period Genomgång av Katarina Kontroll

sida 1 av 5 (2020-02-06)



Kategori Verksamhet
/ Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

och ledning delegationsordningen
ej följs

delegationsordningen
efterlevs

2019

Kontrollfrekvens
Varje år

delegationsordningen sker varje
och och vid behov justeras och
uppdateras dokumentet.

Sparre

Ekonomi Inköp med
kreditkort

Risk för inköp utanför
ramavtal

12 Att inköp med
kreditkort sker inom
ramavtal

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Inköp med betalkort sker för
varor som saknar ramavtal och
när inte faktura går att få.

Markus
Liljedahl

Kontroll

Risk för att
redovisning av
kostnader inte är
transparent

12 Redovisning av
kostnader där inköp
gjorts med kreditkort

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Den största delen av
kreditkortshanteringen
kontrolleras av
ekonomiadministratör
kontinuerligt under året. Det
gäller kreditkorten på Teatern.
För övriga som hanterar
kreditkort har några besökts av
controller och haft genomgång
av kreditkortrutinen. Vissa
brister beträffande
momshanteringen har
identifierats.
Vid enstaka inköp har kreditkort
används istället för att begära
faktura.

Markus
Liljedahl

Kontroll

Information

Kontroll av inköp
gjorda med kreditkort

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Se ovan. Markus
Liljedahl

Kontroll

Risk för ökad
administration
kopplat till
redovisning av
kostnader

12 Administration
kopplat till
redovisning av
kostnader av inköp
gjorda med kreditkort

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Mängden betalkort på
förvaltningen ger en ökad
administration då underlag,
enligt befintlig rutin (även för
Stadsteatern) endast arkiveras
manuellt i pärm. För övriga
verksamhetsområden
genomförs
stickprovskontroller, påminnelse
om rutiner samt
kreditkontroll. En bra struktur
för arkivering av kvitton på
inköp är viktigt för att tydliggöra

Cecilia
Strömberg

Kontroll

sida 2 av 5 (2020-02-06)



Kategori Verksamhet
/ Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

vad som köpts in och varför,
men också för att
momsredovisningen ska bli rätt.
Kreditkort bör endast användas
i de fall då betalning med
faktura inte finns som ett
alternativ.

Egen
verksamhet

Hantering av
konstsamling

Risk för skador på
konstsamling

12 Rutiner för
konsthantering

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Inventering av Konstmuseets
deponerade konst inom Borås
Stad slutförs våren 2020.
Orsaken till förseningen är brist
på resurser och personal.

Katarina
Sparre

Rutin

Att förvaring av konst
är ändamålsenlig

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Borås Konstmuseum saknar
ändamålsenliga lokaler vilket
försvårar en korrekt
konsthantering. Risk finns för
att konsten skadas då de
nuvarande utrymmena inte är
ändamålsenliga.

Katarina
Sparre

Konstinventering Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

En fullständig inventering av
konst har inte kunnat
genomföras enligt plan på
grund av att resurser har
saknats.

Katarina
Sparre

Egen
verksamhet

Kulturskolan Risk att ej kunna
uppfylla målsättning
om att alla elever ska
ges plats på
Kulturskolan

6 Målsättning i
förhållande till
resurser

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Att kunna erbjuda alla elever en
plats på Kulturskolan är en
budgetfråga.
Kulturförvaltningen kommer
göra en genomlysning av
Kulturskolans verksamhet under
2020. Dessutom kommer
förvaltningen ta fram
kostnadsunderlag på vad det
innebär att avskaffa köerna till
Kulturskolan, undervisning för
ett antal vuxna samt en helt
kostnadsfri Kulturskola.

Katarina
Sparre

Genomgång
och
information

Egen
verksamhet

Säkerhet och
trygghet

Risk för otrygghet på
våra mötesplatser/
vid arrangemang

9 Säkerhetsrutiner Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Arbetet pågår tillsammans med
Fritids- och
Folkhälsoförvaltningen. Under
hela 2019 har man arbetat
mycket med tryggheten, bl a
genom att utbilda ledare och

Katarina
Sparre

Genomgång

sida 3 av 5 (2020-02-06)



Kategori Verksamhet
/ Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

ungdomar i "en kommun fri från
våld" och pratat kring var våld
börjar genom bilden
våldspyramiden.

Styrning
och ledning

Mål och
uppdrag

Risk att verksamhet
ej bedrivs
ändamålsenligt och
effektivt

12 Förvaltningens arbete
och uppföljning av
mål och uppdrag

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Mål och uppdrag redovisas
årligen i budgetuppföljningar
och i årsredovisningen. Nya
verksamhetsmål kommer att
utarbetas i samband med att
det nya styrdokumentet
beslutas för kultur i Borås under
2020.

Markus
Liljedahl

Information
och stöd

Egen
verksamhet

Avtalsskrivning
Stadsteatern

Risk för att ogiltiga/
felaktiga avtal skrivs

9 Rutin för
avtalsskrivning

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Nya avtalsmallar har upprättats
för de olika avtalen som skrivs.
Dessa mallar har använts under
2019 och har fungerat bra.

Katarina
Sparre

Nya mallar

Egen
verksamhet

Marknadsföring
och
kommunikation

Risk att vi inte når
målgruppen

9 Marknadsföring och
information i
förhållande till
målgrupp

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

En ny enhet har bildats, Publika
möten som ska fokusera på att
nå befintliga och nya
målgrupper, erbjuda ett utbud
som passa dessa olika
målgrupper. Utveckla relationen
med publiken så att vi får bättre
kunskap av vad det är som är en
bra upplevelse. Arbetet har
påbörjats.

Katarina
Sparre

Ny
verksamhet

Styrning
och ledning

Beslutsprocess/
ärendehantering

Risk för bristande
information i besluts-
och ärendeprocess

12 Ärendehantering och
beslutsprocess

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

En beskrivning har tagits fram
för hur de olika processerna ser
ut och vilka steg som tas för
både ärendeprocessen och
beslutsprocessen. Underlaget
presenterades på ett
nämndsmöte. Detta
förtydligade både roller och
steg i processen och är
informerad om.

Katarina
Sparre

Presentation

Styrning
och ledning

Hantering av
personuppgifter

Risk att
personuppgifter eller
annan känslig
information röjs

12 Kontroll av innehåll i
verksamhetssystem

Period
2019

Kontrollfrekvens
Varje år

Vi har en kontinuerlig översyn
av förvaltningens
personuppgiftsbehandlingar i
DraftIT. Vi har kontinuerlig
översyn av förvaltningens
verksamhetssystem i Klassa.
Det samordnande och

Lennart
Lindblad

kontinuerlig
kontroll
genomför
under året

sida 4 av 5 (2020-02-06)



Kategori Verksamhet
/ Process

Riskbild Riskbedömning Kontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör Åtgärd Status

stödjande ansvaret i det
löpande arbetet har
förvaltningens IT-ansvarig
tillsammans med berörda inom
respektive verksamhetsområde.

sida 5 av 5 (2020-02-06)
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1 Inledning 

I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och 

att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem. 

Granskningen ska verifiera att; 

 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs 

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys, interna kontroll genomförande och 

uppföljning av denna. 

Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern 

kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen 

mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken 

bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska detta kommenteras. Nämnden 

kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning. 

Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, 

minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 

Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, personal och egen verksamhet. 

Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras och möjligheter till förbättring identifieras. 

Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt finna förbättringsområden för att förebygga framtida 

avvikelser och minska riskerna för att fel uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis; 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m 

 

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen. 
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2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Delegation Att delegationsordningen efterlevs. 
 
Stickprov 10 ärenden. Kontroll av  att det inte är fel 
person som fattar beslut i ärenden där personen har 
behörighet/delegation. Kontroll av att beslut på 
delegation kommer till nämndens kännedom. 

Vi har genomfört 10 stickprov vid olika tillfällen på året. 
I alla fall följdes delegationsordningen. Den allmänna 
upplevelsen är att delegationsordningen efterlevs väl 
och att det finns en rutin som säkerställer detta. 
Delegationsordningen ses över årligen i nämnden.  

 

 

 

Mål och uppdrag Kontroll av arbetet med mål, uppdrag och 
styrdokument och uppföljningen av dessa 
 
Kontrollera hur förvaltningen arbetar med tilldelade 
mål och uppdrag, och hur detta arbete redovisas och 
följs upp. 

Uppföljning av mål och uppdrag är ett kontinuerligt och 
löpande arbete under året. I samband med stadens 
arbete med tillitsresan har frågorna om styrning, 
ledning och uppföljning fått mer fokus i förvaltningen. 
Under 2019 har ett arbete påbörjats för att stärka 
cheferna och medarbetarnas förståelse för nämndens 
uppdrag - att bidra till en jämlik hälsa och erbjuda en 
meningsfull fritid för alla invånare. Utbildningar för 
samtliga medarbetare har anordnats i syfte att öka 
kunskapen om uppdragen och synliggöra vikten av 
respektive verksamhet och varje enskild medarbetares 
insats. Vi har börjat arbetet med att skapa en 
analysmodell, och förvaltningsledningen har börjat 
använda Stratsys  som planerings- och 
uppföljningsverktyg i större utsträckning. Arbetet avses 
att fortsätta och förstärkas under 2020 och integreras i 
förvaltningens tillitsresa. 
 

Kontinuerlig uppföljning 

Ledningsgruppen följer upp arbetet 
kontinuerligt. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kunskap kring verksamhetssystem 
 
Information och stöd i användningen av Stratsys som 
planerings- och uppföljningsverktyg och Canea som 
processverktyg. 

I samband med stadens arbete med tillitsresan har 
frågorna om styrning, ledning och uppföljning fått mer 
fokus i förvaltningen. Detta har också bidragit till att 
användningsområdet för Stratsys som planerings- och 
uppföljningsverktyg har fått tillfälle att reflekteras om 
på flera nivåer. De olika modulerna har visats och gått 
igenom vid ett antal olika tillfällen. Under året har vi 
börjat bygga en struktur och systematik i hur Stratsys 
ska användas på förvaltningsnivå. Ett arbete har också 
gjort för att rensa systemet på gammal information och 
anpassa till de organisationsförändringar som har 
gjorts sedan 2017. Målet är att skapa en tydlighet i vad 
som förväntas av cheferna då detta har varit ett 
utvecklingsområde. 
Arbetet fortsätter under kommande år, och följs upp av 
ledningsgruppen i samband med målarbetet. 
Canea är ett bra stödverktyg för ett processorienterat 
arbetssätt, och ett sätt att dokumentera och samla 
rutiner. Det kräver tid, resurser och fokus att gå in i ett 
nytt system. Då förvaltningen har ett fokus kring 
styrning, ledning och uppföljning för tillfället ser vi att 
det är prioriterat att få en bra struktur i Stratsys till att 
börja med. 
Vi håller dock kunskapen om Canea vid liv och tänker 
oss ett förvaltningsövergripande arbete i detta längre 
fram. 

 

 

Hantering av 
personuppgifter 

Kontroll av innehåll i verksamhetssystemen 
 
Kontroll av att information i verksamhetssystemen 
uppfyller kraven enligt dataskyddslagen 

Vi har en kontinuerlig översyn av förvaltningens 
personuppgiftsbehandlingar i DraftIT. Vi har 
kontinuerlig översyn av förvaltningens 
verksamhetssystem i Klassa. Det samordnande och 
stödjande ansvaret i det löpande arbetet har 
förvaltningens IT-ansvarig tillsammans med berörda 
inom respektive verksamhetsområde. 

 

Genomgång rutin 

En genomgång av hantering av 
personuppgifter inom förvaltningen 
och till föreningar 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Arbetsmiljö Kontroll av att lokaler är ändamålsenliga 
 
Kontroll av att lokaler är ändamålsenliga efter 
förändringarna som har gjorts tidigare år. 

Förvaltningens lokaler följs upp årligen i den fysiska 
skyddsronden på respektive arbetsplats. En del 
punkter lyfts till FSG för vidare hantering då som 
exempelvis ljudvolym i våra lokaler. Flytten som 
skedde av en del administrativ personal från 
Sturegatan 38 till klusterhuset på Sturegatan 28 har 
fallit väl ut men det är fortfarande trångt i lokalerna på  
Sturegatan 38. 

 

Mötesplatser och öppen 
ungdomsverksamhet 

Effekter i verksamheten på grund av de ändrade 
förutsättningarna 
 
Analys av hur verksamheten påverkas i avseende till 
personalresurser, uppdragets karaktär och 
tillgängligheten för barn och unga 

Verksamheterna är under ständig utveckling efter de 
behov som uppstår och en ökad samverkan görs även 
med andra aktörer. En översyn av verksamheten för 
att belysa tillgänglighet påbörjades 2017 och har 
avslutats 2019. Detta har blivit ett löpande arbete att 
göra en översyn av öppettider och samverkan med 
civilsamhället. De förändringar som har gjort 2019 
redovisas här. Verksamheten på Hestra Midgård har 
stängts och under hela 2019 har Byttorps IF bedrivit 
öppen ungdomsverksamhet i sina klubblokaler, 
samma gjordes av Hestra IF under våren 2019. Sedan 
många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan 
grundskolorna och fritidsgårdsverksamheten i Borås 
Stad som innebär att fritidsledare delar av dagen har 
sitt arbete förlagt till skolan. Mötesplatserna är 
tillgängliga för alla invånare i Borås. Med folkhälsa 
som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, 
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Under 2019 
fanns fem mötesplatser inom detta ansvarsområde: 
Norrbyhuset, Mötesplats Hässleholmen som flyttade in 
i det nyrenoverade Hässleshuset september 2019, 
Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo och Mötesplats 
Kristineberg. Mötesplats Sjöbos lokaler har renoverats 
och därmed varit stängt under delar av hösten. Vi att 
mötesplatserna fyller en viktig funktion i närområdet 
när det gäller trygghetsskapande åtgärder och 
invånarnas rätt till kommunal service 
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2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Fakturahanteringen 
 
Kontroll av förbättringsarbetet kring 
fakturahanteringen. 

Under 2019 ser vi effekterna utav de insatserna vi 
vidtagit i slutet av 2018. Framförallt handlar det om det 
löpande arbetet med att kontrollera och bevaka 
betalningar av de fakturor som inkommer till 
förvaltningen. Andra viktiga saker som påverkar det 
löpande arbetet i positiv riktning är ett förbättrat 
samarbete där vi hjälper varandra i arbetstoppar men 
också att vi lär av varandra. Detta minskar också 
sårbarheten ibland oss. Precis som föregående år bör 
det förtydligas att avgifterna vi betalar är minimala i 
jämförelse med det antal fakturor som administreras i 
våra flöden och har varit så över tid. Det kan dock 
konstateras att avgifterna för inkassotjänster, 
dröjsmålsräntor och påminnelser har minskat med 2/3 
-delar i jämförelse med 2018. Under 2019 är den totala 
kostanden för denna typ av avgifter 8,5 tkr, varav den 
största delen är kostnader för inkassotjänster. 

 

Upphandling Att Borås Stads regler för direktupphandling följs 
 
Stickprovskontroll på gjorda upphandlingar. 
Kommunicera gällande regler och förhållningssätt. 

I Borås Stad finns fastställda regler och rutiner för hur 
LOU, lagen om offentlig upphandling ska följas. Däri 
framgår vilka beloppsgränser som gäller vid 
upphandling. På förvaltningen finns en kontaktperson 
vid upphandling som vid behov stöttar för att ta fram 
kravspecifikationer eller genomföra 
direktupphandlingar. Verksamheten följer även de 
ramavtal som finns. Större delen av upphandlingarna 
sker inom förenings- och anläggningsverksamheten 
där också förvaltningens kontaktperson finns.  Ett 
förbättringsområde som identifierats är att sprida 
kunskap till de andra verksamheterna kring rutiner och 
vilket stöd man kan få genom kontaktpersonen. 

Sprida kunskap 

Sprida kunskap om rutiner samt vilket 
stöd som finns inom förvaltningen 
genom kontaktpersonen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Att inköp följer ramavtal - särskild granskning av 
leverantörsfakturor överstigande två basbelopp 
 
Stickprov av fakturor oberoende av kontoklass samt 
kontroll av befintlig rapport upprättad på 
upphandlingsenheten. 

Utifrån den övergripande översyn som gjorts finns, 
precis som föregående år, en uppfattning om att 
upphandlade leverantörer används till största del, i alla 
fall finns den ambitionen hos majoriteten av alla 
beställare. I de fall där tveksamheter finns kontaktas 
Koncerninköp för att få ett förtydligande om vilka avtal 
som gäller. 
Vi har ännu inte hunnit börja använda oss av det 
analysverktyg som koncerninköp administrerar. Vår 
förhoppning är att hinna anpassa detta till 
förvaltningens verksamheter under 2020 och samtidigt 
ta det i burk för att kunna göra bra analyser inom 
området. 
Många upplever ibland att det är svårt att veta vilka 
ramavtal som gäller för en enskild vara som inte kan 
göras via e-handel, ramavtalsdatabasen upplevs vara 
svår att söka i. Många upplever också att den 
utbildning som koncerninköp ansvarar för och som alla 
nya e-handelsbeställare måste genomföra inte alltid 
uppfyller de förväntningar som finns. Hade varit bra 
med olika typer av utbildningsinsatser för de som ska 
beställa, både lärdom om hur systemet är uppbyggt 
men också allmän information om ramavtal och hur 
man finner upphandlade leverantörer med mera. 
Kanske också i det nya analysverktyget. 
 
 
 
 

Lägga grunderna för användandet 
av nytt analysverktyg 

Inhämta kunskap och lägga 
grunderna för att kunna börja använda 
det nya analysverktyg som framöver 
kommer att finnas till förfogande. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Inbetalningar Kontroll av de administrativa processerna kring 
hantering av swish 
 
Kartlägga de administrativa processerna kring 
hanteringen. Säkerställa rutiner för hanteringen på de 
enheter som hanterar swish. Jämföra de 
administrativa kostnaderna i förhållande till de som 
kommer in 

Det finns en administrativ hantering av swish både för 
den enskilda enheten som erbjuder swish till sina 
”kunder” men också för ekonomienheten. Oavsett 
betalningsmetod ska det dagligen göras en 
kassaavstämning och en redovisning ska 
sammanställas för att specificera de intäkter som 
inkommit till enheten. Detta för att identifiera vad det är 
för typ av försäljning som har gjorts för att rätt 
momssats ska redovisas. Vi kan konstatera att 
kasaredovisningarna ser olika ut och att det finns en 
del oklarheter kopplat till de intäkter som inkommer. Vi 
behöver exempelvis säkerställa att man kontrollerar de 
intäkter som kommer in via swish dagligen och att en 
avstämning görs mot det som slagits in i kassan. Vi 
behöver också säkerställa att all försäljning som görs 
slås in i kassan och att rätt momssats registreras. 
Under 2020 behöver vi fokusera på att säkra upp 
intäktsredovisningen, från kassaavstämning till 
arkivering av underlag, kopplat till försäljning av varor 
och tjänster på respektive enhet oavsett 
betalningsmetod. Till en början kommer förvaltningens 
ekonomiadministratör besöka enheterna ute i vår 
verksamhet för att samtala om rutiner kopplat till 
kassaredovisningen men också lyssna in behov och 
önskemål från enheterna. En manual över den dagliga 
kassarutinen kommer att tas fram som ett stödmaterial 
till berörda. 
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2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Säkerhet och trygghet Kontroll av säkerhetsrutiner 
 
Kontroll av säkerhetsrutiner. 

Rutinerna uppdateras kontinuerligt kring hot och våld. 
Syftet är att skapa trygga mötesplatser där alla ska 
känna sig välkomna genom att förebygga det lindriga 
våldet. Ett exempel är Brygghuset där man gått 
igenom risker som kan uppstå vid t ex bråk och hur 
man ska hantera dessa. Riskerna bedömdes i en 
riskmatris med olika skalor. Samverkan sker också 
med CKS i Borås Stad där alla enheter har en 
kontaktperson. Vi arbetar även med att ta fram en 
gemensam rutin kring hur vi anmäler till Socialtjänst 
eller Polis. Vi har arbetat med våldsprevention genom 
projektet ”En kommun fri från våld”. Samtliga 
medarbetare inom de öppna ungdomsverksamheterna 
och på mötesplatserna är utbildade i våldsprevention. 

 

Mål och uppdrag Statistik kring könsfördelning 
 
Registrering och uppföljning av statistik kring 
könsfördelning i verksamheterna. 

Verksamheterna arbetar löpande med att följa upp 
statistik kring könsfördelning och med metoder och 
kunskap för att uppnå en jämn fördelning av resurser 
till ungas fritid kopplat till ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. Inom förvaltningen finns en 
medvetenhet kring de utmaningar som finns i 
verksamheten och kommer belysa dessa frågor även 
fortsättningsvis. Utfallet varierar mellan de olika 
enheterna. Flera enheter har förbättrat sina siffror och 
ligger nära nivån för jämn könsfördelning 40%-60%. 
På mötesplatserna uppnår vi målet om jämn 
könsfördelning, och vi närmar oss att uppnå målet 
inom öppen ungdomsverksamhet. 

 

Kunskap kring metoder 
 
Information, spridning och arbete med metoder som 
syftar till att bidra till en jämn fördelning av resurser till 
ungas fritid ur ett jämställdhets-  och 
mångfaldsperspektiv. 

Alla Öppna ungdomsverksamheter och flera 
Mötesplatser arbetar med ett uppföljningssystem 
"Loggboken". Här mäts både kvantitativa och 
kvalitativa mått. Kvantitativt samlas statistik kring 
könsfördelning, unika besökare och antal besök. I det 
kvalitativa arbetet görs dagligen en reflektion av 
personalens insats för att främja trygghet. Inom det 
våldspreventiva arbetet finns det olika delar och 
metoder. Vi genomför systematisk utbildning av 
personalen i syfte att öka trygghet och arbetar med en 
jämnare könsfördelning i verksamheten. Handledning 
och uppföljning sker regelbundet. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Säkerhet och låssystem Kontroll av låssystem 
 
Kontroll av låssystemen. 

Årligen genomförs löpande kontroller av låssystemen 
på alla våra anläggningar så att våra besökare kan 
känna sig trygga. Vi arbetar med att byta ut de gamla 
låssystemen till digitala så att vi får ett enhetligt digitalt 
system. Detta görs i samarbete med LFF och GRF 
som dels äger vissa lokaler och nyttjar dem. Under 
2019 har Ekarängsskolan och Trandareds 
gymnastiksalar fått digital passage. Det har också 
tagits beslut om att testa en integration av 
bokningssystem och låssystem, detta skapar mer 
ordning, möjlighet att öka säkerheten och en flexibilitet 
som inte funnits tidigare. Samtidigt som nyckelinträde 
byts till digitalt system byts också taggar ut mot kort då 
beslut tagits att alla inträden på sikt ska ske med kort. 
Kort finns i olika nivåer, tex tjänstekort och 
passagekort 2. Det senare används till föreningar och 
privatpersoner som hyr tider i Idrottsanläggningar. 
Tjänstekort kan få utökad behörighet om en anställd 
också ska ha tillträde till en idrottsanläggning under sin 
fritid. 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för Fritids- och 

folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 

interna kontrollplanen 2019 och översända denna till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom.               

Ärendet i sin helhet 

Fritids och folkhälsonämnden beslutade 2018-08-27 om nämndens interna 

kontrollplan för 2019. Samtliga punkter i planen är avstämda och redovisas i 

nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2019.  

 

Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett planerings- och 

uppföljningsverktyget som Borås Stad använder för bland annat intern kontroll. 

 

Intern kontrollplan 2019 togs fram bara några månader efter framtagning av 

föregående års kontrollplan då Kommunfullmäktige hade beslutat om ändrade 

tider för inrapportering och uppföljning av arbetet med intern kontroll. Detta 

innebär att Fritids- och folkhälsonämndens interna kontrollplaner för 2018 och 

2019 till stor del innehöll samma kontrollmoment.  

 

Intern kontroll är en del i verksamhetsutveckling. Arbete med att identifiera 

risker, genomföra och följa upp kontrollmoment ger en bra grund för att 

identifiera och arbeta med förbättringar i vardagen på verksamhetsnivå. 

Uppföljningen 2019 har genomförts tillsammans med verksamheterna och gett 

möjlighet till fördjupning i de områden som tagits upp. I detta arbete har man 

kunnat identifiera förbättringar som kan göras på verksamhetsnivå. 

 

Arbetet med intern kontroll sprider kunskap om nämndens verksamhet, och 

ökar kännedomen om vilka rutiner och regler som gäller vilket minskar risken 

att fel som kan ge allvarliga konsekvenser uppstår.  

 

I dagsläget är det inte särskilt troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga 

konsekvenser för verksamheten. Inom vissa områden kan dock kontrollen och 

kunskapen blir än bättre och fortsatta åtgärder är planerade.                
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1 Inledning 

Anvisning 
 

I detta inledande avsnitt bestämmer nämnden själv över innehållet. 

Om nämnden inte har behov att skriva en inledning kan rubriken Inledning döljas i enhetsanpassningen. 

Sociala omsorgsförvaltningen redovisar nedan uppföljning av intern kontrollplan för 2019. Sammanlagt 21 riskbilder har följts upp inom områdena 

styrning och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet. 

I nedanstående uppföljningen redovisas de kontroller som har genomförts samt samt dess resultat. Om analysen av kontrollmomenten har föranlett att 

åtgärder behöver vidtas, återfinns dessa under kolumnen åtgärder i rapporten. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Förvaltningsövergripande Kontroll av reglemente 
 
Löpande uppdatering och genomgång 

Sociala omsorgsförvaltningen har under året haft 
regelbunden dialog och partssammansatt arbetsgrupp  
med Vård- och äldreförvaltningen, fackliga- och 
arbetsgivarrepresentanter utifrån reglementet. 
Analysen är att reglementet tolkas olika och vilka 
personer som är respektive förvaltnings målgrupper 
uppfattas olika. För att underlätta detta har en 
tillämningsanvisning tagit fram och revidering pågår. 
Dialogen förvaltningarna emellan har bidragit till en 
ökad transparens och en medvetenhet om de 
svårigheter som finns kopplat till ansvarsfördelningen. 

Syftet har varit att tydliggöra ansvar och roller och öka 
brukarnas trygghet i vem som ansvarar för stöd, 
service och omsorg under dygnets olika timmar.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Samverkan och uppföljning 
 
Regelbundna möten mellan förvaltningarna på 
verksamhetschefsnivå. Regelbundna möten och 
uppföljningar på enhetschefs och handläggarnivå. 

Under inledningen av 2019 genomfördes regelbundet 
samverkansmöten på verksamhetschefsnivå 
tillsammans med vård- och äldreförvaltningen. 
Inledningsvis genomfördes mötena varje vecka för att 
därefter ske per månad. I slutet på 2019 har inga 
planerade möten genomförts. Under 2020 kommer 
samverkansmöten utifrån gränsdragning att ske vid 
behov. Berörda kallar då till samverkansmöte. 
Bedömningen är att riskbilden har minimerats. 

 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

HR Granskning av upplevd arbetsmiljö för förvaltningens 
chefer 

Under 2019 har förvaltningen arbetat med flera 
åtgärder som identifierades 2018 utifrån chefernas 

Pilotgrupp "Tillitsresan" 
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Mätsticka avseende upplevd arbetsmiljö, 
medarbetarenkät och medarbetarsamtal 

upplevda arbetsmiljö. Nya åtgärder har tillkommit vilka 
inte finns beskrivna i internkontrollplanen 2018-2019. 
 
Chef i beredskap 
Arbetssättet "chef i beredskap" har genomförts under 
året. Tidigare var enhetscheferna tillgängliga också 
utanför arbetstid för att kunna stötta och hjälpa 
medarbetare när sådana behov uppstod. Idag 
tjänstgör enhetschefer i förvaltningen enligt upprättat 
schema och de täcker upp för varandra vilket innebär 
arbete enstaka helger istället. Uppföljningen visar att 
arbetssättet generellt fungerar bra och bidragit till en 
bättre arbetsmiljö och arbetssituation och gjort skillnad 
vad som är arbetstid och ledig tid. 
 
Schemaläggning/bemanningscontroller 
I januari 2020 anställdes en bemanningscontroller som 
har i uppdrag att stötta och hjälpa enhetschefer att 
planera scheman och förlägga arbetstid i 
verksamheterna. Dessutom har två projekt, Optimerad 
bemanning och Samplanering, startat igång under 
2019 vilket bland annat innehåller en kartläggning för 
identifiera möjligheter i schemaläggningsprocessen för 
enhetschefer och medarbetare. Kartläggningen ska 
vara avslutad första kvartalet 2020. Utifrån analysen 
av kartläggningen kommer planering av fortsatta 
åtgärder att genomföras. Eftersom tjänsten nyligen är 
tillsatt och projekten fortfarande pågår har ingen 
utvärdering ännu genomförts. 
 
Workshops 
Två workshops har genomförts under året i arbetsmiljö 
och rehabilitering av HR-enheten. Samtliga 
enhetschefer har bjudits in till dessa tillfällen. 
 
Administrativ enhet 
Under 2018-början 2019 fanns en administrativ enhet i 
förvaltningen som hade som syfte att avlasta 
förvaltningens chefer i administrativa sysslor. Efter 
utvärdering som genomfördes under 2019 visade 
resultatet att enheten inte givit den effekt som var 
tänkt. Istället har samordnare decentraliserats igen. 
Ledning och styrning av dessa funktioner sker nu av 
av förvaltningens verksamhetschefer för att möta upp 
enhetschefernas upplevda behov av stöd i 
administrativa arbetsuppgifter. Annan åtgärd som 
genomförts är att registrering av scheman sker direkt i 
Heroma vilket tidigare gjordes genom manuell 
hantering av varje enhetschef. 
 
Pilotgrupp Tillitsresan 

Utredning Organisationshälsa 
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Kontroll av medarbetarnas upplevda arbetsmiljö och 
arbetssituation 
 
Mätsticka, medarbetarsamtal samt medarbetarenkät 

Utifrån enhetsundersökningen om psykosocial 
arbetsmiljö valde förvaltningen att fokusera på några 
prioriterade områden under 2019. Projekten 
Optimerad bemanning och Samplanering påbörjades 

därför med syftet att bland annat förbättra samarbetet 
enheter emellan. Projekten kommer pågå också under 
2020 vilket gör att det vid denna uppföljning inte finns 
någon slutsats eller analys att presentera. Riskbilden 
behöver ett fortsatt omhändertagande i förvaltningen 
under 2020. 

Chefens förmåga att hantera 
konflikter 

 

Följa upp och utvärdera 
arbetsplatsens mål 

 

Kontroll av förekomst av kränkande särbehandling 
 
Enhetsspecifika handlingsplaner för att förhindra 
kränkande särbehandling, medarbetarenkät samt 
psykosocial arbetsmiljöenkät 

Uppföljning av rutiner/riktlinjer på APT sker på varje 
enhet enligt SAM-hjulet. Uppföljningen sker årligen för 
att förebygga kränkande särbehandling. När det ändå 
har uppstått situationer har HR medverkat vid 
hantering av ett antal ärenden för att stötta 
enhetschefer samt medarbetare. Det finns alltid en risk 
att kränkande särbehandling kan uppstå. Analysen är 
dock att förvaltningens rutin och utarbetade arbetssätt 
om kränkande särbehandling uppstår, gör att det inte 
längre ses som en uppenbar risk.  

 

Område 3 - Rekrytering Avvikelser ej utförd insats 
 
Sammanställ och gå igenom alla avvikelser där 
brukare ej fått sin insats. Redovisa sedan hur många 
av dessa som beror på att personal inte funnits 
tillgänglig. 

Under året har sju handlingsplaner upprättats för 
brukare som riskerar att bli utan personal vid akuta 
vakanser. Bemanningspoolen har i sin tur 
handlingsplanerna tillgängliga och används vid 
tillsättning av personal för dessa brukare. 
Handlingsplanerna har inte uppdaterats under hösten 
2019 enligt plan men kommer göras under första 
kvartalet 2020. Uppföljningsmöte kommer också 
genomföras under första kvartalet 2020 för att 
diskutera bemanningspoolens möjlighet att beordra in 
personal. Det ses som en åtgärd som kommer 
innebära att risken minimeras ytterligare. 
Bedömningen är att upprättande handlingsplaner och 
rutiner har inneburit att risken har minskat men 
fortfarande kan inträffa. Därför behövs ett fortsatt 
omhändertagande. 

Följa upp handlingsplaner 

Följa upp handlingsplaner med syfte 
att bland annat identifiera 
omfattningen och antal brukare som 
kan bli stående utan personal jourtid. 

Översyn rutin 

Översyn av upprättad rutin och dialog 
tillsammans med Bemanningspoolen 
utifrån innehåll och ansvarsfördelning 
vid tillsättning av bemanning under 
jourtid. 
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Kontroll av antalet personer som anses vara 
felplacerade på grund av tillgänglighetsbrist 
 
Enhetschefer på daglig verksamhet gör en 
uppskattning av hur många personer i deras 
verksamheter som hade varit placerade på annat 
ställe om lokaler hade varit tillgängliga. 

Under 2019 var verksamhetens fokus att genomföra 
nivåbedömning och identifiera kapacitetstak i alla 
dagliga verksamheter. Fortsatt arbete kommer ske 
under första kvartalet 2020 att bearbeta materialet och 
strukturera till läsbar text. Dialog med förvaltningens 
myndighetsutövning har ännu inte genomförts och 
kommer därför vara en fortsatt åtgärd under våren 
2020. 
 
Bedömningarna under 2019 resulterade också i att 
enhetschefer mer systematiskt gjort en översyn av 
brukare som står på kö till de olika verksamheterna 
inom daglig verksamhet i förhållande till lediga platser. 
Översynen sker månatligen. Trots att alla brukare idag 
inte har fått sitt förstaval av daglig verksamhet, på 
grund av att det inte finns tillgängliga platser/lokaler för 
att möta efterfrågan, har alla brukare som beviljats 
insats daglig verksamhet/daglig sysselsättning en 
individuellt anpassad verksamhet efter personens 
behov. 

Dialog myndighetsutövning 

Utifrån resultat med kapacitetstak och 
nivåbedömning kommer fortsatt dialog 
att ske tillsammans med 
förvaltningens myndighetsutövning. 
Syftet är att tydliggöra och öka 
transparensen vart det är möjligt att 
erbjuda brukare plats utifrån  antal 
lediga platser i verksamheterna och 
nivåbedömning. 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 
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Ekonomi -
 Leverantörsreskontra 

Kontroll av skannade leverantörsfakturor 
 
Stickprov; en månad, ett ansvar/en leverantör 

Vid kontroll av skannade leverantörsfakturor under 
2019 har ett slumpmässigt konto, period och tre olika 
ansvar valts ut. Urvalet gjordes i Agresso på konto 
5510 – livsmedel, period 201910, ansvar 308113 och 
308179. Dessutom gjordes kontroll av ansvar 306101 
som även kontrollerades förra året. Totalt tio 
verifikationer kontrollerades med totalbelopp, 
redovisad moms, mottagare (YY-kod), attest, kontering 
samt bifogade kvitton. 
 
Avvikelser  
En faktura var från VG-regionen gällande nutrition. 
Övriga nio fakturor var från City varav en kreditfaktura. 
Samtliga åtta debetfakturor hade bilagor med kvitton 
bifogade. Dessa var fördelade på livsmedel, 
ekologiska varor, plockavgift och personalkaffe men 
tre av dem hade varsitt litet fel i fördelningen. Jämfört 
med förra året var fördelningarna mycket bättre. 
 
Kreditfakturan var inte fördelad vilket troligen beror på 
att attestanten hade svårt att veta fördelningen pga att 
kvitto saknades. På kreditfakturan var det ingen moms 
bokförd. Momsen var specificerad på fakturan men 
troligen inte på rätt ställe för att den skulle bli 
inscannad. Fakturan var dessutom inläst som en 
debetfaktura eftersom fakturabeloppet var ett positivt 
belopp med texten "att erhålla" på raden ovanför. 
Eftersom vi betalat City för kreditfakturan istället för att 
dra av summan gjorde City en återbetalning senare 
under 2019. Fortsatt uppföljning av kontrollmomentet 
behöver ske under 2020 för att minimera risk. 

Informera attestanter 

Informera attestanter löpande att det 
är viktigt att fördela korrekt. 
Informationen sker vid 
Agressoutbildningar och vid 
telefonsamtal.  
 
Ekonomienheten kommer kontakta 
Redovisningsservice för att eventuellt 
kunna undvika att Citys kreditfakturor 
registreras som debetfakturor utan 
moms. 

Ekonomi -
Representation/Utbildning 

Kontroll att deltagarförteckning, syfte, program framgår 
gällande representationen eller utbildningen. Kontroll 
av att attestant ej är deltagare. 
 
Stickprov en månad. Konto 471*/477*/61*. 

Fullständig kontroll utförd gällande oktober 2019 på 
konto 471*/477*/61*. 
Alla fakturor avseende representation/utbildning m.m. 
kontrolleras för fakturaspecifikation, syfte, 
deltagarlista, program och att attest ej görs av 
deltagare. Kontrollen visar att tidigare års åtgärder har 
lett till förbättringar, men att det fortfarande finns vissa 
brister, framförallt gällande deltagarlista, program och 
syfte. Vi fortsätter med att göra stickprov under året 
och med att informera budgetansvariga och nya 
attestanter om rutiner och regler kring utbildning och 
representation. 
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Ekonomi - Kundreskontra Kontroll efter fakturering. 
 
Kontroll i Agresso några dagar efter orderskapande. 
Kontroll av belopp och stäm av mot underlag. 
Stickprov 

Kontroll med hjälp av förinställd fråga i Agresso görs 
efter varje fakturering för att se att ordnarna som har 
skapats bl.a. har fått rätt belopp. Stickprov en gång per 
månad görs där det även kontrolleras att det är rätt 
kunduppgifter på fakturorna. Kontrollen visar att de 
fakturor som gått ut till kund är korrekta utifrån 
underlagen. Risken har minimerats. 

 

Ekonomi - Upphandling Kontroll av att inköp följer ramavtal vid upphandling 
och direktupphandling. 
 
Stickprov av vissa konton enligt Agresso-rapport 

Kontroll utifrån standardiserad Agresso-rapport är 
utförd genom stickprov av vissa konton under perioden 
201907-201912. Det framkom att de flesta av inköpen 
görs enligt gällande avtal men att det sker inköp 
utanför avtalet.  Anledningen till att inköp görs utanför 
ramavtal är att: 

1. Gällande avtal saknar det som efterfrågas 

2. Avtalskatalogen är svårhanterlig 

3. Agresso-rapporten tar inte med bl.a. 
direktupphandling 

4. Felkonterade fakturor 

För att denna rapport ska visa ett korrekt resultat krävs 
det att utföraren av internkontrollen rensar, går igenom 
och granskar alla inköp i rapporten. Konsekvensen är 
att rapporten blir mindre tillförlitlig och verkar 
tidsödande för utföraren av internkontrollen. 
Direktupphandlade avtal behöver medtas i rapporten. I 
samtal med servicekontoret har tidigare påpekats att 
koppling mellan konto och leverantörsnummer i 
agressorapporten inte är tillförlitlig samt att 
användarvänligheten i avtalskatalogen behöver 
förbättras. Fortsatta åtgärder behöver vidtas under 
2020. 
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Ekonomi -
 Kontanthantering 

Granskning och kontroll enligt Borås Stads riktlinjer 
gällande enheternas hantering av privata medel. 
 
Granskning på utvalda boenden utifrån 
kontrolldokument. 

Under 2019 har kontroll utförts på två gruppbostäder, 
två socialpsykiatriboenden samt hemma hos en 
brukare som har personlig assistans. Kontrollen har 
utförts enligt en särskild mall. Kontrollen utfördes 
tillsammans med enhetschef och personal. Utifrån 
kontrollen framkom att det finns brister i hanteringen 
av privata medel på alla enheter. Det framkom t.ex att:      

 Enhetschef inte hade tillgång till kassaskåpet 
på alla enheter. 

 Personal har använt sitt eget betalkort vid ett 
tillfälle och lagt ut för brukaren 

 Alla har inte en aktuell överenskommelse och 
signaturlista. 

 Fickpengar används trots att det inte står i 
överenskommelserna. 

 Beloppen som förvaras per brukare 
överstiger allt för ofta godkänt maxbelopp 
(2325 kr för 2019). 

 Avstämning behöver göras oftare. 

 Det saknas ett par kvitton på en enhet. 

 Personalen förvarar sådant de inte ska 
ansvara för, bl a pass, nycklar, ID-kort och 
bankkort. 

 Beloppen stämde inte med redovisningen hos 
flera brukare. 

Felaktigheter som hittades har påtalats både för 
enhetschef samt personal på boendet och förbättringar 
har gjorts kontinuerligt under året. Utifrån resultatet 
behöver kontrollmomentet fortsätta följas upp under 
2020. 

Utföra kontroller 

Under 2020 planeras att utföra 
kontroller inom olika 
verksamhetsområden och hos olika 
chefer. Utifrån det informerar vi om 
förbättringsåtgärder på varje enskild 
enhet. Chefen har sedan även nytta 
av de förbättringsåtgärderna till sina 
övriga enheter.  
 
Information om rutinen lämnas till nya 
chefer i samband med övrig 
introduktion hos ekonomienheten. 
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Ekonomi - Redovisning Kontroll av att bilagor finns med på First Card 
fakturorna. 
 
En slumpmässigt utvald månad, där leverantörens 
fakturor kontrolleras. 

En månad och två ansvar har slumpmässigt valts ut. 
Urvalet gjordes i Agresso på perioden 201906 och 
leverantören First Card. Sex st verifikationer ingick i 
den fullständiga kontrollen. Det som kontrollerades 
var: totalbelopp, redovisad moms, kontering, 
attestordning, uppgift om brukarna samt bifogade 
kvitton. Dessutom kontrollerades tre verifikationer 
endast utifrån uppgift om brukare. 
 
Två av fakturorna saknade kontering på objekt. 

 Enligt anvisningarna för korten ska brukarnas 
initialer skrivas på kvittona. Någon sådan 
information finns inte på något av de kvitton 
som bifogats. 

I maj 2019 informerades enhetschefer om förra årets 
internkontroll. Detta har gett resultat! Inga fakturor 
saknade kvitton i år vid kontrollen och momsen var 
korrekt redovisad. Under andra halvåret 2019 har 
Sociala omsorgsförvaltningen avslutat First card-
korten inom personlig assistans. De flesta har övergått 
till gemensamma handkassekort. Korrekt 
momsredovisning säkerställs i och med att 
ekonomienheten kontrollerar inför varje påfyllning att 
alla kvitton lämnas in och redovisas. Internkontrollen 
har utförts främst inom boendestöd eftersom First 
card-korten endast kvarstår där efter 2019. 

 

Ekonomi - Budget Prognos 
 
Stäm av prognos under året mot verkligt utfall 

Ekonomifunktionen gör budgetuppföljningar 
tillsammans med enhetschefer och verksamhetschefer 
för att risken inte ska uppstå. Vid budgetuppföljningen 
görs en analys av budgetavvikelsen och enhetschefen 
lämnar en årsprognos.  
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Ekonomi -
 Fakturahantering 
myndighetsutövning 

Kontroll av fakturor för sjukersättning 
 
Under april 2018 kommer samtliga sjuklönefakturor att 
genomgå en särskild granskning av 
myndighetsutövning och ekonomifunktion. 

2019 har förvaltningens myndighetsutövning och 
ekonomienheten skapat en rutin för att systematiskt 
granska både sjuklönefakturor och övrig ekonomisk 
ersättning som utgår för personlig assistans. Efter 
kontroll våren 2018 gjordes bedömningen att det 
förelåg en ekonomisk vinning i att genomföra sådana 
kontroller årligen och fanns goda skäl för fortsatt 
granskning. 
 
Granskning av sjuklönefakturor genomförs genom att 
ekonomiadministratör kontrollerar samtliga 
inkommande sjuklönefakturor och begär komplettering 
i det fall underlag som styrker kostnaden saknas. 
Handläggare granskar sedan slumpmässigt ett antal 
inkomna fakturor så att de lever upp till lagens krav 
vad avser debiterbar tid, arbetstidslag osv. I det fall 
granskningen resulterar i att debiterbar tid understiger 
fakturabeloppet avslås resterande belopp. Beslutet går 
att överklaga till förvaltningsrätten.Arbetssättet har 
inarbetats under året, så det är ännu för tidigt att göra 
några säkra ekonomiska analyser av 
granskningsarbetet. Detta kommer att utvärderas 
under 2020. 

Genomföra djupgranskningar av 
sjuklönefakturor och övrig 
ekonomisk ersättning som utgår till 
personlig assistans. 

Genomföra djupgranskningar enligt 
upprättad rutin under 2020 samt 
analysera och rapportera 
granskningens resultat i Stratsys. 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 
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Förvaltningsövergripande Uppföljning 
 
Kontroll av antalet beslut och timmar. Uppföljning av 
ekonomin och samband samt övervältringseffekter. 

Varje månad följer förvaltningens myndighetsutövning 
och berörda verksamheter upp antal beviljade 
assistanstimmar samt antalet personer som är 
beviljade personlig assistans av såväl förvaltningen 
som Försäkringskassan. Förvaltningen håller sig 
uppdaterade i tolkning av domar och rättspraxis kring 
hur regelverket gällande personlig assistans ska 
tolkas. Analysen är att kostnaderna även under 2019 
fortsatt att öka, i samma omfattning som under 
föregående år. Då denna utveckling styrs av nationell 
lagstiftning och rättsläge har Sociala 
omsorgsförvaltningen små möjligheter att påverka 
denna kostnad. I dagsläget finns inget förslag på 
någon åtgärd för att minska de ökande kostnaderna. 
(Se bilaga). 
 
Analysen är vidare att när personer inte beviljas 
personlig assistans, ansöker den enskilde istället om 
andra LSS-insatser och i flera fall beviljas detta. 
Därmed ökar kostnaderna i förvaltningen för de 
verksamheter som verkställer insatser enligt bostad 
med särskild service 9§9 eller andra insatser enligt 
LSS. 

LSS-team 

Förvaltningen har infört LSS-team för 
att möta upp det ökade behovet hos 
brukarna. Sedan våren 2018 har 
antalet anställa i LSS-teamet ökat från 
7 till 14 medarbetare. Likaså ses att 
antalet insatser och timmar för 
utförande av insatser ökar. 

Avvikelser 
 
Uppföljning av kompetensnivå kopplat till ev 
missförhållanden. Sammanställning från SAS till HR-
chef 

Uppföljning av samtliga Lex Sarah under 2019 visar 
inte på några missförhållande på grund av okunskap. 
Däremot när verksamhetstillsyner har gjorts 
framkommer att kunskapen behöver förbättras kring: 
social dokumentation, skydd- och 
begränsningsåtgärder och arbetet med lågaffektivt 
bemötande inom psykiatrin. Det saknas också analys 
kring avvikelser och vissa enheter har inte skrivit några 
avvikelser under året. Detta skulle kunna betyda att vi 
har ett mörkertal i vår organisation där det kan ligga 
missförhållanden men på grund av okunskap 
redovisas de inte. Det finns därför ett behov av fortsatt 
uppföljning. 

Riktade utbildningsinsatser till 
medarbetare och enhetschefer i 
avvikelseprocess 

Handledning och utbildning kommer 
genomföras utifrån den nya 
avvikelseprocessen till förvaltningens 
medarbetare och enhetschefer. 
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Rapportering till IVO 
 
Ej verkställda beslut rapporteras till IVO samt till 
kommunstyrelsen 

Statistiken för förvaltningens ej verkställda beslut 
håller under de två senaste åren, med undantag för 
daglig verksamhet, en relativ konstant nivå. 
Anledningen till ökningen av ej verkställda beslut inom 
daglig verksamhet beror på en ökad noggrannhet vid 
inrapporteringen, ej att antalet ej verkställda beslut i 
praktiken ökat. De siffror som redovisas under 2019 
har rimligtvis även varit aktuella även under 2018. (Se 
bilaga) 
 
Det konstant höga antalet ej verkställda beslut 
gällande bostad med särskild service för vuxna beror 
på ett underskott av tillgängliga gruppbostäder i Borås 
Stad. De ej verkställda beslut som gäller insatserna 
kontaktperson, ledsagarservice och avlösarservice 
beror ofta på svårigheten att matcha rätt person till rätt 
brukare, då personkemi är en avgörande faktor för att 
insatsen ska kunna verkställas. 
 
Analysen visar också att: 
1. Ett stort antal beslut är ej verkställda utifrån att 
brukare eller dess företrädare tackar nej till erbjuden 
insats. 
2. Ett beslut som verkställs, men ej till fullo, 
rapporteras som ej verkställt. 
3. Även om statistiken volymmässigt förefaller relativt 
konstant, så får i praktiken många individer löpande 
sina beslut verkställda men nya, ej verkställda beslut, 
tillkommer i ungefär lika stor grad. 

Kartläggning omflytt, internt och 
externt. 

Ett arbete ska påbörjas i förvaltningen 
med att kartlägga huruvida brukare 
kan göra bostadskarriär i grupp- och 
servicebostäder. Om det är möjligt att 
det blir en omflytt kan platser frigöras 
vilket leder till att beslut kan 
verkställas. Likaså ses externa 
placeringar över i samband med 
kartläggningen. 
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Område 1 - HSV Avvikelser rörande bristande informationsöverföring 
 
Följa MAS och MAR:s sammanställning av avvikelser 

Under 2019 visade vårdinventeringen att antalet 
riskbedömningar ökat men behöver utvecklas 
ytterligare. Enhetschef har tillsammans med den 
legitimerade personalen vid återkommande tillfällen, 
såsom medarbetar- och lönesamtal, tagit upp och 
diskuterat patientrelaterade bedömningar. Resultatet 
av detta har visat att den legitimerade personalen har 
ett behov av utökad kunskap och struktur inom 
området. Som en del i detta kommer HSV-
organisationen under första kvartalet 2020 anställda 
en sjuksköterska med särskilt mentorsuppdrag för att 
stötta i uppdraget. 
 
Uppföljning av kontrollmomentet har har genomförts 
vid två tillfällen under 2019. Resultatet visar att antal 
avvikelser rörande informationsöverföring har ökat från 
47 st avvikelser 2018 till 66 avvikelser 2019. Att fler 
avvikelser registreras är en positiv utveckling. Det är 
när avvikelser inkommer som åtgärder kan vidtas 
systematiskt för att förhindra att liknade avvikelser sker 
igen. 
 
Vid analys och granskning av avvikelserna är 
slutsatsen att inga av dessa 66 beror på ej utförda 
bedömningar utan istället kan härledas till muntlig och 
skriftlig kommunikation. 

Anställning av sjuksköterska med 
särskilt mentorsuppdrag 
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Antal rekryteringar under året 
 
Kontrollera antal rekryteringar som sker i HSV 
organisationen under 2019 

Uppföljningen visar att personalomsättningen inom 
HSV-organisationen idag är låg jämfört med 
uppföljning våren 2019. Bemanningen är stabil och 
flera spontana ansökningar inkommer från personer 
som visar intresse att börja jobba på enheten. 
 
HSV-organisationen har arbetat med struktur, 
förtydligande av roller och ansvar både på egen enhet 
samt gentemot samverkanspartners (verkställighet på 
SOF och privata boenden, vårdcentraler mm.) Likaså 
har det blivit ett förtydligande/bättre implementering av 
rutiner samt brutit ned verksamhetsmål och sorterat 
sådant som uppkommer i medarbetarenkäter osv. för 
att få in dem som en naturlig del i verksamhetsmålen. 
 
Ytterligare åtgärder för att minska 
personalomsättningen har varit att använda Mätstickan 
varje månad, där medarbetare har fått skriva sitt 
namn. Dessa har följts upp genom samtal med 
personen om något avviker. Detta blir en del i att följa 
medarbetarens arbetssituation med syfte att fånga upp 
och lösa situationer. Likaså att chefskapet har delats 
upp på två enhetschefer möjliggjorde mer närvaro i 
egen verksamhet och gentemot samverkanspartners 
samt givit möjlighet att träffa medarbetare mer frekvent 
jämfört med tidigare då det fanns en enhetschef. 
Analysen är att ovanstående åtgärder tillsammans ses 
som möjliga orsaker till minskad personalomsättning 
idag jämfört med tidigare. 
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Område 2 - Verkställande 
av insats 

Avvikelsehantering ej utförd insats 
 
EC rapporterar in till VC alla avvikelser som grundar 
sig på att brukare ej fått beviljad insats utförd. 

Förvaltningens analysteam har under 2019 analyserat 
förvaltningens upprättade avvikelser. Avvikelser av ej 
utförda insatser visar att orsaken är personalbrist inom 
verksamhetsområdet. Jämförelse av antal avvikelser 
mellan 2018-2019 visar exakt samma antal (119) åren 
emellan. Det finns dock en marginell ökning under 
2019 med 14 avvikelser att orsaken beror på 
personalbrist. Ett ökat antal avvikelser behöver inte 
betyda att fler insatser inte har blivit utförda, utan kan 
bero på att fler medarbetare, jämfört med föregående 
år, rapporterar in händelser som sker. Att fler 
avvikelser inkommer ses som en positiv utveckling. 
 
Ansvarig enhetschef för boendestöd har under året 
systematiskt analyserat och följt upp avvikelserna när 
de har inkommit i Viva. Analysen enhetschef har gjort 
visar att onsdagar och fredagar är de dagar flest ej 
utförda insatser sker. Som en åtgärd har enhetschef 
därför ökat behovsgraferna och tillsatt mer bemanning 
dessa dagar för att minimera risken att insatser inte 
kan utföras enligt planering. 
 
Som en åtgärd har verksamhetsområde 2 också aktivt 
under 2019 arbetat med resurspass. Det innebär att 
personal inom verksamhetsområdet har fördelats till 
verksamheter som haft vakanser. Uppföljningen visar 
att insats boendestöd haft störst behov av vikarier 
under året. Utifrån resursfördelningen har vakanta 
pass kunnat tillsättas och därigenom minskat risken att 
inte kunna utföra planerade insatser. 

Dialog med bemanningspoolen 

Verksamhetsområde 2 hanterar idag 
främst de kortvariga vakanserna. 
Dialog med bemanningspoolen 
behöver ske för översyn  av fördelning 
mellan verksamhet och pool vid 
vakanser. 

Stickprov på genomförandeplan 
 
Slumpmässigt utvalda genomförandeplaner 

Under våren 2019 utsåg enhetschefer inom 
verksamhetsområdet stödpedagoger som skulle 
kvalitetsgranska genomförandeplaner utifrån 

Genomförandeplansutbildning för 
medarbetare 
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kontrolleras så att brukare varit delaktiga vid 
upprättandet och eller revidering, samt att 
genomförandeplanen innehåller mål.  
 
Urvalet ska vara 10 genomförandeplaner från 
respektive område. Socialpsykiatrin, boendestöd och 
servicebostäder LSS. 

brukarens delaktighet, mål, planens tydlighet och 
begriplighet samt när senaste revidering gjordes. 
Totalt granskades 14 genomförandeplaner (GFP) 
genom stickprov och avslutades under hösten 2019. 
Utifrån kriterierna visade granskningen att: 
 
 
Delaktighet 

I 14 av 14 granskade GFP har brukaren varit delaktig 
vid upprättande av plan. 
 
Mål 

 11 utav 14 planer innehåller mätbara mål (8 
helt och 2 delvis).  

 10 utav 14 granskade planer har mål som är 
tidsatta.  

 
Tydlighet och begriplighet 

Ger upprättad plan medarbetarna tillräcklig information 
för att brukaren ska få rätt stöd/insats? I 11 av 14 
granskade planer innehåller planen tillräcklig med 
information för att brukaren ska få rätt stöd. 
 
Revidering av plan 

12 av 14 GFP har reviderats under de senaste 12 
månaderna. 5 av 14 GFP har följts upp under de 6 
senaste månaderna. 
 
Utifrån granskningens resultat kommer fortsatt dialog 
att ske tillsammans mellan verksamhetschef, 
enhetschef och stödpedagoger för att identifiera 
eventuella åtgärder att arbeta med under 2020. 
 
Under 2019 har också majoritet av medarbetarna inom 
verksamhetsområdet (ca 95 %) genomfört 
genomförandeplansutbildning. Likaså har fler 
stödpedagoger anställts under 2019 jämfört med 2018 
och stödpedagogernas uppdrag förtydligats för att 
stötta och handleda medarbetare med bland annat 
brukarnas delaktighet i det dagliga arbetet. 
Stödpedagoger medverkar också tillsammans med 
brukaren och dennes kontaktperson på det första 
uppstartssamtalet när genomförandeplanen upprättas. 

Analys efter genomförd kollegial 
granskning 

Utifrån granskningens resultat 
kommer fortsatt dialog att ske 
tillsammans mellan verksamhetschef, 
enhetschef och stödpedagoger för att 
identifiera eventuella åtgärder att 
arbeta med under 2020. 



Sociala omsorgsnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2019 18(19) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Område 2 - rekrytering Kontroll av kompetens 
 
Kontrollera andelen rätt utbildad tillsvidarepersonal. 

Analysen av 2019 års rekryteringar är att antal 
sökande per tjänst under höst varit mer 
tillfredsställande jämfört med tidigare år. Majoritet av 
de sökande har haft kompetens inom området och 
erfarenhet att arbeta med målgrupperna. Det har dock 
inte gjorts någon kvantitativ mätning av 
kontrollmomentet och därför kan ingen exakt 
jämförelse mellan 2018-2019 göras. Dock visar 
genomförda rekryteringar samt arbetet med 
samplanering, att man hanterar bemanning och 
kompetens inom verksamhetsområdet. Risken 
bedöms inte längre vara aktuell. 
 
 

 

Kontroll av sjukfrånvaro 
 
Statistik sjukfrånvaro rapporteras varje månad. 

Jämfört med tidigare uppföljningar under året är det 
fortsatt hög sjukfrånvaro inom verksamhetsområdet, 
vilket ligger mellan 9-9,5% under 2019. Utifrån 
sjukfrånvaron har en enhet kopplat in 
organisationshälsa för att arbeta med att identifera 
orsak och därefter presentera en handlingsplan med 
rekommendationer till fortsatta åtgärder. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 

Anvisning 
 

Rubriken kan döljas i enhetsanpassningen om inga direkta åtgärder finns att redovisa 

 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2019 
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Ökade kostnader på grund av nya 
bedömningar av försäkringskassan 

Ändrat regelsystem för bedömning av grundbehov 
 
Riskbedömning 2019 

16 

Uppföljning av antal beviljade timmar 

Verksamheten följer månadsvis upp antal 
beviljade timmar samt antalet personer som är 
beviljade personlig assistans. Förvaltningen håller 
sig uppdaterade i tolkning av domar och 
rättspraxis kring hur regelverket gällande 
personlig assistans ska tolkas.  
 
Vi kan se att kostnaderna fortsätter att öka, dock 
inte med samma effekt som under 2017.  I 
dagsläget har vi inte förslag på någon åtgärd för 
att minska de ökande kostnaderna. 

 Avslutad Antal brukare med beslut om personlig assistans har 
återigen ökat under året och det finns en trend som visar 
att även antal beviljade timmar ökar för brukare med 
dessa beslut. Ökade kostnader till följd av nya 
bedömningar/ beslut visar sig också inom verkställigheten 
då dessa personer söker och i flera fall beviljas bostad 
med särskild service eller andra insatser enligt LSS. 
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Riskanalys angående CKS arbete för att motverka 
organiserad brottslighet i Borås Stad, 
Kommunstyrelsen  

 

CKS uppdrag är att; 

 Arbeta långsiktigt och strukturellt med att försvåra och förhindra för 
kriminell verksamhet, korruption och oegentligheter får fäste i Borås 
Stad 

 Stödja och driva nätverk och samarbeten för konkreta 
brottsförebyggande åtgärder och aktiviteter mot kriminella nätverk, 
organiserad brottslighet, våldsbejakande extremism, våld i nära relation 
och hedersrelaterat våld. 

 Ansvara för visselblåsarfunktion 

 Ansvara för Borås Stads säkerhets- och försäkringsfrågor samt 
krisberedskap 

 Ansvar för Borås Stads och bolagens Säkerhetsskydd. 

 

Organisering: Utifrån uppdraget är CKS organiserats i tre inriktningar; Kunskap, 
Oegentligheter/korruption och Säkerhet. Till Kunskapsinriktningen hör de tre första 
ovan beskriva punkterna i uppdraget att motverka organiserad brottslighet.  

 

Riskanalys 2018 

I Riskanalysen 2018 identifierades en uppenbar risk att CKS dåvarande resurs 
om en utredare med relevant utbildning och erfarenhet inte räcker till för att 
arbeta långsiktigt och strukturellt med att förebygga, försvåra och motverka att 
kriminell verksamhet får fäste i Borås Stad. För att minska den risken krävs 
ytterligare kvalificerad kompetens till CKS Kunskapsinriktning.  

 

 



Borås Stad 
Datum 

2020-01-03 
  

  
Sida 

2(2) 
 

 

Nuläge  

CKS Kunskapsinriktning har i budget 2018 fått finansiering för att rekrytera en 
utredare till Kunskapsinriktningen för att arbeta mot organiserad brottslighet. 
Därutöver har avdelningen, vid en pensionsavgång, rekryterat ytterligare en 
utredare/analytiker till detta arbete. Rekryteringarna och tillsättningarna var 
genomförda i maj månad 2019. Kunskapsinriktningen består nu av fyra 
medarbetare med relevant utbildning och erfarenhet som främst ska arbeta 
strategiskt mot den organiserade brottslighetens olika former i Borås stad. 

CKS Kunskapsinriktning har efter rekryteringarna fått möjlighet att skapa 
kompetens- och fokusområden mot den organiserade brottsligheten. 
Områdena, som är fördelade mellan medarbetarna, är; 

 Ekonomisk brottslighet (tex upphandling, föreningsstöd, olika 
välfärdssystem) 

 Kriminella nätverk och juridik. (tex trygghetsskapande åtgärder såsom 
kamerabevakning, lägesbildsarbete, samverkan/samarbeten, underlag 
för konkreta förebyggande åtgärder) 

 Våldsbejakande extremism och hedersrelaterat våld och förtryck. (tex 
ansvar för Borås stads plan mot extremism, förebyggande arbete mot 
radikalisering, kunskapshöjande insatser för förvaltningar och bolag) 

 Korruption och oegentligheter samt visselblåsfunktion. (Utbildning- 
och informationsinsatser till Borås stads medarbetare, chefer och 
förtroendevalda om oegentligheter och korruption samt utredande 
åtgärder) 

 Analys och metodutveckling. (Omhändertar synergier mellan områdena, 
genomför större lägesbilder och orsaksanalyser samt utvecklar 
arbetsmetoder, bå¨de internt och externt) 

 

Riskanalys 2020 

CKS kunskapsinriktning har genom rekrytering av ytterligare två utredare med 
relevant utbildning och erfarenhet fått bättre förutsättningar att motverka 
organiserad brottslighet och bedömningen är att det nu finns möjlighet att 
arbeta långsiktigt och strukturellt med att förebygga, försvåra och motverka 
organiserad brottslighet i Borås stad. 
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1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Delegation Kontrollera om KS är rätt beslutsinstans 
 
Stickprov 10 st KS-beslut 

10 st ärenden har granskats av stadsjuristen och i 
samtliga dessa ärenden är besluten fattade av rätt 
instans. 

 

Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt 
 
Stickprov 10 st KS-beslut 

10 st ärenden har granskats av stadsjuristen och i 
samtliga dessa ärenden bedöms besluten vara 
korrekta. 

 

1.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Kontroll har utförts av Löneservice  avseende attester, 
ersättning, schema, bruttolön mm för tre avdelningar 
på Stadsledningskansliet om totalt 17 personer. 
Resultatet var utan anmärkning med undantag för en 
person vars schema var felaktigt registrerat. 

 

Kontrollera att rätt lön betalas ut till rätt person vid rätt 
tidpunkt. 
 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice. 

Kontroll har utförts av Löneservice avseende attester, 
ersättning, schema, bruttolön mm för tre avdelningar 
på Stadsledningskansliet om totalt 17 personer. 
Resultatet var utan anmärkning med undantag för en 
person vars schema var felaktigt registrerat. 

 

1.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten,YY-kod korrekt finns på fakturan, F-
skatt, organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest. 
 
Stickprovsstorlek 1-2% 

Kontroll har gjorts av 30 st fakturor. Samtliga fakturor 
har attesterats enligt tvåhandsprincipen. Av de 
kontrollerade fakturorna saknade fyra stycken YY-kod 
och i fyra fall har fakturan attesterats i omvänd 
ordning. 
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Kontrollera att objektsregistret är uppdaterat 
 
Stickprov 1-2% 

Kontroll av 10 st objekt i registret har utförts. I samtliga 
fall är objekten mobiltelefoner och 8 st av namnen 
kopplade till objekten är f n  anställda på 
Stadsledningskansliet. De övriga 2 st har dock slutat 
sin anställning i Borås stad. Ett objekt var felaktigt 
konterat d v s kostnaden för abonnemanget har 
drabbat en annan avdelning än den personen tillhör.  

 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 
 
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

30 st fakturor bokförda i april och september har 
kontrollerats. Två stycken fakturor var felkonterade, en 
faktura saknade syfte och fyra fakturor saknade 
deltagarförteckning. 

 

Upphandling Att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs 
 
Stickprov i direktupphandlingsmodulen 

Det har gjorts 9 stycken direktupphandlingar under 
2019 i direktupphandlingsmodulen. Samtliga är 
kontrollerade och har utförts korrekt. 

 

Att inköp följer ramavtal 
 
Stickprov i Spend by Exitia 

Under 2019 har blommor, kontorsmaterial och 
livsmedel kontrollerats och samtliga inköp följer avtal. 

 

1.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Kontrollera hur många förfrågningar från 
verksamheterna om ersättare som inte har kunnat 
lösas med anställda från bemanningsenheten 
 
Statistik från Bemanningsenheten 

Den tidigare centrala bemanningspoolen är numera 
decentraliserad varför kontrollerna inte längre är 
relevanta. 

 

Kontrollera bemanningsenhetens netto d v s hur 
många har anställts på bemanningsenheten och hur 
många anställda på bemanningsenheten har lämnat 
för längre vikariat ute på förvaltningarna 
 
Statistik från Bemanningsenheten 

Den tidigare centrala bemanningspoolen är numera 
decentraliserad varför kontrollerna inte längre är 
relevanta. 
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Kontrollera hur många av de som anställts på 
bemanningsenheten som är tillgängliga för arbete 
motsvarande heltid 
 
Statistik från Bemanningsenheten 

Den tidigare centrala bemanningspoolen är numera 
decentraliserad varför kontrollerna inte längre är 
relevanta. 

 

Kontrollera hur Bemanningsenhetens roll ser ut i 
förhållande till förvaltningarnas behov av personal 
 
Analys av Bemanningsenhetens del i kedjan avseende 
förvaltningarnas och Bemanningsenhets beroende av 
varandra 

Den tidigare centrala bemanningspoolen är numera 
decentraliserad varför kontrollerna inte längre är 
relevanta. 

 

Kontrollera att det samarbete och samverkan som 
CKS inlett 2017 med Föreningsstödsenheten, 
Bemanningsenheten,  Mark/Exploatering och 
avseende LOV tillsammans med den kartläggning av 
samtliga inköp som CKS utfört är tillräckligt för att 
motverka att organiserad brottslighet får fäste i Borås 
Stad. 
 
Analys av CSK arbete för att motverka att organiserad 
brottslighet får fäste i Borås Stad 

Se bilagd bedömning av Peder Englund daterad 
200103. 
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Kontrollera om det stöd verksamheterna fått från CKS 
varit tillräckligt för att inte betala ut bidrag på falska 
grunder, inte anlita oseriösa företag, inte bidra till 
penningtvätt och inte stötta odemokratiska rörelser. 
 
Kort skriftlig enkät till ansvarig för Föreningsenheten, 
Bemanningsenheten, Mark/Exploatering, 
Koncerninköp och LOV utifrån om man fått tillräckligt 
med stöd från CKS för att kunna göra bedömningen att 
bidrag inte betalats ut på falska grunder, inte anlitat 
oseriösa företag, inte bidragit till penningtvätt och inte 
stött odemokratiska rörelser. 

En skriftlig enkät bestående av två stycken frågor 
skickades ut till ansvarig för Föreningsenheten, 
Bemanningsenheten, Mark/Exploatering, 
Koncerninköp och LOV. 
 
1. Har CKS stöd under 2019 bidragit till att förhindra 
att kriminella personer/företag tagit sig in i 
verksamheten? 
 
De tillfrågade verksamheterna är överens om att CKS 
stöd har bidragit till att förhindra att personer som 
ägnar sig åt allvarlig brottslighet tagit sig in i 
verksamheten. 
 
2. Finns det behov av ytterligare stöd (jmf med 
föregående år) från CKS för att säkerställa att inte 
kriminella personer/företag tar sig in i verksamheten? 
 
När det gäller behov av ytterligare stöd från CKS 
jämfört med föregående år skiljer sig svaren åt. Endast 
Bemanning/IFO och Koncerninköp anser att behovet 
av ytterligare stöd är stort. Bemanning/Pedagogiska 
och Föreningsenheten ser ett mindre behov av utökat 
stöd och övriga tillfrågade verksamheter anser att 
nuvarande stöd är tillräcklig. 

 

2 Uppföljning direkta åtgärder 



Regler och anvisningar för intern kontroll – Kommunstyrelsen 

 

Bakgrund 

Den interna kontrollen handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 

- att verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 
- att den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 
- att de regler och riktlinjer som finns efterföljs 

Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll. Av dessa framgår att nämnderna och 
bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde 
och att varje nämnd ska ha en organisation för sin interna kontroll samt anta regler och anvisningar 
för denna. 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ska för egen del löpande följa upp det interna kontrollsystemet. Varje år ska 
Kommunstyrelsen för egen del anta en plan för den interna kontrollen baserad på en riskanalys. 

Kommunstyrelsen ska försäkra sig om att uppföljning av den interna kontrollen för egen del utförs 
och vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

 

Kommunchef 

Kommunchefen ska se till att en riskanalys genomförs och med den som grund se till att förslag på 
intern kontrollplan tas fram. Kommunchefen ansvarar också för att det finns konkreta regler och 
anvisningar för en god intern kontroll. 

Kommunchefen ska årligen rapportera till Kommunstyrelsen hur arbetet med den interna kontrollen 
för nämndens egen del genomförts och föreslå nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den 
interna kontrollen är tillräcklig.  

 

Finanschef 

Finanschefen ska driva Kommunstyrelsens arbete med intern kontroll för egen del genom att 
samordna processerna för riskanalys, intern kontrollplan och uppföljning av internkontrollplan samt 
vara kontaktperson gentemot stadsrevisionen och andra. 

 

Avdelningschef/Enhetschef 

Avdelningschefer och enhetschefer ansvarar för att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och 
effektivt. Avdelnings- och enhetschefer ska säkerställa att de kontrollmoment som ingår i den årliga 
interna kontrollplanen, inom respektive ansvarsområde, följs upp. 

 



Medarbetare 

Medarbetare ska ha kännedom om vilka risker som finns och vad som årligen ska kontrolleras, med 
fokus på sitt eget verksamhetsområde/sin egen profession.  

 

Arbetsgång 

Riskanalys 

Kartläggning av risker kan genomföras på olika sätt t ex 

- med frågan ”Vilka rutiner eller processer får inte gå fel?” 
- genom att formulera risken, orsaken och konsekvensen enligt ”Risk att……(händelse) inträffar 

på grund av ……(orsak), vilket kan leda till ……(konsekvens).” 

Det kan vara till hjälp att steg för steg gå igenom nedanstående områden för att identifiera risker 

- Ekonomi 
- Styrning och ledning 
- Personal 
- Delegation och uppsikt 
- Egen verksamhet 

 

Bedömning av identifierade risker ska därefter göras utifrån konsekvens och sannolikhet enligt 
nedanstående skala: 

Konsekvens  

1. Försumbar (obetydlig för de olika intressenterna och kommunen) 
2. Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen) 
3. Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen) 
4. Allvarlig (så stor att fel helt enkelt inte får förekomma) 

Sannolikhet 

1. Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig) 
2. Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå) 
3. Möjlig (det finns risk för att fel ska uppstå) 
4. Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå) 

Siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras.  

Riskanalysen bör genomföras i samband med vårens budgetarbete. 

 

Intern kontrollplan 

Riskanalysen, i form av konsekvens och sannolikhetsbedömningen, ligger till grund för den interna 
kontrollplanen. Om risken bedöms vara hög, d v s 9 eller högre, ska risken tas med i den interna 
kontrollplanen 

I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska genomföras.  



Den interna kontrollplanen tillsammans med riskanalysen för Kommunstyrelsens egen del beslutas 
om i anslutning till den egna budgeten. 

 

Uppföljning intern kontrollplan 

Uppföljning av de angivna riskerna görs enligt den frekvens som är angiven i planen. Varje 
kontrollmoment analyseras genom att besvara följande frågor: 

- Vad har vi gjort? 
- Hur många kontroller/granskningar har genomförts? 
- Vad kom vi fram till? 
- Vad behöver åtgärdas? 

Uppföljning av den interna kontrollplanen beslutas om i samband med den egna årsredovisningen. 

 

System 

All dokumentation sker i Stratsys, Borås stads verktyg för planering och uppföljning. 







Uppföljning intern kontrollplan - 2019 (Miljö- och konsumentnämnden) 
Kategori Verksamhet / Process Riskbild Riskbed

ömning 
Kontrollmoment Uppföljning Analys Åtgärd Status 

Styrning 
och ledning 

Delegation Risk att 
delegationsordning 
ej följs 

3 Kontroll att 
delegationsordning 
efterlevs 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

En översyn av mallarna 
görs i och med bytet till 
nytt ärendehanterings-
system 

Se analys  

Styrning 
och ledning 

Kontroll av styrdokument Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt 

6 Kontroll att stadens 
styrdokument är kända 
och följs 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Relevanta 
styrdokument gås 
igenom på APT och vid 
behov. 

Inga   

Styrning 
och ledning 

Förvaltningsövergripande Risk att den 
politiska 
intentionen som 
föreligger ett 
beslut faller 
bort/misstolkas 
och beslutet får en 
annan innebörd än 
avsikten 

9 Kontroll att 
beslutsformuleringar i 
protokoll ej kan 
misstolkas 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Inga avvikelser hittades Inga  

Risk att alla 
ledamöter/partier 
ej får alla utskick 
från förvaltningen 

6 Kontroll att utskick av 
handlingar når fram till 
alla mottagare 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Inga avvikelser hittades Inga  

Styrning 
och ledning 

Måluppfyllelse Risk att mål och 
uppdrag avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska 
ramar. 

16 Kontroll att nämndens 
mål uppfylls samt att 
uppdrag utförs inom de 
ekonomiska ramarna 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Kontinuerlig uppföljning 
görs genom 10-dagars, 
pluppsamtal samt 
budgetuppföljningar. 
Uppdrag och 
indikatorer 
kommenteras och 
rapporteras med aktuell 
status i tertial- och 
bokslutsrapporterna. 
Under 2019 har 
tjänsten 

Förvaltningscontroller 
tillsatts. 

Se analys  



Kategori Verksamhet / Process Riskbild Riskbed
ömning 

Kontrollmoment Uppföljning Analys Åtgärd Status 

Personal Personal- och 
lönekontroller 

Risk att felaktiga 
löner betalas ut 

4 Kontroll att 
lönerapportering sker 
enligt föreskrifter 
avseende såsom 
övertid/mertidsersättning
, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i 
tjänsten 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Tio slumpvis utvalda 
medarbetare har 
kontrollerats för 
september 2019. Inga 
avvikelser hittades. 

Inga  

Personal Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att 
förvaltningen inte 
klarar sitt uppdrag 
med avseende på 
svårigheter att 
rekrytera på grund 
av låg lön, få 
utbildade med 
relevant utbildning, 
dåliga lokaler etc. 

12 Kontroll att förvaltningen 
har en fungerande 
personal-
rekryteringsprocess och 
kompetent personal är på 
plats. 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Under 2019 har 
tjänsten HR tillsatts. 

Inga  

Personal Kontroll SAM Risk att SAM-
hjulet inte följs. 

6 Kontroll att SAM utförs 
och följs upp månadsvis 
i årsplaneringen. 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Årshjulet med SAM 
följs i Stratsys med den 
gemensamma SAM-
kalendern. 

Inga  

Ekonomi Leverantörsfakturor Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 

4 Korrekt 
leverantörsfaktura, 
utgiften tillhör 
verksamheten, YY-kod 
korrekt finns på fakturan, 
F-skatt, ej egen attest 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Av de kontrollerade 
fakturorna var det 
några som saknade 
eller hade felaktig YY-
kod. 

Påminnelse till 
alla anställda om 
att YY-koden är 
viktig. 

 

Ekonomi Representation – 
utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 

4 Att deltagar-förteckning, 
att syfte framgår samt att 
program bifogas, för 
kostnader avseende 
representation, 
utbildningar m.m. Att 
kostnader för 
representation följer 
skattelagstiftning samt 
Borås Stads riktlinjer 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Fortsätta påminna alla 
anställda att lämna in 
underlag (kursinbjudan, 
deltagarförteckning) till 
ekonomifunktionen, 
som i sin tur kommer 
att kontrollera att 
underlagen finns 

Inga  

Ekonomi Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att 
felaktiga 

4 Kontroll av 
kundfakturering 

Period 
2019 

Av 150 fakturor hittades 
en felaktig 

Troligtvis kommer 
fler fakturor i 

 



Kategori Verksamhet / Process Riskbild Riskbed
ömning 

Kontrollmoment Uppföljning Analys Åtgärd Status 

kundfakturor 
skickas ut 

 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

(faktura har gjorts på 0 
kr istället för 2312 kr) 

fortsättningen 
skickas via fil med 
det nya 
ärendehanterings
systemet vilket 
kommer innebära 
färre möjligheter 
till felskrivningar 

Ekonomi Upphandling Risk att Lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 

9 Kontroll att Borås Stads 
direktupphandlingsregler 
efterlevs. 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Från och med 2015 
används en direkt-
upphandlingsmodul 
från Visma som ger en 
bra struktur och 
dokumentation av 
genomförda direkt-
upphandlingar. Vid 
större upphandlingar 
tas hjälp av 
Koncerninköp. 

Inga  

Risk att ramavtal 
inte följs 

6 Kontroll att inköp följer 
ramavtal. 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Stickprov har tagits från 
10 olika konton och 
kontroll att de 
leverantörer som det 
står att vi inte har avtal 
med. Av de 41 
leverantörerna vi har 
använt under dessa 
konton har vi haft avtal 
med 11 stycken. Det 
har inte funnits några 
andra alternativ till 
leverantörer som vi har 
avtal med. 

Förslag till 
åtgärder som ska 
vidtagas: Var 
uppmärksam och 
kontrollera om 
avtal finns innan 
inköp. 

 

Ekonomi Kontroll av avtal och taxor Risk att avtal och 
taxor inte följs. 

6 Kontroll att taxor är 
korrekta, avtal följs och 
att rätt antal timmar 
debiteras. 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Under 2019 har extern 
revision gjorts för 
kontroll av taxor 

Extern revision  

Egen 
verksamhet 

Posthantering/Diarieföring Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 

6 Rätt datum, inlagt i 
register, avslutade 
ärenden, arkiverat. 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 

Av 50 stickprov hittades 
följande avvikelser: 

• I fem ärenden 
stämmer inte 

Förslag till 
åtgärder:     -
Viktigt att 
handläggare kollar 

 



Kategori Verksamhet / Process Riskbild Riskbed
ömning 

Kontrollmoment Uppföljning Analys Åtgärd Status 

ändamålsenligt 
sätt. 

Varje år händelsedatum med 
beslutsdatum 

• I fem ärenden saknas 
datumstämpling på 
ansökan 

• I två ärenden saknas 
anteckning för 
expediering av beslut 

• I sex ärenden fattas 
intressentuppgifter på 
ärendet 

• Fem ärenden är 
fortfarande pågående 
(men de är aktiva 
fortfarande) 

• I två ärenden fattas 
ärendeakten i arkivet 

• I sex ärenden är inte 
bekräftelse utskickat 

så att datum på 
skrivelsen är 
samma som på 
händelsen.  -Allt 
som kommer in 
via pappersform 
måste stämplas. 
Kommer ansökan 
in via mail är det 
viktigt att även 
mailet läggs in i 
Ecos då man där 
kan se vilket 
datum mailet med 
ansökan 
skickades.  -
Expediering 
måste alltid 
antecknas. Även 
vid expediering 
via mail.  -Vid lån 
av akter från 
arkivet är det 
viktigt att man 
lämnar tillbaka 
dom snarast 
möjligt. Även 
meddela 
respektive 
administratör om 
man behöver låna 
akten en längre 
tid.  -Viktigt att 
alltid skicka 
bekräftelse vid 
anmälan. I vissa 
fall kan anmälan 
ha mottagits direkt 
av administratör 
eller handläggare 
och bekräftelse av 
mottagen 
anmälan har skett 
muntligt men då 
är det ändå bra att 



Kategori Verksamhet / Process Riskbild Riskbed
ömning 

Kontrollmoment Uppföljning Analys Åtgärd Status 

skicka ut en 
skriftlig 
bekräftelse då 
kontaktuppgifter 
till aktuell 
handläggare står 
med. 

Egen 
verksamhet 

Delegationsbeslut – 
skrivelser 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

6 Kontroll att rätta lagar, 
förordningar m.m. har 
angetts 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Inga avvikelser hittades En översyn av 
mallarna görs i 
och med bytet till 
nytt 
ärendehanterings
system 

 

Egen 
verksamhet 

Inspektionsresultat Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

8 Resultatet av en 
inspektion ska meddelas 
inom 20 arbetsdagar 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Inga avvikelser hittades Inga  

Egen 
verksamhet 

Utskick av svarskort Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

3 Utskick av svarskort i 
ansöknings- och 
anmälningsärenden inom 
5 arbetsdagar 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Inga avvikelser hittades En ny rutin har 
tagits fram i och 
med bytet till nytt 
ärendehanterings
system där 
bekräftelse 
(svarskort) 
skickas på 
effektivare sätt 

 

Egen 
verksamhet 

Delegationsbeslut Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

6 Delegationsbeslut i 
tillstånds- och 
anmälningsärenden inom 
20 dagar efter kompletta 
handlingar. 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

3 st ärenden hade 
längre handläggning än 
20 arbetsdagar 

Not: Tidsgränsen 
på 20 arbetsdagar 
är ett internt 
kvalitetsmått på 
förvaltningen 
sedan många år 
tillbaka 

 

Egen 
verksamhet 

Besked om åtgärd Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

8 Verksamhetsutövare som 
lämnar miljörapporter 
ska senast den 30 juni få 
besked om rapporten 
kommer att medföra 
någon åtgärd från 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Tydliggöra tidsgränsen 
30 juni för miljö-
rapportering på 
avdelningen. Det finns 
en oklarhet på  
avdelningen om vem 
som satt datumet och 

Förslag till 
åtgärder som ska 
vidtagas 
Påminnelse i flera 
olika steg, tex. 
automatisk 
bevakning i ecos 

 



Kategori Verksamhet / Process Riskbild Riskbed
ömning 

Kontrollmoment Uppföljning Analys Åtgärd Status 

nämndens sida. syftet med detta. 
Återkoppla resultatet av 
den interna kontrollen 
till  avdelningen så att 
förbättring kan ske till 
nästkommande år 

om möjligt 

Egen 
verksamhet 

Dokumenthanteringsplan Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

8 Kontroll att upprättad 
dokumenthanteringsplan 
är aktuell och följs. 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Arbetet pågår med en 
ny dokument-
hanteringsplan för hela 
förvaltningen. 

Inga  

Egen 
verksamhet 

Pågående ärenden i Ecos Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

8 Kontroll att ärenden 
avslutas korrekt i Ecos 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

En komplett 
genomgång av 
pågående ärenden 
gjordes inför bytet till 
nytt 
ärendehanteringssyste
m 

Inga  

Egen 
verksamhet 

Kontroll att lokaler är 
ändamålsenliga 

Risk att service till 
kunder för-sämras, 
lägre effektivitet 
samt risk för 
arbetsmiljöstress. 

12 Kontroll att lokaler är 
ändamålsenliga. 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Förvaltningens behov 
finns beskrivet i 
Lokalresursbehovsplan 
2020-2022 

Inga  

Egen 
verksamhet 

Dataskyddsförordningen 
(GDPR) 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan känslig 
information röjs. 

12 Kontroll att innehåll i 
verksamhetssystemen 
uppfyller de nya kraven 

Period 
2019 
 
Kontrollfrekvens 
Varje år 

Under 2020 har 
Miljöförvaltningen 
implementerat ett nytt 
ärendehanterings-
system. I upphand-
lingsunderlaget har 
funktionen 
behörighetsstyrning 
kravställts. 

Inga  
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Delårsrapport januari - april 2020  

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen 

godkänns. 

Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 tkr för 

anpassning till verkliga kapitalkostnader under 2020. 

Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5,0 mnkr 

för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas ombyggnation. Medlen 

finns tidigare avsatta i kommunens centrala buffert. 

Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 mnkr för 

mindre investeringar. 

Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 tkr  för att 

genomföra en översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att 

uppfylla tillgänglighetskraven. 

 

Datum 

2020-06-02 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

Datum 

2020-06-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
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Diarienummer: KS 2020-00422 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2020-06-01 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E5 



 
 

 
Roger Cardell 0768-88 70 40 
 

Delårsrapport januari-april 2020 
 
När Kommunfullmäktige antog budgeten för 2020 beräknades nämndernas 
Kommunbidrag utifrån en förväntad avtagande tillväxt av skatteunderlaget öka med 4,0 % 
jämfört med föregående års budget. Satsningar på 74 mnkr utöver de ordinarie ramarna 
kunde göras för att möta de utmaningar som förmodade målgruppsökningar och 
lönestrukturer medför. Utöver detta fick nämnderna 53 mnkr i målgruppsrelaterade 
volymförändringar enligt befolkningsprognoser redan i vårens rambeslut. För att 
möjliggöra detta och möta en avtagande konjunktur fick nämnderna hantera ett 
effektiviseringskrav på 0,5 % under 2020, liksom för 2019. 
 
Alla dessa förutsättningar har förändrats drastiskt i och med coronapandemins påverkan på 
verksamhet och ekonomi. Prognosen för skatteunderlaget under 2020 har p.g.a. covid-19 
fått reviderats ned med ca -190 mnkr. Detta stora bortfall har hittills från statens sida 
kompenserats med ökade generella statsbidrag på hela 24 mdr för hela kommunsektorn 
inkl. förväntad kompensation för företagens möjlighet att avsätta vinster till 
periodiseringsfond vilket då minskar kommunernas skatteintäkter. För Borås del innebär 
alla tillskotten som kommit i olika omgångar hela 262 mnkr i ökade generella statsbidrag 
under 2020. I dagsläget osäkert hur mycket som kommer att kvarstå under 2021. Trots 
dessa stora tillskott beräknas kommunen i dagsläget hamna på ett resultat som är lägre än 
budgeterade +80 mnkr. I ett mycket osäkert läge ligger prognosen just nu på i stort sett ett 
0-resultat. Två stora poster gör att resultatet sjunker ned till en sådan låg nivå. 
 
*Inköp av skyddsutrustning. Hittills rapporterat genom Kommunstyrelsens nyligen egna 
lämnade tertialrapport, 48 mnkr vilket är medtaget som ett underskott i denna rapport. 
Senaste informationen från koncerninköp är dock att prognosen för hela året avseende 
inköp av skyddsutrustning kommer att uppgå till mellan 90 och 100 miljoner. Osäkert hur 
mycket av detta som kan anses vara lagervara och därmed inte kostnadsföras fullt ut 2020. 
 
*Rivning och sanering av Gässlösa avloppsreningsverk Under året tillkommer 
kostnader motsvarande 41,2 mnkr från Borås Energi och Miljö AB för rivning och 
sanering av Gässlösa enligt beslut fattat i KF (KF 2019-11-20 § 261). Totalt har KF 
godkänt att skattekollektivet skall finansiera 80 mnkr av Borås Energi och Miljös kostnader 
för saneringen. Åtagandet är obudgeterat och medför därför ett underskott i kommunens 
driftredovisning med 41 mnkr för 2020. 
 
Prognosen för Gymnasieluncher fram till terminens slut på stadens restauranger ligger på 
8,8 mnkr som bedömning efter april månads utfall. Detta är medtagit i tertialrapporteten. 
Utöver de ökade generella statsbidragen har riksdagen beslutat om andra åtgärder för att 
underlätta för kommunerna att hantera ökade kostnader under coronapandemin: 
 
Kompensation för merkostnader 
Riksdagen har antagit ett förslag från regeringen som innebär att kommuner och regioner 
kommer att kompenseras för merkostnader kopplade till utbrottetet av covid-19. Beslutat 
belopp uppgår till 3 miljarder kronor. Men för att säkerställa att medlen räcker har 
regeringen föreslagit ytterligare 2 miljarder, det vill säga totalt 5 miljarder. Regeringen och 
samarbetspartierna har den 18 maj aviserat att det anslag som reglerar ersättningen kommer 
att höjas om det krävs. Medlen ges i form av riktat statsbidrag och kan sökas under hösten 



 
 

2020. Borås Stad har inte tagit med några intäkter för detta i tertialrapporten men då vi har 
höga kostnader för bl.a. skyddsutrustning är det rimligt att Borås får del av detta. 
 
Kostnader för sjuklöner 
Riksdagen har beslutat att under april – maj stå för alla kostnader för sjuklöner upp till dag 
14. Regeringen och samarbetspartierna har 2020-05-07 föreslagit en förlängning under juni 
– juli. Därefter har man föreslagit ett högkostnadsskydd för höga sjuklönekostnader fram 
till 30 september 2020. Hur hög kompensationen genom detta högkostnadsskydd kommer 
att vara är i dagsläget oklart. I skrivande stund har vi fått info från 
Försäkringskassan/Skatteverket att Borås Stad erhållit 18 mnkr i ersättning för 
sjuklönekostnader under april månad. Tills vidare bokförs detta som en central intäkt i 
kommunen och någon prognos för helåret är inte medtaget i denna tertialrapport. 
 
I dagsläget redovisar nämnderna ett förväntat sammantaget underskott för helåret på  
-64 mnkr borträknat skyddsutrustning och sanering av Gässlösa avloppsreningsverk. I 
sådana fall en förbättring från 2019 med 36 mnkr trots coronaeffekter hos vissa 
verksamheter. Kommunstyrelsen bedömer att försiktighet måste iaktagas kring dessa 
nämndprognoser så här tidigt på året och under rådande omständigheter. Sämre prognoser 
kan komma löpande under året vilket var fallet under 2019. 
 
De nämnder som redovisar relativt stora underskott förutom Kommunstyrelsen är Individ- 
och familjeomsorgsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 
Tekniska nämnden och Miljö- och konsumentnämnden. De tre sistnämnda rapporterar 
lägre intäkter som främst hör samman med pandemin. I Tekniska nämndens och 
Miljönämndens fall är det bl.a. som konsekvens av politiska beslut att inte ta ut avgifter för 
markupplåtelser och tilltillsynsavgifter.  
 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har fortsatta problem med sin ekonomi trots stora 
tillskott. Nämnden har fått ökade resurser i budget 2020 med sammanlagt 23 mnkr,  utöver 
ordinarie ramuppräkning, varav 17 mnkr kan bedömas vara direkta tillskott för att klara sitt 
grunduppdrag. Handlingsplan för att nå ekonomisk balans finns och Kommunstyrelsen 
följer nogsamt utvecklingen med täta kontakter och uppföljningar. Sociala 
omsorgsnämnden redovisar i detta läge ett underskott på ”endast” -5,0 mnkr att jämföras 
med bokslut 2019 som slutade på – 21 mnkr. Sannolikt har de extra tillskott som nämnden 
fått bidragit till förbättringen. 
 
Årsprognosen för Borås Stads bolag är ett resultat på totalt 74 mnkr. Prognosen är 28 
mnkr sämre än budget, bestående av negativ avvikelse för bostadsbolagen med 1 mnkr och 
för stadshuskoncernen med 27 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen 
kommer att generera ett positivt resultat 2020, och att underskottsbolagen kan finansieras 
med koncernbidrag.  
 
Kommunkoncernens totala ekonomi och finansiella ställning är i grunden god. Samtidigt 
finns det stora utmaningar i att nå goda resultatnivåer och hantera riskerna med den ökade 
skuldsättningen. För att behålla en god ekonomisk hushållning och samtidigt hantera 
demografiska utmaningar, ökad investeringstakt samt ökad skuldnivå är det mycket viktigt 
att generera goda resultat för såväl kommun som bolag.   
 
 

 
 
 
 



 
 

Kommunens resultat 2020 
 
Kommunens totala resultat beräknas i dagsläget till högst osäkra +2,7 mnkr inklusive 
försäljning av mark och tomträtter som bidrar med nettointäkter på f n 50,0 mnkr.  
 
Avskrivningar på tidigare gjorda investeringar beräknas avviker med hela -10 mnkr mot 
budgeterad nivå. Kompenseras av högre interna kapitalkostnader från nämnderna. 
 
Skatteintäkter och generella statsbidrag beräknas i dagsläget sammantaget till -55,2 
mnkr jämfört med budget. Stora negativa avvikelser för skatteintäkter kompenseras till av 
ökade generella statsbidrag under 2020 
 
Finansnettot beräknas till 25 mnkr vilket är -5,0 mnkr lägre än budget och beror på 
orealiserade förluster för räntefonder. Förra året var förhållandet det omvända. 
Marknadsräntorna är fortsatt låga men kompenseras av en högre internbanksmarginal p.g.a. 
större lånevolym. 
 
Balanskravsresultat för 2020 kan i dagsläget teoretiskt beräknas till +105 mnkr eftersom 
skatteunderlaget ligger på en sådan nivå att resultatutjämningsreserven RUR kan utnyttjas 
med med maximalt 145 mnkr. Realisationsvinster och utnyttjande av tidigare års 
öronmärkningar är då exkluderade.   
 

En utvecklad styrmodell 
Styrningen grundas inte enbart på ekonomiskt underlag utan omfattar även 
ledarskapsinsatser för såväl förtroendemän som tjänstemän. Flertalet av det som Sveriges 
Kommuner och landsting (SKL) kallar för framgångsfaktorer, t ex vikten av ekonomiskt 
medvetande och fokus, har aktivt använts i Borås. Verksamhetsmålen/Indikatorerna har 
också utvecklats för att kunna utvärdera ”god ekonomisk hushållning” och bidra med att 
rätt resurser läggs på rätt ställe.  
 
 

 

Resultaträkning

Budgetuppföljning per 2020-04

Jan-april Jan-april Bokslut Budget Prognos Avvikelse

2019 2020 2019 2020 2020 mot budget

Nettokostnader -1 993,9 -2 009,5 -6 165,7 -6 343,7 -6 511,2 -167,5

Avskrivningar -89,2 -98,6 -267,1 -285,0 -295,0 -10,0

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 083,1 -2 108,2 -6 432,8 -6 628,7 -6 806,2 -177,5

Skatteintäkter 1 710,5 1 766,3 5 157,6 5 306,5 5 120,6 -185,9

Generella statsbidrag mm 427,1 465,0 1 294,6 1 372,2 1 613,3 241,1

Finansnetto 34,1 5,7 55,7 30,0 25,0 -5,0

RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER

OCH FINANSNETTO 88,6 128,9 75,1 80,0 -47,3 -127,3

Realisationsvinster från markförsäljning 23,6 0,0 50,0 50,0

KOMMUNENS RESULTAT 88,6 128,9 98,7 80,0 2,7 -77,3

Ökning verksamhetens nettokostnader 7,9% 1,2% 2,4% 4,1% 5,8%

därav nämnderna 4,8% 4,0% 5,3%

Ökning skatte- och bidragsintäkter, % 3,0% 4,4% 3,6% 4,0% 4,4%

Årets resultat/skatte- och bidragsintäkter, % 4,1 5,8 1,5 1,2 0,0

Nettoinvesteringar mnkr 149 73 620 650 570

Självfinansiering av investeringarna 59% 56% 52%



 
 

 

 
Nämndernas resultat 2020 
I tabellen nedan, redovisas nämndernas ingående resultat 2020, respektive nämnds 
kommunbidrag, nettokostnaderna per april och vid årsskiftet, resultatet t o m april samt det 
prognosticerade resultatet för hela året. Vid beräkning av resultatet t o m april har 
kommunbidragen periodiserats i enlighet med kostnadsvariationerna under året.  
 
 

 
 
Kommunfullmäktige räknar med ett 0-resultat. 
 
Stadsrevisionen räknar med ett 0-resultat vid årets slut. 
 
Kommunstyrelsens verksamhet redovisas under två ramar; 
Stadsledningskansliet beräknar i driften en avvikande prognos om -8,6 mnkr varav en 
stor del kan härledas till ”öronmärkta” projekt, t ex Organisationshälsa och Byggbonus 
samt vissa coronarelaterade kostnader. Förutom ovan tillkommer under året kostnader 
motsvarande 41,2 mnkr från Borås Energi och Miljö för rivning och sanering av Gässlösa 
enl beslut fattat i KF. Därutöver tillkommer kostnader som Koncerninköp har för stadens 
inköp av skyddsutrustning; bl. a. handskar, munskydd och desinfektionsmedel utifrån 
behov under rådande omständigheter på 48 mnkr samt gymnasiemåltider som i dagsläget 
beräknas till 9 mnkr. Kommungemensamma verksamheten räknar med ett resultat om 
-0,3 mnkr och beror på ökade kostnader för STIM. 
 
 

Driftredovisning 2020, tkr
Budgetuppföljning per 2020-04

Nämnd/budgetram Ingående Budget Nettokostn Resultat Nettokostn Resultat

ack resultat 2 020 tom april tom april prognos 2020 prognos 2020

Kommunfullmäktige 0 15 400 -2 340 2 793 -15 400

Stadsrevisionen 1 255 6 000 -1 636 364 -6 000

Kommunstyrelsen

 -stadsledningskansliet 5 000 127 854 -49 107 -6 145 -220 719 -92 865

 -kommungemensamt 0 123 050 -41 369 -352 -123 364 -314

Valnämnden 600 1 000 -365 -36 -1 600 -600

Överförmyndarnämnden 0 8 850 -3 196 -246 -8 850

Lokalförsörjningsnämnden -68 978 32 350 -27 138 -16 355 -56 962 -24 612

Fritids- och folkhälsonämnden

 -fritid- och folkhälsa 150 220 300 -74 922 -4 310 -231 477 -11 177

 -föreningsbidrag 0 43 650 -25 829 -5 013 -43 150 500

Servicenämnden 34 498 -7 000 1 964 -369 7 000

Samhällsbyggnadsnämnden 24 922 21 450 -3 243 2 682 -23 250 -1 800

Tekniska nämnden

 -väghållning, parker mm 23 781 152 650 -39 519 14 614 -159 818 -7 168

 -persontransporter 0 76 200 -26 416 -742 -77 200 -1 000

Miljö- och konsumentnämnden 151 27 400 -10 688 -1 555 -31 430 -4 030

Kulturnämnden 1 275 185 700 -63 635 2 089 -183 201 2 499

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 3 469 549 400 -180 195 -7 007 -549 400

Arbetslivsnämnden 3 000 237 550 -79 693 1 217 -235 175 2 375

Sociala omsorgsnämnden -11 792 700 200 -220 236 -75 -705 200 -5 000

Förskolenämnd -5 067 793 150 -253 132 4 996 -791 150 2 000

Grundskolenämnden 24 559 1 519 300 -489 097 2 629 -1 519 300

Individ-och familjeomsorgsnämnden -22 096 316 900 -96 110 2 972 -329 400 -12 500

Vård- och äldrenämnden 70 279 1 401 700 -422 214 9 461 -1 401 700

Summa 85 006 6 553 054 -2 108 116 1 612 -6 706 748 -153 692



 
 

Överförmyndarnämnden räknar med en ekonomi i balans 2020. Underskottet till och 
med april är 246 tkr och beror på kostnader för arvoden och ersättningar till 
ställföreträdare. Nämndens arbete med att granska ställföreträdarnas årsräkningar är som 
intensivast under årets första sex månader för att sedan minska kraftigt under andra delen 
av året. Inför årets budget fick nämnden ett tillskott på 2 000 tkr. Antalet inkommande 
ärenden fortsätter att öka. Trenden med ökande andel svåra och komplexa ärenden 
fortsätter, däremot minskar antal ärenden med ensamkommande barn och uppgår nu till ca 
25 st. 
 
Valnämnden. Valnämnden räknar med ett resultat på -600 tkr. Nämnden begär att få 
använda sitt ackumulerade resultat för att genomföra en översyn av samtliga vallokaler och 
förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven. Kommunstyrelsen föreslår att 
detta beviljas. 
 
Lokalförsörjningsnämndens prognostiserar ett underskott med 24,6 mnkr och det beror 
framför allt på: 

 Kostnader för ej uthyrningsbara lokaler, exempelvis Björkhöjdskolan -8 mnkr. 

 Prognostiserat budgetunderskott lokalbanken -20 mnkr. I detta underskott ingår 
bland annat kostnader för Kyllaredsgymnasiet -12 mnkr.  

 Budgeterat underskott från årets början, resultatutjämningspost, -3,2 mnkr. 
 
Nämnden bedömer att de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 kommer att uppgå till 
minst 3,5 mnkr och beror framför allt på hyresreduktioner. Dessa konsekvenser är inte 
medräknade i det prognostiserade resultatet. I Borås stads budget avsattes medel centralt 
för Kyllaredsgymnasiet kostnader, vilket innebar en beredskap för ett visst underskott för 
Lokalförsörjningsnämnden. Kommunstyrelsen bedömer att det finns osäkerhet huruvida 
nämnden kommer att uppnå det prognostiserade resultatet och då framför allt prognosen 
avseende verksamhetsfastigheter. Lokalförsörjningsnämnden ska följa utvecklingen 
noggrant och vid behov vidta ytterligare åtgärder. 
 
I Borås stads årsredovisning angavs att Lokalförsörjningsnämnden bör förbättra sin 
ekonomiska kontroll och redovisning. Detta har föranlett att Lokalförsörjningsnämnden i 
sin tertialrapport begär ett utökat investeringsanslag med totalt 29,9 mnkr för att dessa 
projekt ska genomföras. Det utökade behovet beror bland annat på myndighetskrav, 
politiska beslut samt att kostnader ska redovisas som investeringar i stället för 
driftskostnader. Kommunstyrelsen föreslår att Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett 
investeringsanslag med 29,9 mnkr för mindre investeringar. 
 
Servicenämnden beräknar ett resultat på +7,0 mnkr vid årets slut vilket är lika med 
Kommunfullmäktiges godkända budget som innefattar ett resultatkrav på +7,0 mnkr. 
Utfallet till och med april uppgår till +2,0 mnkr vilket är i rimlig nivå i förhållande till en 
årsprognos att uppnå det uppsatta resultatmålet för 2020.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden beräknar för Fritidsramen ett underskott på -11,2 mnkr 
och avser främst badenheten, -8,4 mnkr där en stor del är minskade intäkter under 
coronapandemin. Även andra anläggningar är drabbade av lägre intäkter ex. Borås Arena. 
Övrigt underskott kan bl.a. hänföras till de tidigare godkända Sociala investeringsprojekten  
” En kommun fri från våld” samt ”Kraftsamling Sjöbo med -2,7 mnkr och som regleras i 
bokslutet. Fritids- och folkhälsonämnden föreslås få ett utökat kommunbidrag med 5,0 
mnkr för ökade hyreskostnader i samband med Borås Arenas ombyggnation. Medlen finns 
tidigare avsatta i kommunens centrala buffert. Föreningsbidrag förväntas lämna ett 
överskott på +0,5 mnkr på grund av en lägre verksamhetsnivå under covid-19. 
 



 
 

Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per april ett resultat på ca +2,7 mnkr främst 
beroende på fortsatt god utveckling av intäkterna med några större bygglov som draghjälp. 
Årsprognosen beräknas till -1,8, mnkr och beror på att Kommunfullmäktige godkänt att 
nämnden får använda 1,8 mnkr av det ackumulerade resultatet till engångssatsningar för att 
utveckla digitaliseringen inom verksamheten. 
 
Tekniska nämnden beräknar för Persontransporter ett negativt resultat för helåret med 
-1,0 mnkr. Jämfört med utfallet för helåret 2019 är det en förhållandevis låg kostnads-
ökning med ca 1,7%. Resandevolymen inom färdtjänsten har hittills under året minskat 
med anledning av Covid 19. Budgeten för persontransporter förstärktes med 5,0 mnkr 
utöver normal uppräkning inför 2020 för att komma tillrätta med verksamhetens 
strukturella underskott. Prognosunderskottet för 2020 beror på inkomstbortfall inom 
bilpoolerna och ökat antal elever inom särskoleskjutsverksamheten.  
 
För Väghållning skog parker mm beräknas ett negativt resultat på -7,2 mnkr jämfört 
med Kommunbidraget. Av detta beror -3,5 mnkr på beslut/åtgärder som kan hänföras till 
coronaviruset, bl.a. lägre intäkter för parkeringsverksamheten och helt uteblivna intäkter 
för markupplåtelser avseende torghandel och uteserveringar. Övrigt underskott beror 
främst på  ny dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB och högre kapitalkostnader än 
budgeterat. Vinterväghållningskostnaderna är lägre än budget för vårvintern. Nämnden 
bedömer därför att det finns goda förutsättningar för verksamheten att klara budget och i 
bästa fall ge ett överskott. Vinterkostnaderna kommer att bero på hur höstvintern ser ut. 
Kommunbidraget till nämndens föreslås att ökas med 1 600 tkr utifrån verkliga 
kapitalkostnader 2020.  
 
Miljö- och konsumentnämnden beräknar ett resultat på -4,0 mnkr i förhållande till 
kommunbidraget och förklaras främst av lägre intäkter jämfört med budget. Som en del i 
Borås Stads stöd till näringslivet så har Fullmäktige beslutat att Borås Stad inte ska ta ut 
någon årlig avgift för livsmedelsverksamheter och inte heller någon avgift för stadigvarande 
serveringstillstånd, dessa åtgärder leder till ett intäktsbortfall på drygt 5 mnkr för Miljö- och 
konsumentnämnden. Med hänsyn till godkänt ianspråktagande av ackumulerat resultat och 
beslutade öronmärkta projekt samt lägre personalkostnader, som är en konsekvens av 
vakanta tjänster, prognostiseras ett årsresultat på -2,2 mnkr.  
 
Kulturnämnden beräknar i dagsläget ett överskott på +2,5 mnkr jämfört med 
Kommunbidraget. Största anledningen är inställda föreställningar på Stadsteatern under 
resten av 2020. 
 
Arbetslivsnämnden prognostiserar ett positivt resultat på +2,4 mnkr för 2020. Inom de 
olika verksamheterna återfinns vissa budgetavvikelser. De positiva budgetavvikelserna 
återfinns i verksamheterna, IFO och central administration och överskottet kommer från 
att alla tjänster enligt budget inte är tillsatta. De negativa avvikelserna i delårsprognosen 
avser Arbetsmarknadsinsatser som uppgår till -5 mnkr och försörjningsstödet som 
påverkas av coronaviruset och prognostiserar ett minus på -2 mnkr. 
 
Nettokostnaden för försörjningsstöd t.o.m. april 2020 är 18,8 mnkr vilket är ca 1,3 mnkr 
högre än föregående år vid samma tidpunkt. Antal hushåll som får försörjningsstöd ökar 
något. 2020-04-30 var det 739 hushåll som fick försörjningsstöd jämfört med 723 hushåll 
samma tidpunkt 2019. Att ge människor möjlighet att leva på lön istället för bidrag är 
Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Växla bidrag mot lön är en metod som går ut 
på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. Vinsten för individerna är att få en egen 
lön, prova på ett arbete, komma in i ett socialt sammanhang och får nyttig erfarenhet på 
väg ut mot egen försörjning  



 
 

 
Sociala omsorgsnämnden prognosticerar ett underskott på -5,0 mnkr som kan hänföras 
till coronaviruset. Nämnden har pga. pandemin tvingats stänga sin dagliga verksamhet 
vilket leder till en ökad kostnad för personlig assistans. Nämnden har en negativ 
prognostiserad budgetavvikelse för personalkostnaderna. Här arbetar förvaltningen med 
projektet optimerad bemanning, där ett av syftena är att minska personalkostnaderna 
genom att arbeta mer effektivt med personalresurserna genom ökad samplanering mellan 
enheter. Nämnden fick i budget 2020 ett tillskott på 11,5 mnkr för strukturellt underskott i 
nämndens grunduppdrag och sedan ytterligare 11 mnkr av extra medel till välfärden. 
 
Med hänvisning till tidigare års negativa resultat så har nämnden tagit fram en ”Åtgärdsplan 
för ekonomisk balans” med en helårseffekt motsvarande ca 17,7 mnkr. Eftersom 
prognosen är negativ trots beslutad handlingsplan måste nämnden fortsätta arbetet med att 
få balans i ekonomin.  
 
Förskolenämnden prognostiserar i nuläget ett resultat på +2 mnkr men under rådande 
omständigheter tillämpas en viss försiktighet i prognostiseringen. Nämnden bedömer att de 
ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 innebär minskade barnomsorgsintäkter men även 
minskade personalkostnader, totalt ett netto på ca +2 mnkr. I april 2020 var det 147 färre 
inskrivna barn från kommunen i jämförelse med april 2019. 
 
Grundskolenämnden prognostiserar ett resultat i balans. Nämnden bedömer att Covid-19 
inte innebär några ekonomiska konsekvenser av betydelse i nuläget. 
 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden prognostiserar ett resultat i balans men det 
förutsätter att den av nämnden beslutade åtgärdsplanen får full effekt under året. I 
prognosen finns även osäkerhet kring höstterminens elevantal och trenden att fler 
ungdomar väljer externa skolor. I april 2020 fanns det 3 845 elever från kommunen i 
gymnasieskola, 45 elever fler jämfört med april 2019. Men i Borås stads gymnasieskolor var 
det 4 246 elever i april 2020, 75 elever färre jämfört med april 2019. 
 
Under våren har de uppskattade ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 inte inneburit 
några merkostnader. Det har även lånats ut personal till andra nämnder. Till hösten 
bedömer nämnden att det behövs förstärkta undervisnings- och stödresurser till en kostnad 
av 8 mnkr för att inte riskera ett stort tapp i elevernas måluppfyllelse.  Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har även gjort en särskild hemställan till Kommunstyrelsen om 
förtydligande kring hur de ökade kostnaderna som orsakas av coronasituationen ska 
hanteras.     
 
Individ- och familjeomsorgsnämndens visar i sin prognos för 2020 ett negativ resultat 
motsvarande -12,5 mnkr. Det är viktigt att nämnden arbetar med att hantera sitt 
prognosticerade underskott, utifrån de åtgärder som är framtagna, för att nå ett resultat 
som är i nivå med budget 2020. Nämnden budget förstärktes med 5,8 mnkr för strukturellt 
underskott i grunduppdraget och sedan med 11 mnkr av extra medel till välfärden. Det 
största underskottet prognostiseras under verksamheten barn- och ungdomsvård -12,5 
mnkr, även vård av vuxna gör ett stort minus med -5,3 mnkr. 2019 års resultat för Individ-
och familjeomsorgsnämnden var -22,1 mnkr. 
 
Vård- och äldrenämnden visar ett resultat på 9,5 mnkr efter första tertialet 2020, för 
helåret prognostiserar nämnden ett nollresultat. Nämnden fick 4 mnkr i extra medel till 
välfärden som tillskott i budget 2020. De ekonomiska effekterna av Coronapandemin 
bedöms till 13 mnkr i ökade kostnader för material, köp av extern bemanning samt 



 
 

sjukfrånvarokostnader. Beräkningen är gjort utifrån ett antagande om att merkostnaderna 
kommer vara kvar på samma nivå till och med augusti.   
Inom hemtjänsten finns fortsatt en obalans mellan den tid som myndighetsutövningen 
beställer och den tid som utförs. Brukartiden inom hemtjänsten är efter april i år 55 % 
vilket är lägre än budget för 2020 som ligger på 65 %. Brukartiden efter första tertialet 2019 
var 57 %.  
 

Nettoinvesteringar 
Nettoinvesteringarna uppgick i Kommunfullmäktiges budget till 537 mnkr. Läggs 
tidsförskjutna projekt från 2019 till uppgår den godkända investeringsnivån till 665 mnkr. I 
dagsläget görs bedömningen att 2020 års nettoinvesteringar kommer att uppgå till ca 570 
(620) mnkr. Hittills under året har investeringsutgifterna uppgått till 73 (148) mnkr.  
 

Intern kontroll 
Nämnderna har följt upp kontrollmomenten enligt sina antagna interna kontrollplaner 
vilket innebär kontrollmoment med frekvens månad, kvartal och tertial har följts upp.  
Några nämnder redovisar avvikelser i uppföljningarna och har då beslutat om åtgärder för 
att minimera avvikelserna. Enligt Borås Stads modell för intern kontroll ska de risker som 
bedömts med sannolikhet 4 och konsekvens 4, dvs. riskbedömning 16, åtgärdas direkt. De 
nämnder som har identifierat risker med bedömning 16 har i sina tertialrapporter redovisat 
direkta åtgärder för att minimera risken. 
 

Bolagens resultat 2020 
Någon sammanställd redovisning för kommunen och kommunens bolag har inte gjorts nu, 
utan görs i delårsrapporten per 31 augusti. Kommunstyrelsen har däremot på samma sätt 
som för nämnderna begärt in årsprognoser från bolagen grundade på redovisningen till och 
med april.  
 
Årsprognosen för bolagen totalt är på 74 mnkr. Prognosen är 28 mnkr sämre än budget, 
bestående av negativ avvikelse för bostadsbolagen med 1 mnkr och för stadshuskoncernen 
med 27 mnkr. Kommunstyrelsen bedömer att stadshuskoncernen kommer att generera ett 
positivt resultat, och att underskottsbolagen kan finansieras med koncernbidrag 2020.  
 
Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens inrapporterade tertialuppföljningar varierar i 
innehåll. De bolag som rapporterar prognosavvikelser behöver förstärka sin analys. I flera 
fall har inte heller någon redovisning av periodens styrelsearbete lämnats. Nedan följer en 
beskrivning av respektive bolags budgetuppföljning.  
 
Stadshuskoncernen 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Stadshuskoncernen 
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget- 
avvikelse 

Moderbolaget Borås Stadshus AB -2,4 -3,1 -0,7 

Borås Energi och Miljö AB  60,0 31,8 -28,2 

Borås Elnät AB 51,0 53,3 +2,3 

Borås Djurpark AB -12,0 -12,8 -0,8 



 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Stadshuskoncernen 
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget- 
avvikelse 

Borås kommuns Parkerings AB 7,6 4,8 -2,8 

Industribyggnader i Borås AB 10,4 10,4 0 

BoråsBorås TME AB -21,2 -18,1 +3,1 

Akademiplatsen AB -27,8 -27,6 +0,2 

Inkubatorn i Borås AB -2,9 -2,9 0 

Summa Stadshusbolagen  62,7 35,8 -26,9 

 
Moderbolaget Borås Stadshus AB 
I Borås Stadshus AB ingår Borås Energi och Miljö AB, Borås Elnät AB, Borås Djurpark 
AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag, 
BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB samt Inkubatorn i Borås AB. Någon 
sammanställd koncernprognos har inte upprättats.  
 
Moderbolaget Borås Stadshus AB räknar för egen del med ett årsresultat som är 0,7 mnkr 
sämre än budget främst till följd av högre räntekostnader. Bolagets underskott förutsätts 
finansieras genom koncernbidrag från dotterbolagen. Koncernbidragen fastställs av 
Kommunfullmäktige i samband med bokslutet.  
 
Under perioden har styrelsen behandlat koncernbidrag och årsredovisning för 2019 samt 
beslutat om uppföljning av intern kontroll. 
 
Borås Energi och Miljö AB bedömer att resultatet blir 28,2 mnkr lägre än budget, vilket 
främst beror på att låga elpriser och varmare väder än normalt ger betydligt lägre el- och 
fjärrvärmeintäkter. Investeringsnivån förväntas hamna på budget. 
 
I delårsresultatet redovisar Borås Energi och Miljö AB en negativ budgetavvikelse på 6,2 
mnkr, och ett resultat som är 13,8 mnkr högre än utfallet under motsvarande period 2019. 
Lägre fjärrvärmeintäkter till följd av den varma vintern och lägre elintäkter på grund av låga 
elpriser bidrar till avvikelsen.   
 
EMC-projektet är på väg att avslutas och nettoinvesteringen i projektet var per 30 april 
3 477 mnkr. Totalbudgeten är 3 667 mnkr.  
 
Borås Elnät AB förutser ett resultat vilket är 2,3 mnkr bättre än budget. Resultatet stärks 
av en obudgeterad vitesintäkt på 6,1 mnkr. Investeringsnivån ligger kvar på budgeterad 
nivå, 202 mnkr.  
 
Borås Djurpark AB bedömer ett resultat som är 0,8 mnkr sämre än budget. All 
verksamhet, men framförallt campingen, har tappat intäkter under våren på grund av 
coronapandemin. Osäkerhet råder gällande hur högsäsongen och hösten kommer att 
utvecklas. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett 
nollresultat. 
 



 
 

Borås kommuns Parkerings AB bedömer årsresultatet till 2,8 mnkr sämre än budget. 
Försämringen består av lägre intäkter till följd av den pågående pandemin. Under sista 
delen av mars och hela april tappade bolaget ca 40 % av p-avgifterna. Kostnaderna ses över 
för att möta den minskade omsättningen. Investeringsnivån ligger något över budgeterad 
nivå.  
 
Under perioden har styrelsen bland annat arbetat med nya p-områden på Byttorp, 
upphandling och tilldelning av ett P-ledningssystem, projektet P-huset Makrillen, 
framställan till Kommunstyrelsen om ett avslut av miljöbilstillstånd samt nytt hyresavtal för 
Valhall. 
 
Industribyggnader i Borås AB med dotterbolag räknar med ett årsresultat som är lika 
med budget. Investeringarna följer plan.  
 
BoråsBorås TME AB bedömer ett resultat som är 3,1 mnkr bättre än budget. I 
prognosen är inte kostnader för firandet av Borås 400 år medräknade, men ingår i budgeten 
med 2 mnkr. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för att ge ett 
nollresultat. 
 
Under perioden har styrelsen bland annat haft ett möte med fokus på coronapandemin och 
följderna av den. Styrelsen har även tillskrivit Kommunstyrelsen om medel för firandet av 
Borås 400 år, och äskar om 12 miljoner kronor.   
 
Akademiplatsen AB förutser ett resultat som är 0,2 mnkr bättre än budget. Prognosen 
bygger på att IBAB lämnar hyresrabatt för perioden april-juni för att täcka upp den 
minskade hyresintäkten för Borås Kongress, förhandling mellan bolagen pågår. Om 
förbudet med folksamlingar över 50 personer kvarstår till hösten förväntas prognosen bli 
upp till 2 mnkr sämre. Budgeten förutsätter ett koncernbidrag från Borås Stadshus AB för 
att ge ett nollresultat. 
 
Inkubatorn i Borås AB bedömer ett resultat som är lika med budget. Budgeten, som 
understiger Kommunfullmäktiges resultatkrav, förutsätter ett koncernbidrag från Borås 
Stadshus AB för att ge ett nollresultat. 
 
Bostadsbolagen 
 

Resultat efter finansnetto   mnkr 

Bostadsbolagen 
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget-
avvikelse 

AB Bostäder i Borås 31,1 28,1 -3,0 

Fristadbostäder AB 2,4 2,4 0 

AB Sandhultsbostäder 2,0 2,4 +0,4 

AB Toarpshus 1,6 3,3 +1,7 

Viskaforshem AB 2,0 2,3 +0,3 

Summa Bostadsbolagen  39,1 38,5 -0,6 

 



 
 

Sammantaget räknar bostadsbolagen med ett resultat för 2020 på 38,5 mnkr, vilket är 0,6 
mnkr sämre än budgeterat resultat. Låga marknadsräntor och hög efterfrågan på lägenheter 
påverkar bostadsbolagen positivt, medan reparationskostnader och underhållsbehov 
påverkar ekonomin negativt.  
 
Två av bostadsbolagen har pågående nyproduktionsprojekt och ett bolag planerar för 
nyproduktion för att möta behovet av fler bostäder i kommunen. 
 
I april 2020 var 24 uthyrningsbara lägenheter outhyrda jämfört med 23 vid samma period 
föregående år samt 47 vid årsskiftet.  
 
AB Bostäder i Borås förutser ett årsresultat som är 3 mnkr sämre än budgeterat. Den 
negativa avvikelsen består främst av högre kostnader för lägenhetsunderhåll samt för 
reparationer av skador efter bränder, vattenläckage, inbrott och skadegörelse. Intäkterna 
ökar mer än budgeterat till följd av hyreshöjningen på 2,15 % från 1 februari.    
 
Första tertialen har präglats av hantering av den pågående pandemin. Planerat underhåll i 
form av badrum- och köksrenoveringar har tillfälligt stoppats och ställts om till ett antal 
utomhusprojekt, tvättstuge- och fasadrenoveringar.  
 
Investeringsnivån har minskat med 18 mnkr i prognosen.  
   
Antal outhyrda lägenheter per april var 39 stycken varav 11 uthyrningsbara. Prognos för 
vakanser på lokaler är lägre än budget. En orsak är att flera lokaler byggs om till bostäder. 
 
Under perioden har en arbetsgrupp i styrelsen arbetat med att definiera och precisera det av 
styrelsen antagna målet ”Diversifierat bostadsbestånd”, och presidiet har avslutat 
rekryteringen av ny VD.  
 
Fristadbostäder AB beräknar ett resultat som är lika med budget. Bolaget har inga 
outhyrda lägenheter. 
 
Under perioden har styrelsen beslutat om bokslutet för 2019, ledningens genomgång av 
verksamhetsledningssystemet samt om uppdaterad vision, Framtidsvision för FRIBO. 
 
AB Sandhultsbostäder bedömer årsresultatet till 0,4 mnkr bättre än budget då 
underhållskostnaderna sänkts. Bolaget har fem outhyrda lägenheter.  
 
AB Toarpshus beräknar ett resultat som är 1,7 mnkr bättre än budget till följd av lägre 
underhållskostnader samt något högre intäkter. Bolaget har åtta outhyrda lägenheter. 
 
Viskaforshem AB förutser ett resultat som är 0,3 mnkr bättre än budget. Bolaget har inga 
outhyrda lägenheter men två stycken totalrenoveras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Övriga bolag 
 

Resultat efter finansnetto   Mnkr 

Övriga  
Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Budget-
avvikelse 

Södra Älvsborgs  
Räddningstjänstförbund -2,3 -2,3 0 

Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 0 -1,5 -1,5 

 
 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 50 %, räknar med ett resultat som är lika med förbundets budget.  
 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, i vilket kommunens ekonomiska åtagande 
uppgår till 55 %, räknar med ett resultat som är 1,5 mnkr sämre än förbundets budget. 
Underskottet är kopplat till Navets verksamhet som påverkas av den pågående pandemin. 
.  
  



 
 

Strategiska målområden med indikatorer och uppdrag 
Kommunfullmäktiges indikatorer och uppdrag har följts upp och analyserats i nämndernas 

tertialuppföljningar. Uppgifterna som redovisas avser kommunen i sin helhet.  

 

Indikatorer 

Antal indikatorer vars mål är uppfyllt (Utfallet är minst 100 % av målvärdet) ● 2 

Antal indikatorer vars mål är delvis uppfyllt (Utfallet är minst 85 % och högst 

99,9 % av målvärdet) 
♦ 7 

Antal indikatorer vars mål ej är uppfyllt (Utfallet är högst 84,9 % av målvärdet) ■  0 

Antal indikatorer som ej mäts vid denna uppföljning  17 

Totalt antal indikatorer beslutade av Kommunfullmäktige  26 

 

Uppdrag 

Antal genomförda uppdrag ● 3 

Antal delvis genomförda uppdrag ♦ 40 

Antal ej genomförda uppdrag ■  10 

Totalt antal uppdrag  53 

 

 
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 bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 
 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar 

(medelvärde) 
♦ 17 15 17 

Antal gästnätter i Borås.  ♦ 225 846 221 000 216 003 

 

Personer som en hemtjänsttagare möter 

I början av året sågs en svag positiv trend när det gäller antal personer som möter en hemtjänsttagare, 

men i samband med att pandemin utvecklat sig ligger värdet i nivå med föregående år. Åtgärder som 

genomförts är att utöka antalet tillsvidareanställda, utbildning i schemaläggning samt att säkerställa 

kompetenser såsom delegering. Mycket omvärldsbevakning är genomförd för att kunna ta del av goda 

exempel från andra kommuner. Analys av korta besök är delvis genomförd och visar att 5 procent av 

alla korta besök handlar om medicingivning. När dessa besök inte kan samplaneras med andra insatser 

försämras kontinuiteten. Personalens schemaläggning påverkar i hög utsträckning kontinuiteten om den 



 
 

inte följer ”färggrupper” som skapats för att begränsa antalet personal som hanteras i insatsplaneringen. 

Mätningen av antal personer en brukare möter har legat på samma nivå sedan 2009. 

Antal gästnätter 

Utfallet när det gäller gästnätter avser ”rullande tolv”, dvs from april 2019 – mars 2020. Som en 

konsekvens av rådande pandemi förväntas inte utfallet nå målvärdet för 2020.  

Innan pandemins utbrott uttrycktes följande kommentarer: 

Möjligheten att öka antalet gästnätter styrs av tillgången på hotellrum. Det finns ett litet utrymme att öka 

antalet gästnätter på helger fredag-söndag. Därför har målet till 2020 endast höjts marginellt. BoråsTME 

styr sin verksamhet till att fylla helger 2020-2021, men planering av kongresser sker med lång 

framförhållning så någon direkt effektökning på gästnätter förväntas inte infinna sig förrän 2021. 

Gästnätter skapas även av många andra näringslivsaktörer, men inga större event för 2020 är kända, och 

inga nya hotell väntas bli uppförda 2020. 

Gästnätter som skapar aktivitet och utveckling i kommunen sker även hos vänner och bekanta, men 

dessa syns inte i statistiken. 

 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 2018 ta fram ett 
åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Utreda ny yta för evenemangsområde Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Söka ny yta för evenemangsområde. Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda möjligheten att införa RAM-avtal för vård- 
och omsorgsboenden samt LSS-boenden. Utredningen ska vara färdig 
under första halvan av 2020. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Behovet av renovering och tillgänglighetsanpassning av 
Kommunfullmäktiges sessionssal ska utredas. 

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo ska skapas på Hässleholmen och 
Norrby. Förstudie görs under 2018 i samverkan med Tekniska nämnden. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Föreningshus där bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen 
lokal skulle kunna dela på utrymme ska utredas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utredas. Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och 
möjlighet till alternativ driftsform prövas. 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

 Delvis 
genomfört 

Kulturnämnden ska utreda möjligheten att skapa ett ”Art Center” – ett 
konstens skyltfönster. Utredningen ska belysa hur olika konstformer kan 
användas, till exempel Lars Thunbjörks fotosamling, och hur man kan 
möjliggöra för möten mellan boråsare. 

Kulturnämnden 
 Delvis 

genomfört 

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag att i nära samverkan med Vård- 
och äldrenämnden utreda möjligheterna att inom ramen för vård och 
omsorgsboende inrätta särskilda avdelningar för personer inom LSS. 

Sociala 
omsorgsnämnden 

 Delvis 
genomfört 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att erbjuda anhörigstöd till barn 
och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, syskon eller 
andra i sin närhet 

Vård- och 
äldrenämnden 

 Delvis 
genomfört 

 

 

 



 
 

Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

 

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

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med 

försörjningsstöd, %.  
♦ 99 99 98 

 
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, växla 
bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets 
bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte. 
Försörjningsenhetens arbete ligger rätt i tiden med anledning av att Barnkonventionen blir lag år 2020. 
 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Samordningsansvar för arbetet med att motverka psykisk ohälsa hos 
barn och unga ska fastställas. 

Kommunstyrelsen 
  Delvis 

 genomfört 

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

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

  Delvis 
 genomfört 

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

 

Förskolenämnden 
 Delvis 

genomfört 

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

Arbetslivs-
nämnden 

 Ej genomfört 

Grundskolenämnden ska utreda om tillräckliga rutiner och samordning 
finns för att stödja de elever som identifieras som särskilt begåvade barn 
enligt Skolverkets definition. 

 

Grundskole-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Grundskolenämnden uppdras att utreda konsekvenserna av det uteblivna 
statsbidraget fritidshemssatsningen. 

 

Grundskole-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att, i nära samverkan 
med andra nämnder som jobbar med barn och ungdomar, utreda 
möjligheterna att inrätta en särskild förebyggandeenhet med uppdrag att 
motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, tillsammans med 
Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som relationsvåldsenheten riktar 
sig till kan sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen ska också belysa 
vilken hjälp ungdomar mellan 16 år och 18 år kan få av respektive 
nämnd. 

Individ- och 
familjeomsorgs-
nämnden 

 Ej genomfört 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

Företagandet växer genom samverkan 
 
Målbild 
Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 

kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

 

 

Uppdrag Enhet Status T1 2020 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda hur förvaltningen kan 
effektivisera tillsynsverksamheten enligt alkohollagen. 

Miljö- och 
konsument-
nämnden 

  Ej   genomfört 

 

 
 
 
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 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel av ansökningarna om bygglov med fullständiga handlingar 

som fått beslut senast 8 veckor efter ansökan, %. 
● 99 98 99 

 

Nämndens arbete med att förkorta handläggningstiderna pågår fortlöpande. Ett flertal ändringar i 

rutiner och arbetssätt har medfört att handläggningstiden kortats ned. Bland annat följs samtliga 

pågående ärenden upp varje vecka och flera manuella moment i den interna hanteringen har 

automatiserats. Enklare bygglovsärenden urskiljs vid registreringen för att kunna hanteras med så kort 

handläggningstid som möjligt. Medianvärdet för handläggning av komplett ansökan låg på tre veckor.  

 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 presentera ett förslag på hur fler 
bostäder kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk utanför centralorten 
Borås. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas fram. Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Konkretisera förslag på att förverkliga det som i översiktsplanen kallas det 
Grön-blå stråket (parken genom staden) som ingår i den beslutade 
utbyggnadsstrategin. Förslagen ska redovisas till Kommunstyrelsen för 
beslut. 

Samhälls-
byggnads-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att göra ytterligare 
gångfartsområden. 

Tekniska 
nämnden 

 Genomfört 

Kulturnämnden ska, i samarbete med Tekniska nämnden, se över 
Annelundsparkens förutsättningar och utvecklingsmöjligheter. 
Utredningen ska särskilt belysa hur man kan använda konstnärlig 
utsmyckning, ljus och ljud för att göra en promenad i parken till en 
kulturell upplevelse. 

Kulturnämnden 
 Delvis 

genomfört 

Tekniska nämnden ska i samverkan med Borås Parkerings AB införa ett 
parkeringsledningssystem till årsskiftet 2015/16. 

Kommunala bolag 
 Delvis 

genomfört 



 
 

   
 
 
Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

 

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

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel närproducerade livsmedel, % ♦ 22 25 23 

 

Utfallet för närproducerade livsmedel totalt är 23 procent. Utfallet för nämnderna varierar: 

 Förskolenämnden 26 % 

 Grundskolenämnden 28 % 

 Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 18 % 

 Vård- och äldrenämnden 26 % 

 Servicenämnden 18% 

Resultatet är svårt att påverka på enhetsnivå utan är kopplat till hur avtalen med 

leverantörer/producenter ser ut.  

 

Borås stads distributionscentral i kombination med upphandlingsarbetet kan möjliggöra att andelen 

närproducerat ökar ytterligare i framtiden.  

 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens innehåll, organisatoriska placering 
och ansvarsfördelning ska utredas och tydliggöras. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Vägföreningars/samfälligheters huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord utredning. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras att ändra reglerna för Bidrag för lokal 
utveckling så att även Ortsråden kan söka medel därifrån. 

Kommunstyrelsen 
 Genomfört 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med närområde ska tas fram. Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

 

 

 
Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 
 

Målbild 
Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 

belastningen på miljön. 

 

 



 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en cykelstrategi. Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras utreda kostnaderna för tillköp hos Västtrafik 
så att närtrafiken kan gälla även i de mindre tätorterna som vi har i Borås. 

Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på landsbygden ska utredas. Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen ska utreda införandet av anropsstyrd kollektivtrafik, så 
kallad närtrafik, även på helger. 

Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Pendlingsparkeringar runt staden och samåkningsparkeringar ska 
utredas i samarbete med Tekniska nämnden, Parkeringsbolaget, 
Västtrafik och Trafikverket. Utredningen ska innehålla behovsanalys och 
genomförandeplan. 

Kommunstyrelsen 
 Ej genomfört 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en ny, politiskt ledd, utredning 
om framtidens kollektivtrafik genom stadens centrala delar. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid den kommande revideringen 
utformas så att resor med flyg minimeras. 

Miljö- och 
konsument-
nämnden 

 Genomfört 

 

Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 
 

Målbild 
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 

en hälsosam och god miljö. 

 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel ekologiska livsmedel, %. ♦ 43 50 45 

 

Utfallet för ekologiska livsmedel är 45 procent. Utfallet för nämnderna varierar: 

 Förskolenämnden 53 % 

 Grundskolenämnden 48 % 

 Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 40 % 

 Vård- och äldrenämnden 49 % 

 Servicenämnden  36 % 
Majoriteten av nämnderna redovisar ett högre utfall per april än de redovisat i årsredovisningen 2019. 
En anledning anser flera är att det i livsmedelsavtalet finns ett stort sortiment av ekologiska produkter 
och inom flera produktgrupper  t ex mejeriprodukter finns inte ett konventionellt alternativ.  
 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta fram en vindbruksplan som ett 
tillägg till översiktsplanen. Tysta områden ska utredas. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

En utredning om att minska användningen av engångsartiklar ska 
genomföras 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 



 
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kostorganisationen ska i lämpliga verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens offentliga serveringar och 
restauranger, pröva att redovisa klimatpåverkan per portion offentligt i 
menyn. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Borås Stads mångåriga internationella arbete med kunskapsöverföring 
inom avfallsområdet bör fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrelsen 
utreda hur detta arbete ska bedrivas. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

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

Lokalförsörjnings-
nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Servicenämnden får i uppdrag att köpa in och driva ett 
kemikaliehanteringssystem som ska stå till kommunkoncernens 
förfogande och bekostas av respektive förvaltning/bolag. 

Servicenämnden 
 Delvis 

genomfört 

Borås Energi och Miljö ska ta initiativ till en samägd solcellsanläggning, 
där såväl företag, föreningar och privatpersoner ska kunna köpa andelar. 
Detta skall förtydligas som en förändring i bolagets ägardirektiv och 
fastställas på bolagsstämma. 

Kommunala bolag 
 Delvis 

genomfört 

 
Ekonomi och egen organisation 
 

Kommunfullmäktiges indikatorer 

Målupp-

fyllelse 

Utfall  

2019 

Mål  

2020 

Utfall  

Tertial 1 2020 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ♦ 7,3 7,2 7,6 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ● 430 440 417 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under 

kalenderåret 
♦ 399 410 420 

 
 
 
Sjukfrånvaro 
Samtliga förvaltningar arbetar med att sänka sjukfrånvaro där vikten av att arbeta proaktivt med 
komplexiteten kring sjukskrivningar lyfts fram. Projekten ”Frisk organisation” och ”Positiv rörelse” är 
och har varit ett bra stöd.  
 
Inledningen på 2020 visade en fortsatt positiv trend med minskad sjukfrånvaro för flera förvaltningar 
som till exempel Miljöförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Det sker en stor förändring i 
mars månad vilket tyder på att coronapandemin påverkat sjukfrånvaron negativ. Vid en jämförelse 
mellan perioderna 1804-1903 och 1904-2003 visar statistiken samtidigt att några förvaltningar har en 
minskad sjukfrånvaro trots pandemin. Som exempel kan nämnas Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen och Tekniska förvaltningen.  
 
Tim 
Andelen timavlönade fortsatte minska under årets två första månader. Från mars har behovet och 
användandet av timavlönad personal ökat i takt med coronapandemins utveckling. Under pågående 
pandemi har det gått ut direktiv om att månadsanställa i större utsträckning.  
 
För att ha en balanserad nyttjandegrad av andelen timavlönade över tid arbetar förvaltningarna med 
insatser som ökad grundbemanning, optimerad bemanning och samarbete med bemanningsenheterna. 
Inom Vård- och äldreförvaltningen pågår till exempel ett projekt som syftar till att höja den 
genomsnittliga sysselsättningsgraden. 
 
 



 
 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret 
Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKR, där syftet är att minska antalet 
hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt 
långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete 
och att färre personer hamnar i utanförskap. 
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det 
på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det 
svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller gått 
vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför den 
ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bland annat den alternativa arbetsmarknaden är en 
av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av försörjningsstöd. 
Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd är att växla bidrag 
mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt bidragsberoende till någon form av lönearbete. 
Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och metodutveckling för att rätt 
personer ska bistånd med rätt summa. 
  
 

Uppdrag Nämnd/bolag Status T1 2020 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter senast halvårsskiftet 2016. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se över upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och förvaltningar i syfte att ömsesidigt dra nytta 
av de vinster som kan uppstå vid upphandlingar. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över hur 
upphandlingsverksamheten skall finansieras av förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur vinsthemtagning sker utifrån avtalstrohet och 
nya ramavtal. Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första hand använda det som Borås Stad 
redan äger. En för Borås Stad gemensam förmedling av inventarier ska 
starta och vara förstahandsalternativ, innan nyanskaffning sker. 
Uppdraget tas över av kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Stödet till första linjens chefer ska förstärkas. En plan med tydlig struktur 
för hur detta arbete ska bedrivas ska tas fram. 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Behovet och kostnaden för att även erbjuda fria arbetsskor till de grupper 
som redan har fria arbetskläder ska utredas 

Kommunstyrelsen 
 Delvis 

genomfört 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för sexistisk reklam, och när nya 
avtal med reklamföretag tecknas ska utrymme heller inte upplåtas för 
spelreklam. 

Tekniska 
nämnden  Ej genomfört 

 
 

Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att det nationella jämställdhetspolitiska målet och de 6 
underliggande delmålen ska uppnås. För att det ska ske finns det ett nationellt beslut om att 
arbeta med jämställdhetsintegrering som strategi. Borås Stad har ett Program för 
jämställdhetsintegrering som syftar till att höja kvaliteten, förbättra verksamheterna och 
säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt oavsett kön, bakgrund eller tillhörighet. 
I Program för jämställdhetsintegrering fastslås det också att varje nämnd ska ha en egen 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering med åtgärder, behov av insatser och 
utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget.  
 
I program för jämställdhetsintegrering fastslås också att nämnderna årligen ska rapportera 
hur arbetet med handlingsplanen går samt hur de arbetar för att budgetprocessen och 
budgeten ska främja jämställdhet. I delårsrapporten ska nämndens intention från budgeten 



 
 

kring jämställdhetsarbetet följas upp genom att beskriva vilka effekter nämnden hittills har 
uppnått eller önskar att uppnå inom området. Fokus är att beskriva hur det dagliga arbetet 
kring jämställdhet bedrivs eller har förändrats inom verksamheten med ett externt fokus, det 
vill säga utifrån invånares, kunders, brukares och elevers mm perspektiv. Nedan följer några 
exempel på ”nya” aktiviteter som rapporterats från nämnderna i delårsrapporten per april. 
Överförmyndarnämnden har inlett ett projekt med att granska myndighetsutövningen utifrån 
ett genusperspektiv. Målet är att undersöka om ärenden handläggs olika beroende på vilket 
kön den hjälpsökande eller ställföreträdaren har. 
 
Tekniska nämnden har agerat på de marknadsundersökningar som visat på skillnader på hur 
trygghet upplevs i staden där kvinnor i större utsträckning än män upplever att mörka ytor 
och ostädade områden känns otrygga att vistas i. Belysning av gator, lekplatser och parker 
skapar en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett över de 
delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga 
platser. Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i 
det offentliga rummet. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden har följt upp den internutbildning som genomfördes 2019 
med två långsiktiga aktiviteter. Dels har förvaltningen anlitat Hans Abrahamsson från 
Göteborgs universitet för att tillsammans med nyckelfunktioner på förvaltningen utbilda i 
social hållbarhet och rättighetsbaserat arbete. Kunskapsproduktionen ska ligga till grund för 
förvaltningens fortsatta arbete med delaktighet och medskapande utifrån ett rättighetsbaserat 
arbetssätt. Dels planeras en utbildningsdag för all personal inom samma område.  
Vård- och äldrenämnden tog under 2019 fram en rutin för våld i nära relation. Rutinen 
beskriver vad våld i nära relation är, vilket ansvar förvaltningen har, vilket stöd som kan ges 
samt hur chefer och medarbetare bör agera. Det har även tagits fram en rutin om 
kontaktvägar för samverkan med Arbetslivsnämndens Relationsvåldsenhet. Nu pågår ett 
arbete med att göra rutinerna kända i verksamheterna och kompetensutvecklingsinsatser för 
olika personalkategorier påbörjas. 
 
Arbetet med att utveckla användandet av könsuppdelad statistik för att kunna göra analyser 
utifrån jämställdhetsperspektivet fortsätter. Bland annat har Individ- och 
familjeomsorgsnämnden  har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika 
områden såsom aktualiseringar, återaktualiseringar och insatser för att utifrån denna statisk 
göra fördjupade analyser. Nämnden kommer att se på möjligheten och angreppssätt för att 
göra en fördjupad analys av den könsuppdelade statistiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Delårsrapport januari-april 2020 för nämnderna och de kommunala bolagen godkänns. 
 
Tekniska nämnden beviljas ett utökat Kommunbidrag med 1 600 tkr för anpassning till verkliga 
kapitalkostnader under 2020. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beviljas ett utökat kommunbidrag med 5,0 mnkr för  ökade 
hyreskostnader i samband med Borås Arenas ombyggnation. Medlen finns tidigare avsatta i 
kommunens centrala buffert. 

 
Lokalförsörjningsnämnden beviljas ett investeringsanslag med 29,9 mnkr för mindre investeringar . 
 
Valnämnden beviljas att få utnyttja sitt ackumulerade resultat på 600 tkr  för att genomföra en 
översyn av samtliga vallokaler och förtidsröstningslokaler för att uppfylla tillgänglighetskraven.  
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Delegering av beslut om uppföljning Tertial 1 och 

uppföljning av Kommunfullmäktiges uppdrag som inte 

ingår i budget 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att uppdra åt nämndens presidium att besluta på 

nämndens vägnar gällande godkännande utav uppföljningen för Tertial 1 2020 

samt uppföljningen för Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

april 2020.   

Ärendet i sin helhet 

Såväl uppföljning för Tertial 1 2020 som uppföljning för Kommunfullmäktiges 

uppdrag som inte ingår i budget, april 2020 måste vara expedierade till 

Kommunstyrelsen senast 2020-05-20. Då Tekniska nämndens sammanträde i 

maj infaller 2020-05-28 behöver nämnden besluta att uppdra åt nämndens 

presidium att besluta på nämndens vägnar enligt KL 6 kap 37§. Presidiet 

sammanträder 2020-05-19. På Tekniska nämndens sammanträde i maj kommer 

båda ärendena att redovisas.             

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 
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1  Inledning 
En budget i balans! Kvalitet, strategi och en riktning! Nu finns det en omarbetad budget med 
tillhörande enhetsbudgetar och månatliga uppföljningar med åtgärder. En budget i balans är grunden 
och förutsättningen för en väl fungerande verksamhet. Förvaltningen har tagit sig an utmaningen och 
förvaltningen har kommit en bit på vägen mot ett effektivt resursnyttjande. Covid-19 har dessvärre tagit 
kommandot och styr på många sätt vardagen i stort och smått. Förvaltningen har varit tvungen att vidta 
många svåra åtgärder för att säkra upp personalförsörjningen och svara för våra brukares välmående. I 
och med covid-19 har mycket av det dagliga arbetet, så som kvalitet och målarbete, i mångt och mycket 
stannat upp fram till och med april månad. 

Under mars har förvaltningen övergått till digital signering av HSL-insatser. Satsningen innebär ett 
införande av mobilt arbetssätt, där mobiltelefoner blir ett arbetsverktyg i det dagliga arbetet. Införandet 
har gått mycket bra och bidragit till en väsentligt mindre andel avvikelser än vad verksamheten normalt 
sett har inom läkemedelsgivning. Mottagandet har varit positivt hos samtliga. 

Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse på -75 tkr fram till och april. Prognosen för 
helåret är i nuläget ett underskott på -5 000 tkr. Underskottet är en följd av corona-viruset och 
redovisas i avsnitt 4 och 5. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 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 bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Sociala omsorgsnämnden får i uppdrag 
att i nära samverkan med Vård- och 
äldrenämnden utreda möjligheterna att 
inom ramen för vård och omsorgsboende 
inrätta särskilda avdelningar för personer 
inom LSS. 

 Delvis 
genomfört 

En översyn av lämpliga lokaler har 
påbörjats.  
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2.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall T1 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,9 8,4 8 8,5 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

42,9 51,6 27 47,9 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet på 8,0 % har inte uppnåtts. Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom förvaltningen och ligger på 
samma nivå som 2019. Detta trots corona-pandemin. 
 
Det är svårt att förklara läget just nu men det handlar säkert om faktorer som förändrade attityder i 
samhället i samband med corona-pandemin. Starkast förklaringsfaktor på sikt har dock troligen 
förändringar av både reglerna och tillämpningen av sjukförsäkringen över tid. 
 
Förvaltningens insatser mot höga sjuktal har fokus på friskfaktorer för en hälsosam organisation t.ex 
närvarande ledarskap, delaktighet och påverkansmöjligheter, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
rehabilitering, kompetensutvecklingsarbete samt transparent beslutsprocess. Arbetet med sjukfrånvaro 
och rehabilitering på individnivå sker utefter Borås Stads rutin för rehabilitering. På enhetsnivå arbetas 
mer med ett preventivt och promotivt perspektiv genom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Dels 
förebygger man med ett preventivt perspektiv genom att arbeta systematiskt med tillbud och 
arbetsskador.  

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Nämndens målvärde för 2020 på 27 årsarbetare har inte uppnåtts. Utfallet tertial 1 2020 är 47,9 vilket är 
en minskning med 0,3 årsarbetare jämfört med 2019. 
 
Nämndens kraftsamling kring optimerad bemanning och budget i balans är säkert en bidragande orsak 
till minskningen. Vidareutveckling av verksamheten vid bemanningsenheten pågår med målet att 
förutom att bemanna vid akut frånvaro också vara behjälplig vid bemanningsplanering. Arbetet med 
optimerad bemanning är fortsättningsvis också ett utvecklingsområde som på sikt kommer att bidra till 
att ytterligare minska andelen timavlönad personal på förvaltningen. 

 
 

2.2.1 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Utredning Husbonden  Delvis 
genomfört 

En översyn av avtalet har genomförts 
med anledning av Stadsrevisionens 
rapport. Skillnader har lokaliserats och ett 
förslag till åtgärder har påbörjats.  
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3 Intern kontroll 
Nämnden har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom nämndens 
verksamhetsområde. Detta sker genom att nämnden årligen fastställer en intern kontrollplan för att 
följa upp att nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer 
nämnden ett antal områden som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 
eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process Riskbild Kontrollmoment med 

analys Åtgärd 

Brukarnas behov Risk att deltagare inte 
kan 
erbjudas  individuellt 
anpassad daglig 
verksamhet på grund 
av plats- och 
resursbrist. 

Uppföljning och analys av 
antalet personer som 
anses vara felplacerade på 
grund av lokalbrist. 
 

Daglig verksamhet är 
stängd pga corona-
viruset. 

Budget Risk att det blir ökade 
kostnader på grund av 
nya bedömningar av 
Försäkringskassan. 

Uppföljning och analys av 
ekonomin och samband 
samt övervältringseffekter. 
 
Uppföljning av kostnader 
sker månadsvis. Analysen är 
att antalet ärenden som 
handläggs av förvaltningen 
med anledning av 
Försäkringskassans 
bedömning av 
grundläggande behov under 
20 timmar i veckan ökar 
succesivt. 

LSS-team 

Sjukfrånvaro Risk att kvaliteten blir 
lidande på grund av 
hög sjukfrånvaro. 

Uppföljning och analys av 
sjukfrånvaro. 
 
I dagsläget finns ingen 
framtagen modell för att 
kunna utföra denna analys.  

 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 319 1 279 3 747 3 747 0 

Avgifter och övriga intäkter 26 977 33 846 101 886 101 886 0 

Summa intäkter 27 296 35 125 105 633 105 633 0 

Personal -146 854 -149 746 -479 701 -485 703 -6 002 

Lokaler -6 457 -6 757 -19 859 -19 859 0 

Material och tjänster -88 569 -98 556 -298 362 -304 362 -6 000 

Kapitalkostnader -355 -302 -909 -909 0 

Summa kostnader -242 235 -255 361 -798 831 -810 833 -12 002 

Buffert (endast i budget) 0 0 -7 002 0 7 002 

Nettokostnad -214 939 -220 236 -700 200 -705 200 -5 000 

Kommunbidrag 210 514 220 161 700 200 700 200 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -4 425 -75 0 -5 000 -5 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 0 0  0 0 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 0 0  0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -4 425 -75 0 -5 000 -5 000 

Ackumulerat resultat -11 792 -11 792 -11 792 -11 792 0 

Resultatanalys 
Sociala omsorgsnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med april på -75 tkr. Prognosen för 
helåret är ett underskott med -5 000 tkr. Underskottet är en följd av corona-viruset och redovisas i 
avsnitt 5. Nämnden har stängt sin dagliga verksamhet p g a corona-viruset och stängningen innebär en 
ökad kostnad för utökad ersättning av personlig assistans. Summan är uppskattad eftersom det är oklart 
hur många ansökningar som inkommer och hur omfattande dessa är. 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 19 mars har nämnden beviljats ett utökat kommunbidrag med 
11 000 tkr (extra medel till välfärden). Av det utökade kommunbidraget har 10 000 tkr tillförts 
personlig assistans, där ersättningen per timma inte täcker de fördyrade kostnader som finns p g a det 
lokala kollektivavtalet. 1 000 tkr har lagts undan som en central buffert för att balansera upp åtgärder 
för en budget i balans som inte ger full effekt i år. 

Nämnden har en negativ prognostiserad budgetavvikelse för personalkostnaderna. Här arbetar 
förvaltningen med projektet optimerad bemanning, där ett av syftena är att minska 
personalkostnaderna genom att arbeta mer effektivt med personalresurserna genom ökad samplanering 
mellan enheter. 

Personer med LSS insatser med behov av kompletterande insatser enligt SoL har ökat som ett resultat 
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att 65-års gränsen mellan Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden togs bort 2019. SON 
fick ingen budget för de överflyttade brukarna vilket har ökat kostnaderna för nämnden. I bokslutet för 
år 2019 har kostnaderna avskrivits. Nämnden begär nu, i samband med tertialrapporten, kompensation 
för 2020 års kostnader som uppskattas till 4 000 tkr. 

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Central administration      

Intäkt 9 175 0 0 0 

Kostnad -11 032 -9 310 -29 599 -29 599 0 

Nettokostnad -11 023 -9 135 -29 599 -29 599 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -583 -412 -1 594 -1 594 0 

Nettokostnad -583 -412 -1 594 -1 594 0 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende      

Intäkt 836 333 902 902 0 

Kostnad -12 621 -7 253 -17 515 -21 515 -4 000 

Nettokostnad -11 785 -6 920 -16 613 -20 613 -4 000 

Vård och omsorg i 
särskilt boende      

Intäkt 1 455 2 709 6 781 6 781 0 

Kostnad -24 730 -29 404 -93 369 -93 369 0 

Nettokostnad -23 275 -26 695 -86 588 -86 588 0 

Insatser enl LSS och SFB      

Intäkt 24 386 31 398 96 377 96 377 0 

Kostnad -191 094 -206 795 -649 175 -657 177 -8 002 

Nettokostnad -166 708 -175 397 -552 798 -560 800 -8 002 

Övrig vård och omsorg      

Intäkt 624 567 1 572 1 572 0 

Kostnad -2 189 -2 244 -7 578 -7 578 0 

Nettokostnad -1 565 -1 677 -6 006 -6 006 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0  -7 002 0 7 002 

Nettokostnad 0 0 -7 002 0 7 002 

      

Intäkt      
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Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 27 310 35 182 105 632 105 632 0 

Kostnad -242 249 -255 418 -805 832 -810 832 -5 000 

Nettokostnad -214 939 -220 236 -700 200 -705 200 -5 000 

4.2.1 Central administration 

Inom verksamheten central administration redovisas främst kostnader för centrala stödfunktioner. 
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Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 

4.2.2 Politisk verksamhet 

Inom verksamheten politisk verksamhet redovisas kostnader för arvoden och övriga 
sammanträdeskostnader samt nämndsekreterare. 

  

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar 0 tkr i budgetavvikelse. 

4.2.3 Vård och omsorg i ordinärt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i ordinärt boende redovisas SoL insatser som utförs i ordinärt 
boende. Insatserna som redovisas i det är avsnittet är boendestöd och hemtjänst. 

  

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar ett underskott på -4 000 tkr. Underskottet avser köp av hemtjänst (avsnitt 
4.1 Resultat, Resultatanalys). 

  

Analys av verksamheten 

Hemtjänst 

Sociala omsorgsnämnden beslutar om insatser i form av hemtjänst. Utförare av de beslutade insatserna 
är Vård- och äldrenämnden samt privata utförare enligt valfrihetssystemet (LOV). VÄN debiterar SON 
för utförda insatser. Antalet personer inom målgruppen ökar då 65-års gränsen är borttagen och 
brukarna finns kvar inom SON:s ansvarsområde. 

  

Boendestöd 

Pandemin som nu cirkulerar i samhället påverkar brukarna i form av ökad oro/otrygghet och rädsla för 
att drabbas av sjukdomen. Effekten av detta blir i många fall att brukarna avbokar planerade insatser 
och minskar sina sociala kontakter. Verksamheten har i många fall behövt tänka nytt och i möjligaste 
mån, i dialog med brukaren, genomföra insatsen i annan form t ex digitalt. Sett ur ett brukarperspektiv 
är det i dagsläget svårt att säga vilka konsekvenser detta får för brukarna i framtiden. Troligt är att 
psykiskt mående påverkas negativt och flera brukare kan komma att ansöka om utökade insatser 
framåt. 

Enhetschef har tagit fram åtgärdsplan för en budget i balans. Strategiskt viktiga åtgärder är arbetet med 
att minska ohälsan/sjukfrånvaron, minska kostnaderna för vikarier genom effektivare samplanering 
samt fortsätta arbetet mer personalanpassningar som pågått sedan förra året. Under perioden januari 
- maj 2020 har verksamheten utökat med en stödpedagog med ett särskilt uppdrag för att kvalitetssäkra 
social dokumentation och införandet av IBIC i arbetet med genomförandeplaner. 

Nämndens uppdrag att arbeta med hemmaplanslösningar och att minska kostnader för köp av externa 
platser kräver att det satsas på kompetensutveckling inom boendestöd. Främst inom området 
socialpsykiatri, samsjuklighet, komplex vård och psykiatriska diagnoser. 
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4.2.4 Vård och omsorg i särskilt boende 

Inom verksamheten vård och omsorg i särskilt boende redovisas bostad med särskild service enligt SoL 
för personer med psykisk funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvårdsinsatser för målgruppen. 
Insatserna verkställs inom nämndens gruppbostäder samt genom externa placeringar. 

  

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret är enligt budget. 

  

Analys av verksamheten 

Socialpsykiatri gruppbostäder 

Arbetet med optimerad bemanning och samplanering har nu inom verksamhetsområdet gett förväntad 
effekt och området som helhet redovisar en budget i balans. Strategiskt viktiga områden att arbeta med 
under året är att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron som redovisas inom området. En tydlig 
tendens är att brukarnas allt komplexare funktionsnedsättningar, ökande ålder samt mer omfattande 
omvårdnadsbehov på sikt kan komma att kräva en högre personaltäthet. Ytterligare anpassningar av 
personalresurser i verksamheten kan innebära en försämrad kvalitet och att brukarnas behov inte fullt 
ut kan tillgodoses. 

För att öka möjligheten till hemmaplanslösningar och minskade kostnader för köp av externa 
placeringar finns det ett stort behov av att frigöra platser på våra gruppbostäder. Brukare som t ex på 
grund av hög ålder, demenssjukdom och där personen får ett mer omfattande omvårdnadsbehov ska 
motiveras att söka vård- och omsorgsboende. Brukarnas allt mer komplexa behov, psykisk ohälsa 
parallellt med funktionsnedsättning och även samsjuklighet i varierande grad kräver stora satsningar 
och ekonomiska resurser för att ge medarbetarna den kompetensutveckling de är i behov av. 

  

Hälso- och sjukvårdsinsatser 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och 
socialpsykiatrin i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer 
i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir 
äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad 
ålder. 

Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i 
verksamheterna pga ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård, även i takt med 
att det öppnas nya gruppbostäder. Det innebär att förstärkning kommer att behövas inom denna 
yrkesgrupp för att möta behovet av vård och omsorg för nämndens målgrupper. 

  

Myndighetsutövning 

Beslut om bostad med särskild service genom externa placeringar sker när behovet inte kan verkställas i 
egen regi. Handläggare inom myndighetsutövningen eftersträvar i dialog med verkställigheten att andra 
insatser prövas först, som exempelvis boendestöd i ordinärt boende. 

Nämnden har identifierat att det finns personer med beslut om bostad med särskild service inom 
socialpsykiatrin som p g a ålder fått utökade behov av insatser i form av omvårdnad och tillsyn. I dessa 
fall finns behov av rörlighet från boende inom socialpsykiatrin till vård- och omsorgsboende inom 
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Vård- och äldreförvaltningen. 

För att inte utöka nuvarande nivå på antalet platser inom särskilt boende och balansera 
kostnadsökningar inom hälso- och sjukvård och köpta tjänster fortsätter nämndens förebyggande 
arbete genom samverkan mellan myndighet/verkställighet samt HSV. Hemmaplanslösningar i form av 
stöd till personer i ordinärt boende utvecklas tillsammans med boendestöd samt öppenvård där även 
bostadsfrågan är en central fråga för att insatserna på hemmaplan ska fungera. Arbetet med att externt 
placerade brukare ska vistas på hemmaplan och att behoven ska tillgodoses i hemkommunen fortsätter 
under 2020. 

4.2.5 Insatser enligt LSS och SFB 

Nämnden har ansvar för myndighetsutövning enligt LSS. Det omfattar personer som tillhör lagens 
personkrets och som har behov av insatser där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. De insatser 
som kan beviljas enligt LSS är personlig assistans, boende med särskilt stöd och service för vuxna, samt 
för barn och ungdomar, daglig verksamhet, kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice, 
korttidsvistelse samt korttidstillsyn för skolungdomar. 

  

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret visar ett underskott på -8 002 tkr. Externa placeringar i andra kommuner har en 
prognos på överskott på 3 000 tkr. Personlig assistans inklusive LSS-team prognostiserar ett underskott 
med -1 500 tkr. Ej fördelat kommunbidrag på 1 000 tkr som används för att balansera upp åtgärder för 
en budget i balans som inte ger full effekt i år. Ett överskott på 2 000 tkr p g a att två stycken planerade 
LSS-bostäder inte öppnar i år. Budget för detta har därför inte fördelats ut till någon enhet. Grupp- och 
servicebostäder prognostiserar ett underskott med -7 500 tkr. Corona-viruset medför ett uppskattat 
underskott på -5 000 tkr p g a ansökningar hos myndighetsutövning för utökad ersättning av personlig 
assistans till följd av stängning av daglig verksamhet. 

Inom gruppbostäder är höga sjukskrivningstal, svårigheter att rekrytera personal samt att hitta vikarier 
ett fortsatt stort problem som innebär inbeordring av befintlig personal. Detta bidrar till korttids-
sjukfrånvaro eftersom personal får arbeta många arbetspass utan ledighet. Behovet av ökad bemanning 
med anledning av att deltagarna från daglig verksamhet är hemma på sina gruppbostäder tillgodoses till 
stor del av att personal från daglig verksamhet arbetar på enheterna under stängningen. 

Inom servicebostäder verkställs ett ärende för en brukare som tidigare varit beviljad personlig assistans. 
Kostnaden för att verkställa ärenden av den här typen på ett serviceboende ryms inte inom budget. 

  

Analys av verksamheten 

Gruppbostäder 

Hyresgästerna blir allt äldre och får åldersrelaterade försämringar och sjukdomar som kräver ökade 
vårdinsatser, fler nattinsatser och behov av höjd grundbemanning av personal. Ett akut behov är en 
anpassad gruppbostad för personer med demens. Flera personer har en demensdiagnos och insatser 
behöver som för alla äldre utföras efter deras behov. Det krävs utbildad personal inom demensvård och 
ökade hälso-och sjukvårdsinsatser. Behovet av vaken natt ökar då flera hyresgäster har behov av hjälp 
på nätterna. 

Från årsskiftet har samplaneringen mellan gruppbostäderna ökat vilket resulterat i minskade 
vikariekostnader. Fyra enheter har genomgått screening i projekt "Frisk organisation" och 
handlingsplaner är framtagna. 
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Servicebostäder 

Brukarnas behov har över tid förändrats från mer eller mindre självständiga till att idag ha fler och mer 
omfattande behov av stöd. Ökande ålder och mer komplexa omsorgs - och vårdbehov innebär för 
medarbetarna ett behov av förändrat arbetssätt. En ökande ålder innebär att fler personer idag inte har 
någon daglig verksamhet utan är hemma i sin bostad hela dagarna vilket då innebär en ökad bemanning 
dagtid. 

Översyn av personalresurser pågår på samtliga enheter men anpassningar är svåra att genomföra på 
grund av schematekniska skäl. Oavsett beläggning kräver varje enskild enhet en viss grundbemanning 
som inte kan understigas. 

  

Personlig assistans 

Kommunen är ansvarig för kostnaden för personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår till 
högst 20 timmar per vecka. Dessa brukare har ofta omfattande behov av assistans för andra personliga 
behov och aktiviteter vilket gör att antal assistanstimmar överstiger 20 timmar per vecka. Brukaren har 
rätt till assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) från Försäkringskassan när de 
grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka, men även då svarar kommunen ekonomiskt 
för de första 20 timmarna per vecka. Kommunen har också kostnaderna för tillfällig utökning av 
assistanstimmar och kostnaderna för sjukfrånvaro hos privata assistansanordnare. 

Brukarna har fått mer komplexa vård- och omsorgsbehov  vilket ställer krav på både verksamhet och 
medarbetare att anpassa och utveckla stödet till brukarna. Medarbetare har även behov av fortsatt 
kompetensutveckling, 

Det är en utmaning att få följsamhet till det lokala kollektivavtalet och medarbetares rätt till 
heltidsanställning utan att det ger en merkostnad, något som de privata utförarna inte behöver förhålla 
sig till. Det lokala kollektivavtalet säger inga delade turer, begränsningar i långa och korta turer, 
arbetstid på 37 timmar i veckan, semesterväxling och fler semesterdagar per anställd inom ramen för 
den ersättningsnivå som finns till förfogande. 

Hos brukare med komplexa funktionsnedsättningar där det krävs specialkunskaper för att säkra kvalitén 
i mötet med den enskilde brukaren krävs långa bredvidgångar, vilket leder till höga kostnader. 

Under året så har fortbildning i genomförandeplaner fortsatt. Fokus är på upprättande samt 
uppföljning av genomförandeplan, arbetsplan och den enskildes pärm. Insatserna ska tillgodose 
brukarens behov utifrån aktuella livsområden (IBIC), att brukaren är delaktig i sin egen 
genomförandeplan samt att planen innehåller mätbara mål. 

Under hösten så var det första gången som personlig assistans deltog i SKR:s brukar-undersökning. 
Utifrån resultatet har verksamheten formulerat mål inför 2020. 

  

LSS-team 

LSS-teamet är en verksamhet som utför personlig assistans där det är bedömt att traditionell personlig 
assistans är alltför kostsamt. Tidigare har det också köpts insatser av vård-och äldre nämnden för att 
verkställa insatser av denna karaktär. Verksamheten verkställer beslut enligt personlig assistans utifrån 
kommunens yttersta ansvar. Möjligheten för denna verksamhet att redovisa en budget i balans är 
minimal på grund av att det inte utgår ersättning för den kringtid som uppstår mellan insatser. 

  

Daglig verksamhet 

För att anpassa verksamheten till LOV (Lagen om Valfrihet) har nämnden genomfört anpassningar 
genom att minska antalet enheter. Deltagare har erbjudits platser i övrig befintlig verksamhet, vilket 
leder till förtätning av antal deltagare per enhet. Detta kan leda till ökad risk för hot- och 
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våldssituationer i våra verksamheter. 

Samordning av personalbemanning är ett pågående arbete och fortgår dagligen för att optimera 
bemanning och resursanvändning. 

En ny generations deltagare ställer krav på annan typ av verksamhet. Ett aktivt arbete behövs för att 
kunna erbjuda nya och anpassade aktiviteter och arbetsuppgifter. Behoven är mer komplexa hos den 
enskilde deltagaren och detta kräver ökad kompetens hos medarbetarna för att kunna möta deltagaren 
på ett professionellt sätt samt att utveckla en kvalitativ verksamhet. Översynen fortsätter kontinuerligt 
om möjlighet till utveckling kan vara att slå ihop mindre enheter och en kartläggning av befintlig 
verksamhet pågår. En översyn visar att flera lokaler inte är verksamhetsanpassade och att arbetsmiljön 
för både deltagare och personal inte är optimal. Inventarier behöver bytas ut p g a ålder och flera 
enheter har slitna ytskikt. 

 
Hälso- och sjukvårdsinsatser 

Hälso- och sjukvård, habilitering och rehabilitering ska tillgodose nämndens målgruppers behov av 
hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån det som regleras i hälso- och sjukvårdslag, överenskommelser kring 
hälso- och sjukvård mellan kommuner och Västra Götalandsregionen samt det som är angivet i 
nämndens reglemente. Nämnden har kostnadsansvar för alla personliga hjälpmedel inom LSS och 
socialpsykiatrin i Borås Stad. Kostnaderna har under de senaste åren ökat till följd av fler antal personer 
i behov av hjälpmedel. Ökningen kopplas till att aktuella målgrupper med funktionsnedsättning blir 
äldre och därmed får ett ökat behov av hälso- och sjukvård samt behov av hjälpmedel kopplat till ökad 
ålder. 

Enheten för hälso- och sjukvård ser att behovet av handledning och stöd av legitimerad personal ökar i 
verksamheterna p g a ökad vårdtyngd till följd av ålder och ökat behov av somatisk vård. 

  

Myndighetsutövning 

Verksamheten arbetar med att kontinuerligt följa upp beslutade insatser och nyckeltal för att säkerställa 
en god intern kontroll. Beslut om insatser ska följas strikt av aktuell rättspraxis, beslut om eventuellt 
dubbla insatser som t ex bostad med särskild service och kontaktperson övervägs noga. 
Myndighetsbeslut prövas mot aktuella domar och rättspraxis. Det pågår tätare uppföljningar av beslut, 
rutiner som har upprättats följs upp månadsvis av enhetschef vilket har resulterat i tydligare prövning 
av goda levnadsvillkor. 

4.2.6 Övrig vård och omsorg 

Inom verksamheten vård och omsorg redovisas övriga insatser enligt SoL för personer med psykisk 
funktionsnedsättning. 

  

Budgetavvikelse 

Prognosen för helåret är enligt budget. 

  

Analys av verksamheten 

Träffpunkt Berggården 

Berggården är en öppen mötesplats för personer med psykisk ohälsa. Syftet med Berggården är att 
motverka social isolering och erbjuda dagliga aktiviteter i samverkan med deltagarna. För att besöka 
Berggården krävs inget biståndsbeslut. 
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Daglig sysselsättning 

Daglig sysselsättning är integrerad med daglig verksamhet och de enheter/grupper som finns har 
deltagare från båda verksamheterna. Inom verksamheterna Solvarvsgatan, Fontänen och Jobb Resurs 
verkställs deltagare med SoL-beslut. Jobb Resurs verkställer även LSS och verksamheten består av 
ca 75% LSS (daglig verksamhet). 

5 Konsekvenser av corona-viruset 
Nämnden kommer med stor sannolikhet att få kostnadsökning inom myndighetsutövning  för utökad 
personlig assistans. Vid uppskattning berörs 35 personer utifrån beslutet att stänga daglig verksamhet 
till följd av corona-viruset. Kostnaderna kan fastställas först efter att ansökan om utökad personlig 
assistans inkommit och när beslut är fattat. 

Vi vet idag ej exakt hur många personer inom de privata dagliga verksamheterna som har assistans på 
daglig verksamhet i sitt beslut, exakt hur många timmar varje individ behöver för att täcka upp samt hur 
många som kommer att söka tiden så beräkningen är preliminär. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Ansökningar inkommer till myndighetsutövningen 
för utökad ersättning av personlig assistans till följd 
av stängning av daglig verksamhet. Summan kan 
komma att ändras då det är oklart hur många 
ansökningar som inkommer och hur omfattande 
dessa är. 

-5 000 

Summa -5 000 

6 Samarbetsuppdrag 
Samarbetsuppdrag avseende tillgänglighet. 

Utifrån nämndens uppdrag om tillgänglighet har nämnden gjort uppföljning av handlingsplan för ett 
tillgängligt samhälle 2018 – 2020. Nämnden har också tagit initiativ till att arbeta tillsammans med 
funktionshinderföreningar för att ta fram ett förslag till hur vi ska arbeta vidare efter 2020. 

Nämnden har inom ramen för uppdraget genomfört workshops med stadens presidier och 
förvaltningar för att sprida kunskap kring tillgänglighet. Nämnden har även påbörjat arbete och 
diskussion tillsammans med funktionshinderföreningarna för att fortsätta samordningen av 
tillgänglighetsutbildning efter 2020. 

Funktionshinderkonsulenten har deltagit i funktionsrätt Borås ordförandemöte samt i möte på Svenska 
Institutet för Standarder (SiS) om grafiska symboler. I samarbetsuppdraget ingår även att sprida 
information om tillgänglighetsarbetet lokal, nationellt och internationellt. Lokalt har 
funktionshinderkonsulent exempelvis: 

• involverats i revideringen av handbok för evenemang och möten i Borås tillsammans med 
Borås TME (Turism Möten och Evenemang). 

• deltagit i planeringsgruppen för Funkisfestivalen tillsammans med Kulturförvaltningen. 
• stöttat arbetet kring lättläst information, bland annat på kommunens hemsida. 
• skapat informationskanal till tillgänglighetsombud i staden på intranätet. 
• deltagit i arbetsgrupp – Äldre och funktionsnedsättning, mänskliga rättigheter nätverk. 
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• fortsatt vara kontaktperson till Följa med-kortet. 

Nationellt deltar funktionshinderkonsulenten tillsammans med tillgänglighetskonsulenten i 
tillgänglighetsnätverk Västra Götaland och konferenser/workshop som samordnas av Länsstyrelsen. 

Planering för 2020 

• Fortsätter med rådgivande funktion gällande kognitiv tillgänglighet till alla förvaltningar och 
bolag genom att t. ex. vara med i olika arbetsgrupper. 

• Samordna utbildningar relaterat till tillgänglighet t.ex. bemötande och lättläst 
• Fortsätter samarbetet med Tillgänglighetskonsulenten, Lokal Försörjnings förvaltningen i 

tillgänglighetsfrågor. 
• Fortsätter delta i möte med Svenska Institutet för Standarder (SiS) samt Internationella 

Standard organisationer (ISO). 
• Arbete med ungdomsstrateg att anpassa LUPP enkät till ungdomar med funktionsnedsättning. 
• Samordna ett Internationellt samarbete tillsammans med Lokal Försörjningsförvaltningens 

nämnd. 
• Samordna möte med gymnasie - och vuxenutbildnings förvaltningen, VGR och andra aktörer 

för att diskutera hur vi kan tillgängliggöra information till unga med funktionsnedsättning. 
• Fortsatt samarbete med funktionshinderföreningar. 

7 Jämställdhetsperspektivet 
Arbetet med att ge samtliga medarbetare utbildning i social dokumentation och genomförandeplaner är 
ett viktigt arbete på Sociala omsorgsförvaltningen. Under 2020 kommer alla medarbetare att ha 
genomgått utbildningen och planering fortgår kring en fortsatt implementering och hur utbildningen 
ska ges till nya medarbetare. 

Genomförandeplansutbildningarna är en satsning för att öka medarbetarnas kompetens i upprättande 
av genomförandeplaner samt öka brukarnas delaktighet vid upprättandet. Planen ska också innehålla 
tydliga mål som tagits fram tillsammans med brukare. 

VIP och Schysst kompis pågår i flera av nämndens verksamheter. 

Vid analys av beviljade insatser från myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv framkommer att 
skillnaden av beviljade insatser mellan män och kvinnor är marginell. 
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8  Verksamhetsmått 

8.1 Funktionshinderverksamhet LSS 

8.1.1 Övergripande 

8.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med LSS-beslut 

858 933 1 010 877 

8.1.2 Personlig assistans 

8.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med personlig 
assistans enligt 
LSS 

54 80 62 63 

Antal personer 
med personlig 
assistans enligt 
SFB 

181 184 185 175 

Antal beviljade 
timmar personlig 
assistans enligt 
LSS 

11 278 171 351 148 431 14 177 

Antal beviljade timmar personlig assistans enligt LSS: 

Utfallet för 2019 avser januari-december inklusive tillfälligt utökade timmar. 

Utfallet hittills i år, januari-april inklusive tillfälligt utökade timmar, är 60 065 timmar. 
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8.1.3 Daglig verksamhet 

8.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med beslut om 
daglig verksamhet 

422 470 480 444 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser enligt LOV 

91 107 95 95 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser (ej LOV) 

17 21 17 19 

8.1.4 Korttidsvistelse 

8.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med beslut om 
korttidsvistelse 

82 93 100 77 

8.1.5 Bostad med särskild service 

8.1.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antalet personer 
med verkställda 
beslut om boende 

324 347 355 329 

-- varav antal 
personer med 
externt köpta 
platser (ej LOV) 

14 13 15 14 

Antal tillgängliga 
lägenheter i LSS-
boenden 

314 319 336 319 
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8.2 Funktionshinderverksamhet SoL 

8.2.1 Övergripande 

8.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med beviljade 
insatser 

413 463 450 440 

8.2.2 Bostad med särskild service 

8.2.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med särskilt 
boende 

93 93 92 88 

-- varav personer 
med externt köpta 
platser 

20 28 17 21 

8.2.3 Insatser i ordinärt boende 

8.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med boendestöd 

231 233 400 222 

Antal utförda 
timmar 
boendestöd 

1 323 16 216 25 060 1 025 

Antal utförda timmar boendestöd: 

Utfallet för 2019 avser januari-december. 

Utfallet hittills i år, januari-april, är 4 637 timmar. 
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8.2.4 Sysselsättning enligt SoL 

8.2.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med sysselsättning 
enligt SoL 

76 103 100 93 

8.2.5 Övrigt 

8.2.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer 
med trygghetslarm 

58 94 150 73 

9  Investeringar 

9.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 Utgift april 
2020 

Avvikelse 
2020 

Prognos 
2020 

Överföring anslag från 2019 269 0 269 0 

Backhagsvägen LSS 500 0 500 500 

Färgaregatan LSS 500 0 500 500 

Sörmarksliden LSS 500 0 500 500 

Våglängdsgatan LSS 500 0 500 500 

Summa 2 269 0 2 269 2 000 

Analys 
Gruppbostäderna beräknas vara klara tidigast under 2021, därför kommer investeringsmedlen inte att 
användas under år 2020. 
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1  Inledning 

Stadsrevisionen arbetar för att främja en effektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet utifrån ett 
helhetsperspektiv. Stadsrevisionen är samtidigt medborgarnas förlängda arm för att kontrollera att 
kommunala beslut och aktuell lagstiftning följs. Revisionen skall följa god revisionssed. Revisorernas 
uttalande i revisionsberättelser ligger till grund för ansvarsprövning. 

Revisorerna prövar: 

•   Om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt 

•   Om räkenskaperna är rättvisande 

•   Om den interna kontrollen som genomförs är tillräcklig 

Revisionsplanen för revisionsåret har i allt väsentligt kunnat fullföljas. Granskningarnas resultat 
redovisas genom fortlöpande kommunikation med Kommunfullmäktige, berörda nämnder, styrelser, 
förvaltningar och bolag. Bedömningar, slutsatser och rekommendationer kommuniceras med berörd 
nämnd eller styrelse. 

2 Intern kontroll 

Det är Revisorskollegiet som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom 
Stadsrevisionens verksamhetsområde. Detta ansvar sker genom att Revisorskollegiet årligen fastställer 
en intern kontrollplan för att följa upp att Stadsrevisionens verksamhet fungerar tillfredsställande. 
Utifrån en riskanalys fastställer Revisorsgrupperna ett antal kontrollmoment som ska granskas särskilt 
under verksamhetsåret. 

2.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Verksamhetskontroller Kvalitetssäkring I vilken utsträckning 
STAREV:s checklista för 
kvalitetssäkring används 
 

Starevs checklista används 
till varje projekt och bifogas 
samtliga projektplaner. 

Ingen åtgärd 

Normering enligt 
Skyrev/FAR/ISA 
 

Samtliga rapporter är 
normerade enligt 
Skyrev/FAR/ISA. 

Ingen åtgärd 

Datorhaveri/cyberattac
k 

Rutinföljsamhet av 
gällande styrdokument för 
IT 
 

Ingen åtgärd 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Verksamhetsstyrning Risk för att aktiviteter 
och åtgärder inte 
stödjer verksamhetens 
mål och / eller styr 
verksamheten åt fel 
håll . 

Revisorskollegiet har en 
styrmodell för 
verksamhetsplanering och 
uppföljning. 
 

Uppföljning genomförs vid 
samtliga Kollegiemöten. 

Ingen åtgärd 

Ekonomi i balans 
- Budgetupp-följning. 
Uppfyller Stadsrevisionen 
kravet på ekonomisk 
balans. 
 

Genomgång sker vid varje 
Kollegiemöte. 

Ingen åtgärd 

2.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

3  Nämndens verksamhet 1 

3.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag      

Avgifter och övriga intäkter 164 188 625 625 0 

Summa intäkter 164 188 625 625 0 

Personal -1 606 -1 676 -5 475 -5 475 0 

Lokaler -62 -62 -191 -191 0 

Material och tjänster -219 -86 -959 -959 0 

Kapitalkostnader 0 0    

Summa kostnader -1 887 -1 824 -6 625 -6 625 0 

Buffert (endast i budget)      

Nettokostnad -1 723 -1 636 -6 000 -6 000 0 

Kommunbidrag 1 958 2 000 6 000 6 000 0 
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Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Resultat efter 
kommunbidrag 

235 364 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

235 364 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Budgetprognosen efter april indikerar ett resultat på +-0 tkr . 

Intäkter för debitering av bolagen har inkommit i redovisningen för april. 

Personalkostnaderna kommer att bli något lägre än beräknat pga förändrad personalsituation. 
Kostnaderna för köpta tjänster blir högre än prognosticerat. Dessa kostnader inkommer under senare 
delen av året i form av externt inköpta tjänster från upphandlade revisionskonsulter. 

3.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2019-12-31 
Utfall 2020-04 Återstår 

Summa     

3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Revision -1 723 -1 636 -2 000 -2 000 0 

Summa -1 723 -1 636 -2 000 -2 000 0 

4 Konsekvenser av corona-viruset 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Summa  
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5 Jämställdhetsperspektivet 

Revisionskontoret eftersträvar en jämn könsfördelning. I nuläget arbetar två kvinnor och tre män på 
Revisionskontoret. 
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1  Inledning 

De första fyra månaderna på året har varit helt annorlunda jämfört med tidigare år. Att en pandemi 
skulle landa i Sverige i januari-februari var det ingen som kunde förutspå. Detta har givetvis satt en stor 
prägel på den första tertialen och kommer att göra så under hela 2020. 

I svåra tider finns det mycket positivt att lyfta fram. Centrala krisledningen har lyft fram våra 
Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet som samhällsviktiga och prioriterade verksamheter. Allt 
för att möta våra invånare, informera om läget och ge stöd och hjälp. Vi fördelar därför om våra 
resurser för att kunna hålla öppet så mycket som möjligt. 

Från den 17 mars har vi fört statistik dagligen över vår frånvaro. Under april månad har den varit 
ovanligt hög och vi har roterat på personal för att klara de prioriterade verksamheterna. I dagsläget är 
det framförallt badenhetens personal, ett 17-tal, som har flyttats och förstärker dessa verksamheter. 

Öppen ungdomsverksamhet. I januari fick förvaltningen besked från Grundskoleförvaltningen om 
nivån på fortsatt samverkan avseende skolfritid. Det kommer att innebära en minskning av 
grundskolans köp av fritidsledartimmar på 5,55 årsarbetare per helår, förändringen träder i kraft från 
2020-08-01. Förutom stora anpassningar i den öppna ungdomsverksamhetens grunduppdrag, med att 
ha ett antal fritidsgårdar öppna, innebär förändringen att det inte längre kommer finnas något löpande 
systematiskt samarbete mellan vår förvaltning och Grundskoleförvaltningen avseende målgruppen 
högstadieelever på exempelvis Norrby, Hässleholmen och Hulta. Ett arbete med att anpassa 
verksamheten utifrån de nya ekonomiska förutsättningarna har påbörjats. Troligtvis kommer minst en 
enhet att behöva stängas och flera enheter att behöva minska öppettiderna. 

Badresor till Sjömarken vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i 
staden. Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet i Borås 
Stad. Vi planerar för att genomföra verksamheten i sommar med kommer att vidta många olika 
försiktighetsåtgärder. 

Borås Kollo kommer att erbjuda samma antal barn plats på Kollo men varje grupp och period delas på 
två vilket resulterar i färre barn per grupp men också kortare lägerperioder. Alla utflykter med buss är 
inställda men fler hajker och utflykter i närområdet kommer att anordnas. 

Sett ur ett barnrättsperspektiv är det positivt är att barnen som fått plats på Kollo kommer iväg på 
läger. Det är viktigt då vi vet att sommaren vanligtvis är en tid då social och ekonomisk ojämlikhet gör 
sig påmind. 

För att förhindra smittspridning på Mötesplatser och i den öppna ungdomsverksamhet, så har vi 
vidtagit olika åtgärder såsom att glesa ut mellan besökare, informera mycket om vad som händer och 
sker, förlägga mer verksamhet utomhus. 

Folkhälsoinsatser. Nämnden har beslutat att revidera Program för Föräldraskapsstöd 2021. 
Kartläggning över befintligt föräldraskapsstöd påbörjades under tertialen. Syftet med kartläggningen är 
att inom Socialt Hållbart Borås identifiera stadens stöd till föräldrar, vilka som nås/inte nås och därmed 
tydligt se vilka olika delar av stödet som behövs utvecklas. 

Vid olika kriser är det oftast de mest utsatta, med sämst socioekonomiska förutsättningar som drabbas 
värst. Så är det även under rådande pandemi och utifrån folkhälsouppdraget gjordes i slutet av mars en 
analys avseende risker och konsekvenser för de mest utsatta grupperna med anledning av covid-19. 
Skrivelsen lyftes till krisledningsstaben vilket mynnade ut i uppdraget att leda och samordna ett 
förvaltningsövergripande analysarbete med tillhörande åtgärder. Målgruppen är främst barn och unga 
men även invånare på geografiskt utsatta områden samt gruppen äldre. 

De lokala utvecklingsplanerna för områdesutveckling på Norrby, Hässleholmen och Sjöbo antogs i 
januari och anger riktningen för det lokala folkhälsoarbetet. 

Vikten av det lokala folkhälsoarbetet har blivit ännu tydligare i dagens läge. Invånarnas förutsättningar 
skiljer sig åt mellan stadens områden och mellan olika grupper. I de geografiskt utsatta områdena har 
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samverkan intensifierats under pågående pandemi. Lokala aktörer har mobiliserat sig för att sprida 
korrekt och tillgänglig information. Riskerna för utsatta grupper har identifierats och dokumenterats. 
En del av det tidigare inplanerade arbete har fått skjutas på till hösten på grund av restriktionerna 
avseende covid-19. 

Inom ramen för 100%, Ren hårdträning, har ytterligare fyra gym diplomerats för första gången. Gym 
som inte har diplomerats före maj 2020 kommer uteslutas från nätverket på grund av att de inte följt 
riktlinjerna för samverkan. 

Årets aktivitetsdagar i bostadsområdena Brämhult, Kristineberg, Trandared, Hulta, Fristad och 
Hässleholmen har ställts in på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Även de 
boendemöten som varit inplanerade under våren på Hulta, Hässleholmen och Norrby har ställts in av 
samma anledning. 

Projektet ”Landsbygdsutveckling” genom Leader Sjuhärad/Jordbruksverket (2018-2019) har gått enligt 
plan och har under våren slutredovisats till berörda parter. Projektet har kompletterat Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens befintliga uppdrag ”Stöd till Ortsråden” och har därmed inrymts som en 
naturlig del inom det dagliga arbetet. 

Den 20 mars startade Stödlinjen på Träffpunkt Simonsland, som riktar sig till personer som är över 
70 år och/eller tillhör någon av riskgrupperna för Covid-19. Stödlinjen erbjuder samtalsstöd för den 
som känner sig orolig eller ensam och praktisk hjälp såsom handling och apoteksärenden. Totalt har vi 
sedan starten haft ca 600 ärenden. Dessutom har vi etablerat samarbete med till exempel Svenska 
kyrkan, Röda Korset, Cafékyrkan och Norrby IF, som hjälper till med handling och apoteksärenden. 
Andra som vill göra frivilliginsatser kan anmäla sig att bli "medBoråsare". Hittills är det 200 personer 
som anmält sig. De kommer att intervjuas och sedan matchas med personer som vill ha hjälp. 

I Kraftsamling Sjöbo har en handlingsplan arbetas fram i bred samverkan genom projektgruppen och 
godkänts av styrgruppen. En uppföljningsstrategi i syfte att systematisera ett långsiktigt 
utvecklingsarbete som ska fortlöpa efter projekttid, har också tagits fram. 

En projektstudio har genomförts för att utreda möjligheterna för ett rekreationsområde på Sjöbo i 
anslutning till Sjöbovallen. Resultatet har sammanställts och Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
ansvarar för att driva processen vidare. Flera utåtriktade arrangemang har genomförts på Trollstigen. 
När det gäller utvecklingen av den fysiska miljön på Sjöbo Torg så har Tekniska förvaltningen nästan 
färdigställt utifrån plan. Det som kvarstår är att sätta upp belysningsslingan. 

Idrotts- och motionsanläggningar. Borås Arena kommer under 2020 att uppgraderas i enlighet med 
visionen Borås Arena 2.0. Ombyggnationen innebär bland annat modernisering av teknik, omfattande 
underhållsarbete samt anpassningar till UEFA:s nya arenakrav som gäller förändringar kring säkerhet, 
övervakning och planbelysning. Dessutom kommer lounger och supportertorg att förnyas. En helt ny 
LED-reklam införs under 2020. Detta underlättar för föreningarna som har Borås Arena som sin 
huvudsakliga matcharena och också vid internationella arrangemang som kräver så kallad "clean arena", 
det vill säga en arena helt fri från reklam. Även konstgräset byts ut, det gamla gräset läggs ut på Borås 
Arena 2. 

I Boråshallen kommer ett omfattande arbete att starta med att färdigställa den restaurang som Borås 
Basket bygger. Restaurangen kommer att ligga i hallens nordvästra del, alltså den kortsida som är utmed 
riksväg 40. I anslutning till restaurangen byggs också toaletter. Arbetet beräknas vara klart i november 
2020. 

Borås Skidlöparklubb har byggt ett nytt klubbhus med tillhörande omklädningsrum, bastu, samlingssal, 
kontorslokaler, lokaler för vallning samt förråd. Här kan allmänheten byta om och fika i anslutning till 
sin motionsupplevelse. Ett fantastiskt tillskott på Arenan 

Badverksamheten. Vårens arbete kan delas in i före och efter Covid-19:s intåg i vårt samhälle. De 
första två månaderna förlöpte normalt. När vi gick in i mars så började vi redan då se att våra 
verksamheter gick ner i antal besökare, för att i slutet av april nästan helt ha upphört. Den verksamhet 
som fortfarande har dragit lite besökare till våra anläggningar är våra simklubbar. Men även 
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simklubbarna ser en kraftig nedgång i sina verksamheter. 

I dagsläget förstärker nästan halva personalstyrkan från baden andra prioriterade verksamheter inom 
förvaltningen, Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet, 

Föreningsstöd. Efter ett gediget arbete, så rullades de nya bidragsreglerna ut den 1 mars. 
Förvaltningen har nu en del mindre justeringar kvar att göra för att under en övergångsperiod hitta 
lösningar för föreningar som inte riktigt har hittat sin plats i det nya reglerna. Därmed anses arbetet 
med översynen avklarad. 

I april månad gjordes en förskottsutbetalning av verksamhetsbidrag till föreningarna för att mildra ett 
eventuellt likviditetsbortfall på grund av pandemin. Detta resulterar i ett underskott på ca -2 400 tkr. -1 
733 tkr kan härledas till förskottsutbetalningen, resterande -667 tkr är ett resultat av de nya 
bidragsreglerna. Här finns en svårighet att kalkylera hur bidragen slår i ett nytt regelsystem. Under 2020 
kommer detta troligtvis att utjämnas då en del andra bidrag kommer att lämna ett överskott samt att 
pandemin har lett till minskad verksamhet som i sin tur påverkar det kommunala LOK-stödet. I 
dagsläget förväntas bidragen lämna ett överskott på ca 500 tkr. 

Ett fördjupat arbete pågår kring den enkät föreningslivet svarade på angående konsekvenser av 
pandemin. Intervjuer sker med ett antal föreningar och ett samarbete har intensifierats med SISU/RF, 
inte minst med tanke på att vi måste synkronisera oss i anledning av att Riksidrottsförbundets stöd på 
500 miljoner kr. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 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 bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Aktivitetsplatser liknande den på Sjöbo 
ska skapas på Hässleholmen och Norrby. 
Förstudie görs under 2018 i samverkan 
med Tekniska nämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet med Kronängsparken har gått i 
genomförandefasen. I avvaktan på att 
omfattningen av saneringen på området 
beslutas och genomföras så har 
projekteringen startat. Genomförandet 
kommer ske i samverkan med tekniska 
nämnden och AB Bostäder. 

Föreningshus där bland annat kultur- och 
idrottsföreningar utan egen lokal skulle 
kunna dela på utrymme ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen har ett antal tankar och 
idéer kring hur vi ska arbeta vidare. Bland 
annat kommer det att frigöras lokaler i 
Norrbyhuset. Där bedrivs det idag en 
förskola på andra våningen som kommer 
att flytta. Lokalerna blir tillgängliga under 
året och vi arbetar tillsammans på 
förvaltningen för att hitta bra lösningar. 
Här kan det finnas många bra synergier 
med närheten till Norrbyhuset mm.  

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet har påbörjats genom att en 
kartläggning av området har genomförts, 
vilken nu ska analyseras för att se hur 
behovet ser ut på området. En ekonomisk 
beräkning ska bifogas. Utredningen 
förväntas bli klar i juni 2020. 
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Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Förstudie ska genomföras när det gäller 
lokalisering av ny ishall och möjlighet till 
alternativ driftsform prövas. 

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen har en 
förstudie kring nya isytor genomförts. I 
förstudien finns förslag på fem olika 
lokaliseringsplatser. Berörda föreningar, 
Borås HC, Borås konståkningsklubb samt 
Konståkarna i Borås, har studerat de olika 
förslagen, samtidigt ser stadens berörda 
förvaltningar över platserna och ska i 
möjligaste mån enas om en 
prioriteringsordning om den mest lämpliga 
platsen. Därefter startar ett gemensamt 
arbete inom Borås Stad för att fullfölja 
arbetet och planera för en investering. 
Ingen av föreningarna är beredda att ta på 
sig ett fastighetsansvar och bygga nya 
isytor i egen regi med Borås Stad som 
hyresgäst. 

2.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Fritids- och folkhälsonämnden får i 
uppdrag att genomföra SM-veckan vinter 
2021 i samverkan med Borås TME och 
berörda nämnder. 

 Ej genomfört För tredje gången i ordningen står Borås 
Stad värd för en SM-vecka, denna 
gången för en vintervecka. Aldrig tidigare 
har SM-veckan vinter avgjorts så långt 
söderut i Sverige. Utmaningen är stor, 
men i bred samverkan med våra 
professionella och drivande föreningar 
ska vi klara uppdraget och erbjuda 
högkvalitativa tävlingar och en festlig SM-
vecka.  
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2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Ett arbete har startat tillsammans med 
fem föreningar för att gemensamt söka ett 
projektstöd under tre år av Arvsfonden. 
Ett samarbete finns också med BUP, 
barn- och ungdomspsykiatriska enheten, 
på SÄS. Utgångspunkten har varit Borås 
Fältrittklubbs lyckosamma arbete för 
ungdomar med psykisk 
funktionsnedsättning. Tanken är att de 
fem föreningarna, som har olika 
inriktningar, ska kunna erbjuda barn och 
ungdomar ett fritidsutbud som är anpassat 
för målgruppen och på deras villkor. Ett 
mer konkret samarbete kommer att 
byggas upp tillsammans med elevhälsan 
och BUP, för att bryta ett negativt tillstånd 
och skapa bättre förutsättningar. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

7,6 8,6 6,8 9 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

13,1 12,8 13 12,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Målvärdet för 2020 är en sjukfrånvaro på 6,8%. Målet är inte uppnått och sjukfrånvaron högre än 
samma period föregående år med anledning av covid-19. 
I de nulägesrapporter som gjorts dagligen till krisledningen under pandemin, är det framförallt en 
verksamhet som har haft en hög sjukfrånvaro under en lägre period. En orsak till det tros vara att 
medarbetare arbetar nära boråsare och därmed utsätts för smitta i större utsträckning än medarbetare i 
andra verksamheter. Som en konsekvens av pandemin förväntar sig förvaltningen en fortsatt hög 
sjukfrånvaro under året och bedömer att det blir svårt att nå målvärdet på 6,8 för 2020. Förvaltningen 
kommer följa sjukfrånvaron noga i samband med uppföljningen av covid-19. 
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Med anledning av covid-19 kommer den planerade kartläggningen och analysen av de organisatoriska 
förutsättningarna för chefer och medarbetare i de verksamheterna med en hög sjukfrånvaro påbörjas 
först under senare delen av våren. Förvaltningen kommer fortsatt arbeta aktivt med rehabilitering samt 
fortsatt att ha ett fokus på upprepad korttidsfrånvaro. HR (personalavdelningen) och chefer arbetar 
gemensamt. Sammantaget tror förvaltningen att det kan ge resultat framöver. 
 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för andelen timavlönade är 13 årsarbetare under 2020. Målet är uppnått. Andelen har 
minskat i jämförelse med samma period föregående år. Förvaltningen har verksamheter som är 
beroende av timavlönade vid frånvaro bland ordinarie personal. Vid längre vakanser använder 
förvaltningen andra anställningsformer. Förvaltningen fortsätter arbeta för att minska timavlönade med 
bedömer att det kommer att vara svårt i alla verksamheter under coronapandemin.  

 
 

2.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Fritids- och folkhälsonämnden ska 
förstärka arbetet med digitalisering genom 
en inventering av befintliga digitala 
tjänster, samt se över behovet utifrån sitt 
verksamhetsområde och 
medborgarperspektivet. 

 Ej genomfört Kvalitet- och utvecklingsenheten 
processleder utredningen. Den har 
påbörjats och ett förvaltningsövergripande 
utvecklingsarbete har initierats samt att 
enheten deltar i stadens 
utvecklingsgrupper angående 
digitalisering. Arbetet har pausats på 
grund av rådande epidemi. 
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3 Intern kontroll 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den 
professionella ledningen och övrig personal samverkar. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens 
bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i 
en intern kontrollplan för nämnden. 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. Om nämnden i arbetet med riskanalysen har 
identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas dessa risker tillsammans med åtgärder. I 2020 
års riskanalys finns inga risker med en riskbedömning på 16. I nämndens interna kontrollplan finns inga 
risker som följs upp i tertialuppföljningarna. Riskanalysen följs upp genom nämndens interna 
kontrollplan som redovisas i samband med årsbokslutet. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 
eller varje tertial. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Fritid och folkhälsa 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 4 120 1 725 3 433 3 433 0 

Avgifter och övriga intäkter 16 729 17 408 58 713 48 042 -10 671 

Summa intäkter 20 849 19 133 62 146 51 475 -10 671 

Personal -30 648 -30 580 -94 282 -96 032 -1 750 

Lokaler -30 532 -33 761 -95 051 -95 051 0 

Material och tjänster -21 895 -24 191 -70 383 -71 912 -1 529 

Kapitalkostnader -4 857 -5 523 -16 157 -16 157 0 

Summa kostnader -87 932 -94 055 -275 873 -279 152 -3 279 

Buffert (endast i budget) 0 0 -1 573 0 1 573 

Nettokostnad -67 083 -74 922 -215 300 -227 677 -12 377 

Kommunbidrag 67 997 70 612 215 300 215 300 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

914 -4 310 0 -12 377 -12 377 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0  0 0 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

845 2 103  4 050 4 050 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

1 759 -2 207 0 -8 327 -8 327 

Ackumulerat resultat 343 343 150 150 0 

Resultatanalys 

Periodens bokförda budgetavvikelse är -4 310 tkr. Denna budgetavvikelse inkluderar externa bidrag där 
kvarstående medel flyttas till kommande budgetår. För perioden är detta ca 1 250 tkr. I avvikelsen finns 
också bokförda kostnader för två sociala investeringsprojekt. Totalt 905 tkr. Bortser vi från externa 
bidrag och sociala investeringsprojekt så är den bokförda avvikelsen istället ca - 4 700 tkr. Däri finns 
också en bokförd kostnad som avser "Borås Arena 2.0" där det finns en utlovad kompensation. Denna 
bokförda kostnad är 1 200 tkr. Med hänsyn till även denna så är det bokförda resultatet ca - 3 500 tkr. 

Avvikelserna finns inom Badenheten och Anläggningsenheten och avser till största delen mindre 
intäkter än budgeterat. Avvikelserna på intäktssidan är till stor del en konsekvens av Covid-19. Läs 
vidare under rubrik 6. 

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 1 2020 12(42) 

Buffert 

Under året finns en avsatt buffert motsvarande 1 573 tkr. Justering efter beslut om budget 2020:2 har 
beslutats i nämnd, ärende nr: 2020-02-25 § 33. 

Bufferten är i nuläget avsedd för att täcka eventuella diverse underskott inom fritidsramen. 

Prognosavvikelse 

I nuläget prognostiseras ett underskott på totalt 12 377 tkr på fritidsramen och består av olika delar. Vi 
blir kompenserade för 4 050 tkr (Sociala investeringsprojekt samt Borås Arena 2.0) och efter hänsyn till 
det kvarstår 8 337 tkr. Då är bufferten ianspråktagen fullt ut. Prognosen inkluderar konsekvenserna av 
Covid-19 (ca 5 190 tkr)  samt renovering av Borås Simarena (ca 1 500 tkr). 

Det prognostiserade underskottet återfinns inom följande enheter: 

 Mötesplatser/förebyggande, avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld". 
Projektet avslutas 2019. (Total budget för perioden 2015-2019 = 5 700 tkr). Enheten har dock 
fått godkänt att använda kvarstående medel även 2020 som beräknas till -1 577 tkr. 
 

 Folkhälsa, -1 273 tkr -- avser Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" . (Total 
budget för perioden 2018-2020 = 3 000 tkr). 
 

 Anläggningsenheten, -2 700 tkr -- avser kostnader som kopplas till Borås Arena och går 
under benämningen "Borås Arena 2.0. Bokfört under perioden är ca 1 200 tkr. Kostnader som 
inkommer bokförs löpande och samtidigt uppdateras prognosavvikelsen. Ytterligare 500 tkr 
avser mindre intäkter än budgeterat för Borås Arena samt 550 tkr  avser mindre intäkter än 
budgeterat kopplat till Borås Skidstadion. Ca 450 tkr avser mindre intäkter för uthyrning av 
hallar som en konsekvens av Covid-19.  
 

 Badenheten, - 8 400 tkr -- avser framförallt mindre intäkter. Antagandena i prognosen bygger 
på att  verksamheten har återgått till ”normal” verksamhet från september och att budget 
därmed är i balans från denna månad. I nuläget är detta kanske inte så troligt men en 
uppdaterad prognos görs i samband med tertial 2. Det prognostiserade utfallet avser följande 
områden:          

o Renovering Borås Simarena, ca 1 500 tkr. 
o Konsekvenser Covid-19, ca 4 740 tkr 
o Löpande verksamhet, ca 2 160 tkr 
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4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2019-12-31 
Utfall 2020-04 Återstår 

En kommun fri från våld 
(projekt 29004) 

5 700 4 123 440 1 137 

Kraftsamling Sjöbo (projekt 
29005) 

3 000 1 727 465 808 

Borås Arena 2.0 (frittkod 
2657) 

 691 1 189 -1 880 

Nytt skyttecentrum 
(investeringsprojekt 72182) 

 150 34 -184 

     

Summa 8 700 6 691 2 128 -119 

Fritids- och folkhälsonämnden önskar ta del av de centralt avsatta medel, 5 milj kr, som avser den 
planerade hyreshöjningen i anledning av projektet Borås Arena 2.0. 

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -512 -542 -1 398 -1 398 0 

Nettokostnad -512 -542 -1 398 -1 398 0 

Gemensam 
fritidsadministration 

     

Intäkt 0 300 0 300 300 

Kostnad -4 281 -4 057 -12 188 -12 488 -300 

Nettokostnad -4 281 -3 757 -12 188 -12 188 0 

Överenskommelsen      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -5 -7 -382 -382 0 

Nettokostnad -5 -7 -382 -382 0 

Mötesplatser/förebyggand
e arbete 

     

Intäkt 3 187 1 392 1 127 1 127 0 

Kostnad -6 257 -6 069 -18 790 -20 367 -1 577 

Nettokostnad -3 070 -4 677 -17 663 -19 240 -1 577 
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Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Fritidsgårdsverksamhet      

Intäkt 2 232 3 335 6 961 6 961 0 

Kostnad -13 736 -14 808 -42 648 -42 648 0 

Nettokostnad -11 504 -11 473 -35 687 -35 687 0 

Badresor/barnkoloni      

Intäkt 0 0 176 176 0 

Kostnad -242 -261 -2 901 -2 901 0 

Nettokostnad -242 -261 -2 725 -2 725 0 

Folkhälsa      

Intäkt 3 187 1 542 2 801 2 801 0 

Kostnad -2 395 -2 377 -5 935 -7 208 -1 273 

Nettokostnad 792 -835 -3 134 -4 407 -1 273 

Träffpunkt Simonsland      

Intäkt 865 1 061 2 573 2 573 0 

Kostnad -3 428 -3 087 -10 764 -10 764 0 

Nettokostnad -2 563 -2 026 -8 191 -8 191 0 

Anläggningsenheten      

Intäkt 4 602 5 264 21 538 20 038 -1 500 

Kostnad -37 698 -43 435 -117 329 -118 529 -1 200 

Nettokostnad -33 096 -38 171 -95 791 -98 491 -2 700 

Badenheten      

Intäkt 6 654 6 210 26 970 17 770 -9 200 

Kostnad -18 234 -18 345 -55 811 -55 011 800 

Nettokostnad -11 580 -12 135 -28 841 -37 241 -8 400 

Evenemang      

Intäkt 210 29 0 29 29 

Kostnad -1 238 -1 067 -7 727 -7 756 -29 

Nettokostnad -1 028 -1 038 -7 727 -7 727 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -1 573 0 1 573 

Nettokostnad 0 0 -1 573 0 1 573 

Totalt      

Intäkt 20 937 19 133 62 146 51 775 -10 371 

Kostnad -88 026 -94 055 -277 446 -279 452 -2 006 

Nettokostnad -67 089 -74 922 -215 300 -227 677 -12 377 
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4.3.1 Gemensam fritidsadministration 

Analys av verksamheten  

Kvalitets- och utvecklingsenheten 

Ett förvaltningsövergripande utvecklingsarbete ”målarbete” kopplat till den pågående tillitsresan har 
inletts. Arbetet är planerat att genomföras utifrån fyra steg, med tillhörande utbildningspaket och 
material: uppdrag, organisation, ekonomi, medarbetarskap. Det första steget, med temat uppdrag, har 
genomförts på förvaltningens chefsträff och materialet förväntas användas på alla enheters APT 
(arbetsplatsträff) innan april månads slut. I samband med den pågående epidemin har arbetet lagts åt 
sidan på grund av den ansträngda situationen i verksamheten. 

En utbildning inom folkhälsa, agenda 2030 och mänskliga rättigheter med Hans Abrahamsson från 
Göteborgs universitet har startats upp tillsammans med drygt 20 nyckelaktörer på förvaltningen. 
Utbildningen förväntas resultera i en gemensam kunskapsproduktion som ska ligga till grund för 
förvaltningens fortsatta arbete med delaktighet och medskapande. Utbildningen startade i februari men 
behöver nu flyttas fram till hösten 2020 på grund av rådande epidemi. 

Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat att förvaltningen ska intensifiera sitt digitaliseringsarbete. 
En kartläggning av pågående arbete, behov och framtida möjligheter har påbörjats av Kvalitets- och 
utvecklingsenheten. Kartläggningen berör alla verksamheter och syftar till att ge ett underlag till hur 
digitaliseringsarbetet på förvaltningen kan organiseras och utvecklas. Under den ansträngda situation 
som epidemin har medfört för flertalet verksamheter har arbetet fördröjts och kommer avrapporteras 
till nämnden senare under året. 

Det årliga arbetet med intern kontroll fortlöper enligt plan, riskidentifiering är påbörjad och en 
workshop för riskanalys med nämnden är inplanerad i juni. 

Sedan mitten av mars har en omprioritering av enhetens arbete gjorts för att kunna stödja med 
dokumentation och samordning kopplat till förvaltningens arbete med epidemin. Enheten ansvarar för 
att leda och samordna den analysgrupp som verkar utifrån krisledningsstabens beslut. 

Det kommunikativa stöd som förvaltningen erbjuder föreningslivet har delvis stannat upp då de flesta 
större arrangemang är inställda eller framflyttade till hösten. 

Några medarbetar arbetar deltid på grund av föräldraledighet, vård av anhörig eller fackligt arbete. 
Enheten har anställt en person på motsvarande 50 procent under 2020, enligt ett uppdrag som 
finansieras av Socialt hållbart Borås, vilket innebär att kartlägga och utveckla föräldraskapsstödet i 
staden. 

HR- och ekonomikluster 

Ekonomiklustret 

Fokus för ekonomienheten under tertial 1 har varit att arbeta fram en internbudget som är anpassad 
efter nuvarande förutsättningar. För att kunna följa upp denna på bästa sätt har det tagits fram en plan 
för uppföljning som i första hand är riktad till verksamheten för mötesplatser/öppen 
ungdomsverksamhet samt badenheten. Tanken är att vi i storgrupp ska kunna följa upp 
verksamhetsområdena i sin helhet men också ha en mer direkt dialog om förväntningar och oklarheter. 

Inom ekonomienheten har det också tagits fram en sammanställning som identifierar de olika 
hålltiderna i budgetprocessen. Avsikten med denna är att få en översikt över tidsperspektiven i 
processen och därmed bättre kunna planera in det som ska färdigställas innan deadlines. Tanken är 
också att man ska få en överblick över när processen startar och vad som är viktiga saker att ta hänsyn 
till och prata sig samman kring. 

Det har också tagits fram en sammanställning över vilka rapporter som ska tas fram under året och när 
det ska fattas beslut om dessa. Tanken är att denna översikt ska utgöra ett komplement  till det årshjul 
som finns i Stratsys. 
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Ett mål inom ekonomiklustret är att tillsammans med berörda inom badenheten förbättra rutinerna 
kopplat till våra autogiro. Vår förhoppning är att inom kort kunna digitalisera delar av processen. En 
kartläggning har gjorts som identifierar roller, ansvar och de olika stegen i processen. En kontakt har 
också tagits med nuvarande leverantör av kassasystemet för att få en uppfattning om vilka tjänster de 
kan erbjuda. 

Som en del i att förbättra våra rutiner kopplat till kassaredovisning har vi planerat för att besöka ett 
antal enheter, och genom dialog ta fram arbetssätt och metoder för att kvalitetssäkra redovisningen. 
Fokus är en rättvisande redovisning utifrån gällande lagstiftning. I nuläget har vi inte kunnat påbörja 
verksamhetsbesöken som en konsekvens av covid-19, där vi precis som alla andra, behöver minimera 
sammankomster av olika slag för att minimera riskerna för smittspridning. 

Under första tertialen har digitala möten blivit ett självklart val. Det har erbjudits och genomförts ett 
antal mindre utbildningsinsatser i både Skype och Teams. Digitala verktyg har köpts in och installerats i 
flera sammanträdesrum. 

HR-klustret 

HR-klustret har under de första månaderna anställt två nya medarbetare, en inom HR och en inom 
nämnd. Vi har inom nämndadministration tagit emot en praktikant från förvaltningshögskolan som 
hjälper oss med vår dokumenthanteringsplan. Arbetet fortgår enligt plan och våra nya medarbetare har 
kommit in i sina nya uppdrag även om det har varit en hög arbetsbelastning med anledning av covid-19. 

Med anledning av covid-19 har nämndsekreterare genomfört ett digitalt nämndmöte vilket gick bra och 
planerar för fler digitala nämndmöten i vår. 

Med anledning av covid-19 har det planerade HR-arbetet delvis fått ställas om till att stötta 
verksamheten i arbetsmiljö och bemanningsfrågor. Det har gått bra men arbetsbelastningen är hög och 
HR kommer inte att hinna genomföra alla aktiviteter som var planerat 2020. Verksamhetsplaneringen 
kommer att revideras under våren. 

4.3.1.1 Överenskommelsen 

Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet. I samrådet ingår representanter från 
Svenska kyrkan, Studieförbunden, Föreningsrådet, Social ekonomi Sjuhärad samt Borås Stad. I 
kommunen är det Fritids- och folkhälsonämnden som har uppdraget att samordna arbetet i staden. 
Fritids- och folkhälsonämnden har fortsatt finansierat en processledare motsvarande en 40% tjänst som 
arbetar ihop med den kommunala processledaren. Under första kvartalet har arbetet fortgått med att 
skapa förutsättningar för att realisera en samverkan. Det har bland annat gjorts genom: 

 Påbörjat arbetet med att göra en film om Överenskommelsen. 
 FRÖ-möten – Forum för relationer i Överenskommelsen, på och om Kraftens Hus 
 Påbörjat planering inför kunskapskonferens hösten 2020. 
 Nätverkande med regionen och omliggande kommuner som har liknande Överenskommelser. 
 Nätverksmöte mellan förvaltningarna. 
 Samråd för Överenskommelsen. 
 Stödja samverkansprocesser i föreningslivet samt inom den egna och andra förvaltningar. 

Under pågående kris med anledning av covid-19 har samverkan inom ramen för Överenskommelsen 
förstärkts med civilsamhället genom att vara kanalen mellan de civila och invånare i riskgrupperna som 
är i behov av vardaglig hjälp. Arbetet har sin utgångspunkt på Träffpunkt Simonsland. 
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4.3.2 Mötesplatser/förebyggande arbete 

Analys av verksamheten 

Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med 
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. 
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv 
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. Mötesplatserna 
har tre huvuduppdrag: att vara en social mötesplats, att vara en ”motor” för verksamhetsöverskridande 
samverkan samt att tillhandahålla medborgarservice. Verksamheten ska ha en lokal prägel och de tre 
inriktningarna ska bidra till en likvärdighet över staden. Det systematiska våldspreventiva arbetssätt som 
arbetades fram under projektet "En kommun fri från våld" förstärker uppdraget genom att all personal 
löpande genomgår utbildning och fortbildning i våldsprevention. 

Inom ansvarsområdet finns fem mötesplatser: Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo, 
Norrbyhuset och Mötesplats Kristineberg. Dessa har öppet måndag-lördag i varierande utsträckning. I 
samband med det rådande Covid-19-läget har Mötesplatserna bedömts som samhällsviktiga i ett Borås 
Stads-perspektiv och har trots hög sjukfrånvaro i princip haft ordinarie öppettider under hela perioden. 
Detta har varit möjligt genom förflyttningar av personal inom förvaltningen. Verksamheten har efter 
bästa förmåga förhållit sig till de rekommendationer som kommit lokalt och nationellt i syfte att 
minimera smittspridning och parallellt med det ge Borås Stads invånare god service. 

Besökssiffrorna sjönk något vid pandemins början, vecka 12, men har sedan behållit ungefär samma 
nivå. Statistiken visar att besöken ligger inom jämn könsfördelning 40%-60% under hela perioden, dock 
syns en viss minskning av kvinnor i besöksgrupp sedan starten av pandemin. 

Internationellt arbete 

I februari togs fyra nya volontärer emot och Borås Stad har via Fritids- och folkhälsoförvaltningen/SD 
Väster sammanlagt varit värdar åt 41 volontärer. I dagsläget finns det 10 volontärer i verksamheterna 
fördelade på fem olika enheter. 

I februari fick volontärsgruppen möjligheten att träffa kommunalrådet Kerstin Hermansson där 
volontärer och tjänstepersoner presentera det internationella arbetet och arbetets positiva inverkan för 
Borås Stad. 

Enheten också tagit emot ett studiebesök från Jönköpings kommun för att presentera Borås sätt att 
arbeta med internationella projekt. I samband med detta fick enheten en förfrågan om att handleda 
deras personalgrupp som planerar att ta emot volontärer till hösten. 

En ny manual för mentorskap har tagits fram vilken kommer att användas framöver. Syftet är att 
kvalitetssäkra mentorskapet i våra olika projekt, samt möjliggöra för fler att ta del av arbetet. 
Volontärsgruppen har också genomfört en grundutbildning i våldsprevention, samt spelat in en Podcast 
i syfte att nå ut till fler unga i Borås. 

Det rådande pandemiläget i världen påverkar naturligtvis det internationella arbetet. Följande aktiviteter 
var planerade att genomföras under våren, men ligger på is tills vidare: studiebesök från Hjälmareds 
folkhögskola i Alingsås, medverkan i utvecklingsarbetet av strategiska partnerskap, studiebesök från 
Lomma, besök från MUCF tillsammans med representanter från Island och deras motsvarande 
myndighet - i syfte att lyfta goda exempel med Quality Label, medverkan på Intercity Youth 
Conference och ett planerat ungdomsutbyte med Armenien. 

Det våldspreventiva arbetssätt som arbetades fram under projektet "En kommun fri från våld" är 
numer en del av alla volontärprojekt. Hur detta fungerar i praktiken har vid flera tillfällen redovisats för 
andra kommuner och organisationer. 

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015 är avslutat och 
en slutrapport beräknas vara klar under maj. 

Brygghuset. Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-It-Yorself-arena (D.I.Y) för unga från 
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16 år. Under våren har enheten fått i uppdrag att tillsammans med Kulturföreningen Tåget utreda en 
möjlig samverkan i lokaler på Bryggaregatan 14, ett förslag väntas bli klart i maj-juni. Covid-19 har 
inneburit en viss minskning av besökssiffrorna men besöken ligger inom jämn könsfördelning 40%-
60% under hela perioden. 

  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Covid-19 gör prognosen svårbedömd men i dagsläget inga väsentliga kända budgetavvikelser. 
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4.3.3 Fritidsgårdsverksamhet 

Analys av verksamhet 

Den öppna ungdomsverksamheten inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla 
invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, 
trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt 
förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter 
och resurser. Det systematiska våldspreventiva arbetssätt som arbetades fram under projektet "En 
kommun fri från våld" fortsätter och förstärker uppdraget bland annat genom att all personal löpande 
genomgår utbildning och fortbildning i våldsprevention. Det våldspreventiva arbetet är långsiktig och 
förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse avseende bland annat jämn könsfördelning i besöksgruppen. 

Verksamheten består av 11 kommunala enheter som i olika omfattning bedriver öppen 
ungdomsverksamhet. Med bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden bedrivs också tre enheter i annan 
regi (IOP) och via en idrottsförening som i sin klubbstuga har öppen ungdomsverksamhet tre dagar per 
vecka. Verksamhet bedrivs även med att personal från Fritids- och folkhälsoförvaltningen finns på plats 
i två olika föreningars anläggningar vissa tider varje vecka. Borås Stad är medlemmar i KEKS (kvalitet 
och kompetens i samverkan), ett nationellt nätverk, som ger stöd i kvalitetsarbetet. 

I januari fick förvaltningen besked från Grundskoleförvaltningen om nivån på fortsatt samverkan 
avseende skolfritid. Det kommer att innebära en minskning av grundskolans köp av fritidsledartimmar 
på 5,55 årsarbetare per helår, förändringen träder i kraft från 2020-08-01. Förutom stora anpassningar i 
den öppna ungdomsverksamhetens grunduppdrag, med att ha ett antal fritidsgårdar öppna, innebär 
förändringen att det inte längre kommer finnas något löpande systematiskt samarbete mellan vår 
förvaltning och Grundskoleförvaltningen avseende målgruppen högstadieelever på exempelvis Norrby, 
Hässleholmen och Hulta. Ett arbete med att anpassa verksamheten utifrån de nya ekonomiska 
förutsättningarna har påbörjats. Troligtvis kommer minst en enhet att stängas och flera enheter att 
behöva minska öppettiderna. 

I samband med det rådande Covid-19 har den Öppna ungdomsverksamheten bedömts som 
samhällsviktig i ett Borås Stads-perspektiv. En upparbetad lista mellan enheter har tagits fram avseende 
prioriteringsordning för öppethållande. Detta har inneburit en sammanslagning av två enheter och 
något minskat öppethållande på några enheter. Genom förflyttningar av personal mellan enheterna, 
utökade förordnanden av vikarier, bemanningsstöd från andra enheter inom förvaltningen och Borås 
Stad har verksamheten trots hög sjukfrånvaro kunnat hålla en relativt god kontinuitet avseende 
öppethållandet. Verksamheten har efter bästa förmåga förhållit sig till de rekommendationer som 
kommit lokalt och nationellt i syfte att minimera smittspridning och parallellt med det ge Borås Stads 
invånare god service. 

Besökssiffrorna sjönk med anledning av covid-19:s början, vecka 12, men har sedan behållit ungefär 
samma nivå. I samband med gymnasieskolans stängning har den åldersgruppen av besökare ökat på 
flera enheter. Statistiken visar under hela perioden att 35% av besökarna är flickor vilket inte uppfyller 
målet med jämn könsfördelning inom 40%-60% spannet. 

  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Covid-19 och grundskolans minskning i köp av fritidsledartimmar till hösten gör prognosen 
svårbedömd. 
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4.3.4 Badresor/barnkoloni 

 Analys av verksamheten 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för sommarlovsverksamheterna Badresor till Sjömarken 
och Borås Kollo, dagläger respektive barnkoloni. Båda verksamheterna är viktiga och grundläggande i 
Borås Stads arbete "All barn har rätt till ett roligt sommarlov", sommarlovsverksamhet med ett 
barnrätts- och folkhälsoperspektiv. 

Badresor till Sjömarken vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i 
staden. Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet i Borås 
Stad. 

Borås Kollo vänder sig till barn 8-12 år och pågår under tre 18-dagars perioder på sommarlovet. Kollo 
kan erbjuda 108 barn plats, i år, 2020, ansökte 145 barn om att få delta. 

Med anledning av rådande Covid-19 är en del förändringar planerade för att kunna följa Borås Stads 
riktlinjer för att förebygga smitta. 

Borås Kollo kommer erbjuda samma antal barn plats på Kollo men varje grupp och period delas på två 
vilket resulterar i färre barn per grupp men också kortare lägerperioder. Alla utflykter med buss är 
inställda men fler hajker och utflykter i närområdet kommer att anordnas. 

Sett ur ett barnrättsperspektiv är det positivt är att barnen som fått plats på Kollo kommer iväg på 
läger. Det är viktigt då vi vet att sommaren vanligtvis är en tid då social och ekonomisk ojämlikhet gör 
sig påmind. Målet är att alla barn ska ha med sig upplevelser från sommarlovet som skiljer sig från 
vardagen och haft möjlighet att träffa nya kompisar. Negativt är att lägret är förkortat för de barn som 
inte har en trygg hemmiljö och för barn som tar längre tid på sig att landa i den nya situationen som det 
är att vara hemifrån, det kan vara exempelvis barn med funktionsnedsättningar. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Då båda dessa verksamheter bedrivs under sommaren och då anpassning med anledning av Covid-19 
behöver ske är det för tidigt att lämna en tillförlitlig budgetprognos. 
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4.3.5 Folkhälsa 

Analys av verksamheten 

Vid olika kriser är det oftast de mest utsatta, med sämst socioekonomiska förutsättningar som drabbas 
värst. Så är det även under rådande pandemi och utifrån folkhälsouppdraget gjordes i slutet av mars en 
analys avseende risker och konsekvenser för de mest utsatta grupperna med anledning av covid-19. 
Skrivelsen lyftes till krisledningsstaben vilket mynnade ut i uppdraget att leda och samordna ett 
förvaltningsövergripande analysarbete med tillhörande åtgärder. Målgruppen är främst barn och unga 
men även invånare på geografiskt utsatta områden samt gruppen äldre. Arbetet går i linje med en 
liknande samverkan i Helsingborg. 

Vårens folkhälsoarbete har fokuserat på att mobilisera berörda aktörer och stärka samverkan med 
föreningsliv, bostadsbolag, näringsliv  och andra verksamheter för att underlätta för invånarna och där 
det är möjligt förebygga konsekvenserna av pandemin. Att nå ut med korrekt och tillgänglig 
information har varit centralt och den tillit som finns mellan berörda har varit avgörande för att nå 
fram. 

SKR-nätverken (Sveriges kommuner och regioner) för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna och 
regionernas folkhälsochefer hade nätverksträff i februari. Vid mötet deltog verksamhetschefen och 
temat var ekonomi, kompetenser, kunskap och utbildning. SKR har på grund av Covid-19 även kallat 
till två digitala möten där båda nätverkens kommuner och regioner diskuterat kring temat ”Vad blir 
konsekvenserna av Covid-19 för folkhälsan i befolkningen?”. Vi har även tillsammans provat en 
analysmodell utifrån sociala bestämningsfaktorer för hälsa. 

I mars skulle Healthy Cities ha haft sin årskonferens i Falun. På grund av rådande läge ställdes 
konferensen in och i stället hölls det planerade årsmötet digitalt. Både Borås Stad och Trollhättan hade 
anmält intresse för att bli ny värdkommun för svenska Healthy Cities-nätverket. Årsmötet beslutade att 
utse Trollhättan. 

Inom ramen för Säker och trygg kommun skulle det hållas en heldag i mars. Även denna blev inställd 
med anledning av Covid-19. Vid årets början skickades en utvärdering ut till alla medverkande parter. 
Den skulle ha redovisats på marsmötet och kommer nu i stället att redovisas på kommande möte i 
september. 

Lokalt folkhälsoarbete 

De lokala utvecklingsplanerna för områdesutveckling på Norrby, Hässleholmen och Sjöbo antogs i 
januari och anger riktningen för det lokala folkhälsoarbetet. 

Vikten av det lokala folkhälsoarbetet har blivit ännu tydligare i samband med rådande pandemi. 
Invånarnas förutsättningar skiljer sig åt mellan stadens områden och mellan olika grupper. I de 
geografiskt utsatta områdena har samverkan intensifierats under pågående pandemi. Lokala aktörer har 
mobiliserat sig för att sprida korrekt och tillgänglig information. Riskerna för utsatta grupper har 
identifierats och dokumenterats. En del av det tidigare inplanerade arbete har fått skjutas på till hösten 
på grund av restriktionerna avseende covid-19. 

På Hässleholmen har arbetet för Romers hälsa, där en behovsinventering skulle genomföras i vår, 
skjutits fram till hösten. Boendemöten och trygghetsvandring blir också uppskjutet till senare i år. 
Områdesnätverket planerade att genomföra ett studiebesök i Gårdsten under maj månad, men 
Gårdsten har nu meddelat att de inte tar emot studiebesök under hela 2020. 

Ett arbete pågår för att Norrby ska prioriteras inom Socialt Hållbart Borås. Samtal mellan 
processledaren för socialt hållbart Borås, MR-strateg samt tjänstepersoner från CKS (centrum för 
kunskap och säkerhet) och Fritids- och folkhälsoförvaltningen pågår för att hitta former för ett 
långsiktigt och strukturerat arbete. 

På Sjöbo pågår samverkan med RF-SISU  för att utveckla föreningslivet på Sjöbo. För att öka barn och 
ungas fysiska aktivitet och deltagandet i föreningslivet planeras för fler ledarledda spontanaktiviteter, 
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där skolan som arena är en viktig fysisk plats att utgå från. En plan för utveckling av Sjöbo 
Arena/Sjöbovallen har tagits fram via projektstudion. En nära samverkan med Kraftsamling Sjöbo har 
pågått för att ta fram metoder och tidsplan för att införliva Kraftsamlingen i den ordinarie 
verksamheten när Kraftsamlingen avslutas vid årsskiftet. 

Simskolan för kvinnor har genomförts under våren även om deltagandet blev lite lägre mot slutet med 
anledning av covid-19. 

Äldres hälsa 

Utställningen Årsrika skulle ha pågått under april, men har skjutits fram på grund av covid-19. 
Utställningen planeras att hållas på Träffpunkt Simonsland och riktar sig till hela befolkningen, men en 
särskild målgrupp är seniorer, vilka utgör en riskgrupp och därmed skjuter vi fram genomförandet av 
utställningen. 

En enkät ska tas fram för att ge ett bättre statistiskt underlag avseende äldres hälsa. Undersökningen 
skjuts fram till hösten då bedömningen är att den inte skulle ge en korrekt bild av äldres hälsa och 
mående då målgruppen rekommenderats att isolera sig under delar av våren. 

Drog- och brottsförebyggande arbete 

För att förbättra situationen för unga och unga vuxna i samband med kritiska datum har en årlig 
handlingsplan tagits fram med fokus på att stärka och utveckla insatser kopplat till Kritiska datum. En 
arbetsgrupp med representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt Polisen  
(representanter från Drogpolitiska ledningsgruppen och gymnasiechefer), har initierats för att stärka 
gymnasieskolornas roll i arbetet. Insatser har förändrats, men inte ställts in, till följd av pandemin. Till 
exempel har ett föräldrabrev inför Valborg tagits fram med information om risk för ökad 
smittspridning i samband med fester och alkohol. 

I januari startade den regionala FoU-cirkeln som syftar till att öka kunskapen om cannabis och stärka 
det lokala förebyggande arbetet mot cannabis. Till följd av epidemin har FoU-cirkeln förlängts från 
december 2020 till mars 2021. Fördjupningsarbetet i Borås syftar till att skapa en lokal ANDTcoach-
utbildning (alkohol, narkotika, doping, tobak) . En ANDTcoach är en person som arbetar med barn 
och unga och som efter avslutad utbildning kan driva det ANDT-förebyggande arbetet i ordinarie 
verksamhet. 

Inom ramen för 100%, Ren hårdträning, har ytterligare fyra gym diplomerats för första gången. Gym 
som inte har diplomerats före maj 2020 kommer uteslutas från nätverket på grund av att de inte följt 
riktlinjerna för samverkan. 

Under januari-mars har ett planeringsarbete inför konferensen Sverige mot narkotika genomförts, men 
till följd av pandemin har konferensen flyttats från maj till september. Ett beslut om konferensen 
eventuellt kommer att flyttas ännu en gång, till våren 2021, tas innan sommaren. 

För att öka kunskapen och stärka engagemanget i det trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet på våra utsatta områden fortsätter EST-arbetet (effektiv samverkan för trygghet). Med hjälp av 
det digitala verktyget embrace har arbetet utvecklats på Hässleholmen/Hulta och Norrby. Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen är nya samverkansaktörer och deltar nu aktivt 
i arbetet. 

I januari genomfördes en regional EST-utbildning i Länsstyrelsens regi men i samarbete med Borås 
Stad. Utbildningen hölls på Hässlehuset. 

För att skapa en ren, snygg och trygg miljö fortsätter arbetet genom Borås rent och snyggt. Flera av de 
insatser som planerats försvåras av pandemin. Skräpmätningen på Norrby genomförs eventuellt inte, då 
Mobile Info Center som skulle genomföra mätningen har arbetat med informationsspridning på olika 
språk. De traditionella skräpplockardagarna genomförs förhoppningsvis enligt plan, men får 
genomföras i mindre grupper. I april ordningsställs den ÅVC (Återvinningscentral) som sedan länge 
planerats för på Norrby. Årets första månader har gått till att informera och förankra detta hos de 
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boende. Återvinningscentralen kommer vara bemannad och hoppas bidra till en bättre och renare miljö 
på området. 

Föräldraskapsstöd 

Fritids- och folkhälsonämnden har beslutat att revidera Program för föräldraskapsstöd 2021. 

Kartläggning över befintligt föräldraskapsstöd påbörjades under tertialen. Syftet med kartläggningen är 
att inom Socialt Hållbart Borås identifiera stadens stöd till föräldrar, vilka som nås/inte nås och därmed 
tydligt se vilka olika delar av stödet som behövs utvecklas. 

Två tjänstepersoner inom förskoleförvaltningen utbildades till ABC-instruktörer. Syftet med detta är att 
säkerställa utbildning av nya gruppledare internt i kommunen. ABC till föräldrar har erbjudits. Från 
mitten av mars avslutades alla kurser på grund av utbrottet av epidemin. 

I mitten av mars stängde familjecentralerna och öppna förskolorna efter beslut från förskolenämnden. 
Efter påsk öppnades dock verksamheterna igen men bedrivs nu utomhus på platser nära 
familjecentralerna. 

Kriminologen och föreläsaren Maria Dufva föreläste sammanlagt 7 dagar i Borås för elever i årskurs 4, i 
stadens serviceorter. I samband med föreläsningen gjordes klassuppgifter i ämnet. Utöver 
elevföreläsningarna fick all personal inom elevhälsan i hela staden en skräddarsydd work-
shop/handledning. Syftet med den är att långsiktigt vara bärare av frågan i alla skolor. Även 
gymnasiesärskolans elever tog del av en föreläsning. Cirka 1000 föräldrar och personal fick också 
möjlighet att ta del av föreläsningen. 

Kraftsamling Sjöbo 

I Kraftsamling Sjöbo har en handlingsplan arbetas fram i bred samverkan genom projektgruppen och 
godkänts av styrgruppen. En uppföljningsstrategi i syfte att systematisera ett långsiktigt 
utvecklingsarbete som ska fortlöpa efter projekttid, har också tagits fram. 

En projektstudio har genomförts för att utreda möjligheterna för ett rekreationsområde på Sjöbo i 
anslutning till Sjöbovallen. Resultatet har sammanställts och Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
ansvarar för att driva processen vidare. Flera utåtriktade arrangemang har genomförts på Trollstigen. 
När det gäller utvecklingen av den fysiska miljön på Sjöbo Torg så har Tekniska förvaltningen nästan 
färdigställt utifrån plan. Det som kvarstår är att sätta upp belysningsslingan. 

Gällande projektet ”Konst i stadsdelsutveckling” har konstnären Apolonija Sustersic startat upp 
dialogprocesser på Medborgarlabbet. Dock har inplanerade dialoger ställts in som en följd av Covid-19. 

Det planerades även workshoppar för att stärka samverkan mellan verksamheterna på Sjöbo. Även de 
ställdes in på grund av Covid-19 och planeras nu i stället i september. 

Projekten Kraftsamling Sjöbo och Sjöbo 2.0 har presenterats på innovationsdagarna samt 
stadsbyggnadsdagarna. 

En verksamhetsstrategi och en modell för Medborgarlabbet har arbetats fram och en dialog för hur 
arbetssättet ska implementeras i ordinarie verksamhet har påbörjats. Det har även tagits fram en 
uppdragsbeskrivning för rollen idécoach, vilken kan vidmakthålla det medskapande arbetssättet efter 
projekttid. En handbok för Medborgarlabbets arbetssätt, håller på att arbetas fram liksom former för 
att integrera verktygsbibliotek samt Fritidsbanken i Mötesplats Sjöbos verksamhet. I mitten på mars 
blev det ändrade förhållanden på grund av Covid-19. Resursen för Medborgarlabbet stöttar nu 
bemanningen på Mötesplats Sjöbo och fungerar som mobil idécoach för Medborgarlabbet. Det innebär 
att Medborgarlabbet inte bemannas tillsvidare och att månadsbladet är vilande. Medborgarlabbets lokal 
finns dock fortfarande för utlåning till lokala engagemang. 

Slutrapporten för Vinnovaprojektet Sjöbo 2.0 håller på att sammanställas. Arbetet med att 
implementera Medborgarlabbets metoder och resultat fortlever, även när projektet avslutas. 

Vinnovaprojektet SIGURD (Sustainable Impact Governance for urban development) har gjort ett 
omtag för att avgränsa projektets omfattning. RISE har beslutat att genomföra SROI- (Social return on 
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investment) analyser på respektive fallstudier i Göteborg och Borås. Fallstudien i Borås Stad har 
avgränsats till att omfatta Medborgarlabbets stadsplaneringsprocesser. En konsult från VOK AB har 
tillsatts för att stötta Borås Stad i genomförandet av SROI. En SROI-utbildning om tre tillfällen har 
tagits fram och erbjuds tjänstemän i Borås Stad. 

Tio av elva projekt som beviljats idébidrag är genomförda. Hinderbanan håller på att byggas på 
Sjöbovallen och invigningen av Discgolfbanan kommer att senareläggas på grund av Covid-19. Samtliga 
projekt kommer att utvärderas under året och ingå som en del i SROI-analysen, inom ramen för 
Vinnovaprojektet SIGURD. 

Processen kring Sjöbohuset pågår. Vi har haft två halvdagars workshoppar med fokus på att skapa 
gemensam målbild för ett framtida Sjöbohus. En tjänstemannagrupp och föreningsalliansen har 
tillsammans med AB Bostäder och deras arkitekt arbetat fram ett nytt förslag för ombyggnation och 
samlokalisering av verksamheterna i ett ”Sjöbohus”. Förslaget innebär en investering på drygt 30 
miljoner. Nu återstår det för berörda att ta beslut kring investering innan AB Bostäder fortsätter 
projekteringen. 
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4.3.6 Träffpunkt Simonsland 

Analys av verksamheten 

Verksamheten på Träffpunkt Simonsland har precis som all annan verksamhet drabbats av Covid-19. 
Under första månaderna hade vi en ökning inom all verksamhet såsom antal besökare, resor, 
caféverksamheten, biokvällar med mera. 

Den 9 mars stängde vi ner den verksamhet som Borås Stad anordnar på grund av Covid-19, då vår 
verksamhet riktar sig till riskgrupperna. Tjänstepersoner och föreningar hade ett gemensamt möte 
veckan därefter för att föra en dialog kring resten av våren. Efter mötet ställde även föreningarna in det 
mesta av sin verksamhet. 

Caféverksamheten tappade ca 20 procent av sin omsättning jämfört med 2019 under samma period. 
Även antalet kassakunder minskade med 15 procent, trots en ökning under första delen av året jämfört 
med 2019. Det ser vi som följd av det rådande läget. 

Under 2020 har Träffpunkt Simonsland ökat sina utflykter till att omfatta både tisdagar och torsdagar. 
Allt för att möta en stor efterfrågan. Resorna ställdes dock in från början på mars som en följd av 
Covid-19. 

165 personer har ansökt om Följa med-kortet under perioden. 

Frivilliggrupperna arbetade som planerat innan vi stängde den kommunala verksamheten. Frivilliga 
arrangerade till exempel en ”Hitta nya vänner”-träff en lördagskväll med 25-30 deltagare. Tanken är att 
fortsätta med detta efter pandemin. 

Stödlinjen upprättades den 20 mars. Det är en telefonservice för alla i riskgruppen för Corona, som är i 
behov av stöd och hjälp. Hjälpen kan bestå i samtalsstöd och av praktisk hjälp såsom matinköp, 
apoteksärenden med mera. Med tiden kommer hjälpinsatserna att utvecklas efter nya behov som 
uppstår. Stödlinjen har varit bemannad under vardagar kl 08.00-20.00 och lördagar 08.00-12.00. 
Information och hjälp på andra språk finns. På Träffpunkt Simonsland finns en anställd person som 
talar persiska, afghanska, grekiska, arabiska, engelska. En anhörigkonsulent är finsktalande och 
bemannar den finskspråkiga stödlinjen måndagar till torsdagar kl 08.00-17.00. Sedan start har stödlinjen 
haft ungefär 150 samtal per vecka. 

En ny frivilligsamordnare började i april och började direkt jobba med Stödlinjen och samordningen av 
dess frivilliga. I början av året anställdes en Lots/funktionshindersamordnare. Personen valde sedan att 
gå vidare till tjänst i annan kommun. Relaterat till den rådande situationen avvaktar vi med att rekrytera 
en ny medarbetare till den tjänsten. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Tjänsterna som inte är tillsatta påverkar budgetutfallet i positiv riktning och de inställda utflykterna och 
de minskade intäkterna i caféet i negativ riktning. Verksamheten förväntas ha en budget i balans vid 
årets slut. 

Åtgärder 

Inga andra åtgärder behöver vidtas. 
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4.3.7 Anläggningsenheten 

Analys av verksamheten 

Inom Anläggningsenheten, där vi hanterar idrotts- och friluftsanläggningar, sporthallar, badplatser 
utomhus, spår- och vandringsleder samt Sundholmens konferensgård, pågår en omfattande 
verksamhet. Gästerna är till största delen Borås föreningsliv. 

Borås Arena 

Borås Arena kommer under 2020 att uppgraderas i enlighet med visionen Borås Arena 2.0. 
Ombyggnationen innebär bland annat modernisering av teknik, omfattande underhållsarbete samt 
anpassningar till UEFA:s nya arenakrav som gäller förändringar kring säkerhet, övervakning och 
planbelysning, lounger och supportertorg med mera. En helt ny LED-reklam införs under 2020. Detta 
underlättar för föreningarna som har Borås Arena som sin huvudsakliga matcharena och också vid 
internationella arrangemang som kräver så kallad "clean arena", det vill säga en arena helt fri från fast 
reklam. Även konstgräset byts ut, det gamla gräset läggs ut på Borås Arena 2. Ombyggnaden startades i 
november 2019 och det innebär att intäkterna i stort sett uteblivit hittills. De kostnader som Borås 
Arena 2.0 genererar bokför vi separat, för att kunna redovisa i enlighet med Kommunfullmäktiges 
beslut om ramen för investeringen. På sikt kommer detta att påverka nämndens budget för 
anläggningen, och ett tillskott är en förutsättning för att klara de ökade kostnaderna. 

Rydahallen stod klar 2019 och har delvis avlastat Borås Arena under ombyggnationen. I huvudsak har 
hallen fungerat väldigt bra under vintern. Parkeringsproblematiken som funnits under vintern är 
fortfarande en utmaning, dock har skyltar satts upp vid Almenäsvägen för att informera tydligare om 
hur vi parkerar. 

Konstgräs 

På grund av ekonomiska och miljömässiga skäl kommer förvaltningen inte att byta några konstgräs 
under året. Undantaget är Borås Arena, som får ett nytt konstgräs och det "gamla" från Arenan läggs 
istället på Borås Arena 2. Ett arbete som har påbörjats och kommer att slutföras under maj månad på 
Borås Arena 1 och preliminärt under juni månad på Borås Arena 2. 

Boråshallen 

I Boråshallen pågår nu ett omfattande arbete med att färdigställa den restaurang som Borås Basket 
bygger. Restaurangen kommer att ligga i hallens nordvästra del, alltså den kortsida som är utmed 
riksväg 40. I anslutning till restaurangen byggs också toaletter. Arbetet beräknas vara klart i november 
2020. 

Boda isbana 

Boda isbana har nu avverkat sitt andra verksamhetsår. En vinter som har bjudit på plusgrader till stora 
delar, gör att energikostnaderna har stigit. En vinter av denna klass är den sämsta tänkbara utifrån 
energianvändning. Verksamheten flyter dock på och fler människor söker sig till bandy/konståkning 
och även allmänhetens åkning. 

Skidstadion 

De el- och VA-arbeten som påbörjades under 2019 är nu klara. Detta är en kvalitetshöjning av 
anläggningen för att klara framtida verksamheter, inte minst SM-veckan 2021. Även Borås 
Skidlöparklubbs nya klubbhus står nu färdigt. Anläggningen har verkligen fått ett ansiktslyft och 
kommer att klara många utmaningar under många år framöver. Den dåliga vintern avspeglar sig i form 
av uteblivna intäkter för spårkort på ca -600 tkr. 

Kransmossen 

Inför 2020 har förvaltningen sagt upp avtalet med Servicekontoret om drift och skötsel av 
friluftsanläggningen. Istället har förvaltningen själva tagit över ansvaret och arbetet med drift och 
skötsel ligger nu på Skatehallen och Lundby Park. Tillsammans med Arbetslivsförvaltningen driver vi 
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nu på prov ett samarbete där personer med funktionsnedsättning arbetstränar och leds av personal från 
förvaltningen. De gamla omklädningsrummen och bastun är uppsagda och istället hänvisar vi nu till nya 
och fräscha lokaler i Mariedals klubbstuga. Där återfinns samma faciliteter som tidigare fast i nyare 
tappning. Övergången har fungerat väl, trots ett antal mindre incidenter på vägen. 

Idrottshall Kyllared 

Den tänkta evakueringsskolan på Kyllared har erbjudit förvaltningen ett extra tillskott av en idrottshall 
under första halvåret 2020. Detta minskar trycket i våra övriga hallar och mycket tid för 
inomhusaktiviteter har frigjorts. 

Spår och leder samt badplatser 

Årets första månader har fokuserats på att återställa de badplatser och friluftsområden som fått mycket 
"stryk" av högt vatten och stormvindar. Vid främst Asklanda badplats har stora eroderingar skett, vilket 
också lett till att vi nödgats fälla flera stora tallar. Några tallar som står kvar har sina rötter helt fria och 
vi måste bygga upp hela marken igen. Marken under grillplatserna har eroderat bort och måste nu 
byggas upp igen. Spången mellan Asklanda och Skalle badplatser slets delvis sönder av storm och högt 
vatten. Även vid Skalle och Sjömarkens badplatser har eroderingen skapat problem. Vid Sjömarkens 
badplats måste vi kommande år påbörja ett stort arbete med att säkra att inte strandpromenaden och 
badplatsen i framtiden eroderar bort. 

Ordentliga översvämningar på Kransmossen gjorde att delar av den tillgänglighetsanpassade hårdgjorda 
stenmjölsytan utmed ån spolades bort. Även här pågår återställningar just nu. 

En tillgänglighetsanpassad badramp har tillverkats till Sandareds badplats. Detta blir den tredje 
tillgänglighetsanpassade badplatsen i Borås (de båda övriga är Almenäs och Kypesjöns badplatser). 

  

Väsentliga budgetavvikelser och åtgärder 

Enheten ser att intäkterna minskar till följd av den rådande pandemin. I dagsläget beräknas 
intäktsbortfallet till ca -450 tkr. Ytterligare intäktsbortfall tillkommer på Borås Arena med ca -500 tkr 
och Borås Skidstadion med ca -550 tkr. Totalt bedömer enheten att man gör en förlust på ca -1 500 tkr. 
Därutöver en bokförd kostnad som avser "Borås Arena 2.0" på 1 200 tkr. Totalt ca 2 700 tkr. 
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4.3.8 Badenheten 

Analys av verksamheten 

Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och 
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet, i och vid vatten till bad, 
träning och avkoppling samt social samvaro. 
På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. 
Asklandabadet är anpassat och hyrs i huvudsak ut till personer med olika funktionsnedsättningar. 
Vid Borås Simarena finns även Alidebergsbadet, ett utomhusbad som tillsammans med Badenheten 
drivs av Simklubben Elfsborg sommartid. 
Fastigheterna förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen. Den tekniska driften samt skötsel av vatten- 
och ventilation på våra anläggningar köper vi från 1 januari 2020 från Servicekontoret. Detta då den 
tekniska Driftenheten, som tidigare låg på vår egen förvaltning, har flyttats över till Servicekontoret för 
att enheten inte ska vara så sårbara med sin bemanning. 

Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och ta ansvar för 
barn och unga. Vi vill bidra till att ge Boråsaren en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Vi ska bedriva 
våra verksamheter så att alla gäster upplever kvalité, omsorg och personlig service. Vårt bidrag för att 
nå dessa mål är att vi erbjuder, simundervisning för alla, oavsett ålder. Vi erbjuder även babysim, 
simlekis, simskola, vuxensimskola, crawlkurser för både nybörjare och erfarna, olika former av 
vattenträning i grupp. Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten till våra bad. Detta oavsett om 
man har någon typ av funktionsnedsättning eller av etnisk bakgrund begränsas av möjligheten till att 
besöka någon av våra anläggningar. 
 
Vårt största uppdrag ser vi ändå som att serva grundskolan med att ge alla barn i årskurs 2 och 3 
simundervisning under skoltid. Vårt gemensamma mål med skolsimskolorna är att alla elever i år 3 ska 
klara av att hoppa eller dyka i på djupt vatten och simma 25 m. Detta mål är satt för att eleverna ska ha 
en bra grund för att klara kommande mål i år 6. Alla barn har olika förutsättningar för att klara målen 
utifrån tidigare erfarenheter till vatten och fysiska förutsättningar 

Vårens arbete kan vi dela in i före och efter Covid-19:s intåg i vårt samhälle. De första två månaderna 
förlöpte normalt. När vi gick in i mars så började vi redan då se att våra verksamheter gick ner i antal 
besökare, för att i slutet av april nästan helt ha upphört. Den verksamhet som fortfarande har dragit lite 
besökare till våra anläggningar är våra simklubbar. Men även simklubbarna ser en kraftig nedgång i sina 
verksamheter. 

Under våren 2020 fortsatte samverkansprojekt Sommardoppet med simklubben SK70, SLS (Södra 
Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Här erbjuds alla 5-åringar i Borås Stad gratis kurser i 
vattenvana. Vi ser det som en bra möjlighet för alla 5-åringar att kunna få en förberedande 
vattenvanekurs, oavsett ekonomiska förutsättningar. I år var inte Simklubben Elfsborg tänkt som 
medarrangör för Sommardoppet. Detta då Borås Simarena ska stänga för renovering. Simklubben 
önskade avsätta all ledig tid för sina egna simkurser, då det blir ett avbrott i deras ordinarie 
verksamheten under Borås Simarenas renovering. Strax innan alla utskick skulle göras inför 
Sommardoppet så beslöt vi att avblåsa denna verksamhet för 2020. Detta för att läget nu är så osäkert 
på grund av Covid-19 och vi inte alls vet hur utsikterna för maj och juni ser ut. Med facit i hand så 
känns det som ett klokt beslut. 

Planering inför Borås Simarenas renovering återupptogs. Nu är stängningen planerad från 4 maj - 31 
augusti. Vi öppnar Alidebergsbadet 4 maj så simklubben Elfsborg kan flytta ut sin verksamhet. 
Stängningen på 4 månader gör att det inte stör övriga verksamheter så mycket. Man planerar nu 
renoveringen i två etapper. Första etappen nu 2020 och andra etappen förhoppningsvis 2021. Detta för 
att störa verksamheterna så lite som möjligt. 

Arbetet under mars och april har handlat till största delen om Covid-19 och följderna som 
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restriktionerna fört med sig. Första tiden hade vi fullt upp med att bemanna upp och flytta personal 
mellan våra bad då sjukfrånvaron var hög bland vår egen personal. Vi fick ta beslut om att ändra 
öppettiderna på Sandaredsbadet för att klara av att bemanna alla våra bad. Sen tog 
Grundskoleförvaltningen beslut att ställa in skolsimskolorna från 9 mars, då klarade vi av att vara något 
underbemannade då vi i övrigt haft mycket få gäster. Efter påsken, då de flesta ur personalstyrkan var 
tillbaka i tjänst igen, ändrade vi även öppettiderna på Dalsjöbadet. Detta för att kunna hjälpa till att 
bemanna Öppen ungdomsverksamhet både i Dalsjöfors och Sandared. 
Vår totala besöksstatistik för första  tertialen visar en minskning med 52 000 besök jämfört med 2019. 

Stadsparksbadet började året som planerat med simskolor, vattengymnastik och vårens tre nyheter 
Mermaiding, Aquapower och Gravidgymnastik. Januari och februari flöt på bra och en bra start på 
året.Till följd av Covid-19 hade vi under mars och april väldigt få gäster och med det även minskade 
intäkter. Under första tertialen har vi haft 27 262 färre besök jämfört med samma period förra året. De 
grupper vi har igång kämpar vi på som vanligt med, men med färre deltagare. Vår planerade Pep dag i 
april fick vi flytta fram till hösten. Pep dag är ett samarbete med Generation Pep och Aktiviteter Sverige 
och målet är att locka barn och unga till en mer aktiv fritid och hälsosammare liv. Vi har inlett ett 
samarbete med Aktiviteter Sverige tillsammans med Dalsjöbadet och Sandaredsbadet. Det innebär att 
vi har startat ett abonnemang och hyr vattenprodukter som varannan månad byts ut till nya produkter. 
På så sätt får vi alltid nya spännande leksaker i våra anläggningar. Detta kommer löpa på som vanligt 
men det ger inte mycket tillbaka i intäkter nu av förklarliga skäl. Vi har gjort en del satsningar i 
marknadsföring under våren och sommaren. Denna annonsering  blir också lidande nu när vi är 
begränsade till hur många gäster vi kan ta in. Vi har kunnat flytta fram en del av marknadsföringen men 
kostnaden kvarstår. 
Från februari så har vi fått in en ny hyresgäst i vår gymlokal. Det är Svensons Gym och Bad som flyttat 
in och hyr lokalen där. Februari, mars och april skulle vara deras storsatsning i att värva nya 
medlemmar. Det kom av sig ordentligt när Covid-19 gjorde entré. 
 
Borås Simarenas besöksstatistik första tertialen har landat på 56 243 besök, vilket är en minskning 
med 12 267 besök jämfört med samma period 2019.  Det är fortsatt en jämn fördelning mellan 
allmänhet/skolor och föreningslivet (simklubbar). Motions- och rehabiliteringsverksamheten är en 
fortsatt uppskattad service för många besökare. Vi hjälper och erbjuder de kunder som önskar få 
träningsråd för att komma igång. De har oftast fått ett FAR recept (fysisk aktivitet på recept) från sin 
läkare/vårdcentral. 
Borås Simarena samverkar med Svenska Livräddnings Sällskapet (SLS) och SK Elfsborg och har 
simundervisning för nyanlända ungdomar. 
Vi har även i år erbjudit Merkraft, kommunens idrottsförening, kurser i konsten att simma crawl, just 
nu är två kurser igång med 26 deltagare. 
Under första tertialen har 4 träningsläger, en helg med allsvenska polomatcher samt 2 simtävlingar 
genomförts. Fyra träningsläger har avbokat sig under våren på grund av Covid-19. 
Vår vattengymnastik måndag - fredag lockar framför allt seniorer, som nu räknas till särskild utsatt 
riskgrupp. Under mars månad sjönk deltagarantalet från i snitt 65 deltagare till 8 deltagare/grupp. 
30 maj - 31 augusti stänger vi Borås Simarena för renovering. 

Alidebergsbadet började iordningställas den 16 mars och öppnar för säsongen måndagen den 4 maj. 
Från 4 maj till 31 maj så bemannar vi badet med vår egen personal. Från 1 juni gäller föreningsavtalet 
som brukligt. 

Sandaredsbadet har under de första två månader haft stort deltagande i alla gruppaktiviteter. Vi har 
även haft fulla grupper på extra intensivsimskolor på sportlovet. Flera skolor från närliggande 
kommuner som Bollebygd och Härryda har förlagt sin simundervisning i Sandaredsbadet. Vi har även 
haft en privat aktörer som hyrt in sig i Sandaredsbadet och bedrivit simskolor. 
Morgonsimmet är mycket populärt, vi har otroligt många barnfamiljer som besöker oss på fredagar och 
lördagar. På lördagskvällar hyr två föreningar, Aisha- och Iqra förening, badet och simtränar varannan 
vecka var. SK 70 (Simklubben 1970) har full aktivitet varje vecka. 
SK 70 arrangerade en ny tävling, SK70 Team Competition 11–12 januari, som var riktad till yngre 
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deltagare. Tävlingen Sandaredsimmet 29 januari – 3 februari lockande ett stort antal deltagare. 
Besöksstatistik första tertialen blev 23 193 besök, vilket är en sänkning med 8 669 besök jämfört med 
samma period 2019. 

I sporthallen är det full aktivitet med skolan på dagtid och föreningslivet på kvällstid. Under sportlovet 
anordnades ”20 kronan” i både sporthall och simhall. Det är ett samarbete mellan idrottsföreningar i 
Sandared. Här låter man skollediga ungdomar prova på olika idrotter varje dag till ett pris av 20 kr, då 
ingår även något att äta varje dag. 
På grund av Covid-19 så har vi fått ställa in flera planerade verksamheter i vår. Vi hade inga extra 
intensivsimskolor under påsklovet, alla HLR-kurser har blivit inställda. Från 30 mars förändrade vi även 
öppettiderna på Sandaredsbadet. Detta för att vi fick problem med att bemanna alla våra bad då, vi fick 
många sjuka i hela Badenhetens personalgrupp. Vi öppnade upp för morgonsim alla veckodagarna 
istället och stängde kvällarna. Crawlskolor och vattengymnastik på kvällarna fick vi då ställa in. SK70 
har också tappat i sina verksamheter. Även i sporthallen har det gjorts flera avbokningar. 

Dalsjöbadet första 2 månader visar på stort deltagande i våra gruppaktiviteter. Samtliga 
simskolegrupper har varit fullbokade. När det gäller vattenträningen så är det framförallt 
vattengymnastiken som drar. Det är stor efterfrågan på fler crawlkurser, platsen i bassängen räcker inte 
till för att utöka den verksamheten mer. Vår utebastu har lett till att vi har kunnat bredda vår kundkrets. 
Vattengymnastik, med en mindre sittning av aufguss efteråt, är ett uppskattat inslag. 
Som tidigare har vi fortsatt lite svårt att locka de vanliga ”engångsbadarna”, då framförallt barnfamiljer. 
Detta på grund av att vi saknar en varm barnbassäng. 
Dock uppskattar många motionärer den mysigare känslan som vi kan erbjuda. 
Barnkalas för de lite äldre barnen är ändå en populär tillställning. 
I år skulle vi haft en Påsktvagning med bastusittning men den fick vi ställa in på grund av Covid-19. 
Vi skulle även haft ett Påsk kollo under påsklovet som vi fick ställa in. Våra simskolor och 
vattenträning har tappat ca 50% i deltagarantal. Vattengymnastiken har tappat mest då många av 
kunderna här är +70. Vi ökade i besöksantalet under januari-februari med ca.1 500 besök jämfört med 
föregående år. Totalt så minskar vi ändå med 3 870 besök under första tertialen jämfört med 2019. 
Gymmet, som drivs av Actic, ökar sakta men säkert sitt medlemsantal. Det är imponerande för en så 
liten anläggning. Detta medför att även vi får fler simmande gäster. 
Även Actic minskar sitt besöksantal under Covid-19.  Deras gruppträningspass har dock fortsatt gå bra. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Resultatet för tertial 1 visar ett underskott på 2 372 tkr. Underskottet beror till största delen av mindre 
intäkter än budgeterat på 2 467 tkr. 
Personalkostnaderna avviker i jämförelse med budget med  ett överskott på 421 tkr. Detta då vi inte 
tagit in ersättare vid sjukdom. 
Materialkostnader avviker från budget med ett överskott på 160 tkr. 
På tjänster ligger vi med ett underskott på 485 tkr. Av dessa 485 tkr så står 180 tkr för den fördyrande 
kostnaden vi har för att vi numera köper den tekniska driften av våra anläggningar av Servicekontoret. 
Prognostiserat underskott per helår blir ca 8 400 tkr. Detta förutsätter en budget i balans från 
september-december. 

Åtgärder  
Det vi har gjort nu är att vi har sett över våra öppettider för alla våra badanläggningar. Detta för att 
spara in personalkostnader. Vi har även tre vikariat som går ut i maj, dessa tjänster tillsätts inte under 
våren och sommaren. 
Vi går ned på ett arbetsskift på Stadsparksbadet under maj till augusti, detta för att inte behöva sätta in 
sommarvikarier. 
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4.3.9 Evenemang 

Analys av verksamheten 

Under rubriken evenemang samlas specifika satsningar som ligger utanför den traditionella 
verksamhetsbudgeten. Ett stort och uppskattat arrangemang är Borås Grand Prix i hästhoppning, 
tidigare kallades det för Gina Tricot Horse Show. Borås Fältrittklubb får mycket beröm och är en 
professionell arrangör som levererar högkvalitativa tävlingar. 

I övrigt så har det mesta i evenemangsväg blivit inställt och framflyttat. Ett exempel är bland annat 
Linnemarschen och Linné Trail Run, som är framflyttat till hösten. 

SM-veckan - vinter 2021 

Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att tilldela Borås Stad SM-veckan vinter år 
2021. Under året firar Borås 400 års jubileum, så det passar utmärkt som en bra start på året. Under 
hösten 2019 med invigning i april 2020, har Borås Skidlöparklubb byggt ett nytt klubbhus med 
tillhörande omklädningsrum, bastu, samlingssal, kontorslokaler, lokaler för vallning samt förråd. Här 
kan allmänheten byta om och fika i anslutning till sin motionsupplevelse. Ett fantastiskt tillskott på 
Arenan. 

Tillsammans med Borås TME och fyra orienteringsföreningar, har Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
lämnat in en ansökan om att få arrangera Junior VM i orientering 2021. Svenska 
Orienteringsförbundet har, efter en gallring av svenska städer, föreslagit att Borås ska vara Sveriges 
representant. Internationella Orienteringsförbundet har nu beslutat att tilldela tävlingarna till Portugal. 
Borås ansökan var väldigt bra och det är mycket troligt att något annat stort nationellt eller 
internationellt arrangemang kommer att tilldelas Borås. 

Inriktningsdokument för evenemang 

Tillsammans med Borås TME så har både nämnd och bolag antagit ett inriktningsdokument för 
evenemang. Vi kommer nu att förstärka dokumentet med en skrivning till Kommunstyrelsen, där målet 
är att skapa ett förhållningssätt för att Borås Stad ska kunna växa som evenemangsstad. Det är viktigt 
att stadens förvaltningar och bolag ser möjligheter och inte hinder med att knyta evenemang och större 
tävlingar till Borås. 
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5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Föreningsbidrag 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 47 18 45 45 0 

Summa intäkter 47 18 45 45 0 

Personal -1 001 -1 054 -3 530 -3 530 0 

Lokaler -60 -184 0 -350 -350 

Material och tjänster -18 522 -24 609 -40 165 -39 315 850 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -19 583 -25 847 -43 695 -43 195 500 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -19 536 -25 829 -43 650 -43 150 500 

Kommunbidrag 19 383 20 816 43 650 43 650 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-153 -5 013 0 500 500 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0  0 0 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

0 0  0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-153 -5 013 0 500 500 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 
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5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Administration 
föreningsenhet 

-1 072 -1 118 -3 250 -3 250 0 

Föreningsbidrag -14 735 -17 986 -32 125 -31 495 630 

Bidrag till 
invandrarföreningar 

-753 -1 225 -2 100 -2 100 0 

Bidrag till sociala föreningar -1 447 -2 930 -2 800 -2 930 -130 

Bidrag till funktionshindrade -776 -966 -1 275 -1 275 0 

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

-754 -1 604 -2 100 -2 100 0 

Summa -19 537 -25 829 -43 650 -43 150 500 

Analys av verksamheten 

Översyn av föreningsbidrag  

Efter ett gediget arbete och en fantastisk sista kraftsamling så rullades de nya bidragsreglerna ut den 1 
mars. Förvaltningen har nu en del mindre justeringar kvar att göra för att under en övergångsperiod 
hitta lösningar för föreningar som inte riktigt har hittat sin plats i det nya reglerna. Därmed anses 
arbetet med översynen avklarad. 

Digitala verksamhetssystem  

Borås Stad har varit pilotkommun i ett SKR-projekt (Sveriges Kommuner och Regioner) som ska leda 
till fler digitala verksamhetssystem med inriktning för lokaluthyrning och föreningsbidrag.  Enheten har 
nu träffat samtliga ramavtalsleverantörer och vi kommer nu gå in i en djupare analys av våra behov och 
hur systemen möter dessa. Förhoppningen är att kunna teckna ett nytt system under verksamhetsåret. 

Föreningsbidrag 

Avser i huvudsak bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 6-20 år. I april månad gjordes en 
förskottsutbetalning av verksamhetsbidrag till föreningarna för att mildra ett eventuellt 
likviditetsbortfall på grund av pandemin. Detta resulterar i ett underskott på ca -2 400 tkr. -1 733 tkr 
kan härledas till förskottsutbetalningen, resterande -667 tkr är ett resultat av de nya bidragsreglerna. Här 
finns en svårighet att kalkylera hur bidragen slår i ett nytt regelsystem. Under 2020 kommer detta 
troligtvis att utjämnas då en del andra bidrag kommer att lämna ett överskott samt att pandemin har lett 
till minskad verksamhet som i sin tur påverkar det kommunala LOK-stödet. I dagsläget förväntas 
bidragen lämna ett överskott på ca 500 tkr. 

Invandrarföreningar 

De flesta föreningar som höll till i den brandhärjade byggnaden på Evedalsgatan har fått andra lokaler. 
En del har hittat till Träffpunkt Simonsland, vilket är glädjande. Här finns goda möjligheter till råd och 
stöd och dessutom goda integrationsmöjligheter. Bidragen förväntas följa budget. 

Bidragen till Sociala föreningar förväntas följa budget. 

Många av Funktionshinderföreningarna samt pensionärsorganisationerna har ställt in stora delar av 
verksamheten till följd av pandemin. Många av föreningarnas medlemmar tillhör riskgrupperna och det 
finns därför en tydlig strategi bland dessa föreningar. Bidragen kommer troligtvis inte påverkas något 
under innevarande budgetår, men fortgår pandemin kan det slå på nästkommande år då många bidrag 
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betalas ut på uppgifter som lämnas under året. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enhetens underskott kan förklaras av att man gjort en förskottsutbetalning av vissa bidrag. 
Verksamhetsbidrag och riktade bidrag betalas normalt sett ut varje kvartal i förskott. För att mildra 
likviditetsbehovet i föreningarna på grund av Corona-pandemin har ytterligare en kvartalsutbetalning 
gjorts. Likadant har gjorts med bidrag som betalas ut halvårsvis. Vid nästa tertial har dessa siffror rättats 
till. 

Enheten förväntas lämna ett överskott på ca 500 tkr vid årets slut, dels beroende på pandemin, dels 
beroende på de nya bidragsreglerna. 

Föreningsenhetens budget är svårt att periodisera för att fullständigt stämma överens med de 
utbetalningar som görs. Därav uppstår, som oftast, budgetavvikelser som en konsekvens av detta. 

Åtgärder 

Inga åtgärder behöver vidtas. 
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6 Konsekvenser av corona-viruset 

Fritidsramen 

Nämndens intäktsbudget påverkas mycket och då speciellt uteblivna intäkter från badverksamheten och 
idrottshall- samt planbokningar, under mars och april månad. 

Badgästerna har minskat med ca 26 % jämfört med samma period föregående år. Problematiskt är att 
våra årskortkunder, de med autogiro, lämnar vår verksamhet, trots att vi försöker erbjuda en 
förlängning av korten och andra kompensationer. 

De uteblivna intäkterna för badenheten motsvarar ca 2 500 tkr för perioden, varav enbart april månad 
har en avvikelse på ca 1 470 tkr. För perioden finns ett överskott på kostnadssidan på ca 95 tkr, varav 
46 tkr för april. Nettokostnaderna för april avviker i jämförelse med budget med ca 1 400 tkr, varav 
ca 1 100 tkr uppskattas vara en konsekvens av Covid-19. 

Även på Träffpunkt Simonsland kan vi se en kraftig minskning av intäkterna till caféet. Här har vi 
avvaktat med att rekrytera ett par vakanta tjänster, vilket parerar de uteblivna intäkterna. 

Från den 17 mars har vi fört statistik dagligen över vår frånvaro. Under april månad har den varit 
ovanligt hög och vi har roterat på personal för att klara de prioriterade verksamheterna; Mötesplatser 
och den öppna ungdomsverksamheten. Dessa verksamheter har Krisledningsnämnden bedömt som 
samhällsviktiga. Framförallt är det badenhetens personal som har flyttas över och idag är hälften av 
personalgruppen på baden i de prioriterade verksamheterna. För perioden är det svårt att göra en 
bedömning av hur de ekonomiska konsekvenserna ser ut, men i nuläget ser vi inga direkta ekonomiska 
konsekvenser. 

Bidragsramen 

En förskottsutbetalning har gjorts av vissa bidrag. Verksamhetsbidrag och riktade bidrag betalas 
normalt sett ut varje kvartal i förskott. För att mildra likviditetsbehovet i föreningarna på grund av 
pandemin har ytterligare en kvartalsutbetalning gjorts. Likadant har gjorts med bidrag som betalas ut 
halvårsvis. Vid nästa tertial har dessa siffror rättats till. 

Vi kan se ett preliminärt plusresultat på föreningsbidragen vid årets slut på ca 500 tkr, beroende på färre 
ansökningar om arrangörs- och anläggningsbidrag. Här funderar nämnden på ett "stödpaket" på 
motsvarande överskott till de föreningar som är speciellt drabbade under pandemin. 

Den centrala krisledningen får en daglig rapport om nuläget på förvaltningen och nämnden och andra 
berörda informeras med en veckovis rapportering. All dokumentation, fattade beslut, riskanalyser med 
mera finns samlat på ett ställe och är tillgängligt för alla anställda. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Uteblivna hall- och planbokningar för perioden 
mars-april. 

-450 

Nettokostnader Badenheten, främst mindre intäkter, 
period april. 

-1 100 

Prognos Badenheten, främst mindre intäkter, period 
maj-aug 

-3 640 

Föreningsbidragen, vid årets slut. 500 

  

Summa -4 690 
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7 Samarbetsuppdrag 

Arbetet med Lokalt inflytande har fortsatt med kontinuerliga möten inom samtliga Nätverksgrupper 
barn och unga, Områdesnätverk och Ortsråd. 

Dessutom har följande planerats/genomförts: 

 Förvaltningsövergripande träffar har fortsatt att genomföras,med teman 
”landsbygdsutveckling” och ”trygghet-trafik”. 

 Dialog/temamöte, Borås Stad (politiker och tjänstemän) och aktörer från civilsamhället . 

Årets aktivitetsdagar i bostadsområdena Brämhult, Kristineberg, Trandared, Hulta, Fristad och 
Hässleholmen har ställts in på grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Även  de 
boendemöten som varit inplanerade under våren på Hulta, Hässleholmen och Norrby har ställts in av 
samma anledning. 

Projektet ”Landsbygdsutveckling” genom Leader Sjuhärad/Jordbruksverket (2018-2019) har gått enligt 
plan och har under våren slutredovisats till berörda parter. Projektet har kompletterat Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens befintliga uppdrag ”Stöd till Ortsråden” och har därmed inrymts som en 
naturlig del inom det dagliga arbetet. Från och med 2020 är projektets del permanentats inom det 
ordinarie uppdraget, med motsvarande omfattning: total ökning ca 40% gällande anställning och 
uppdrag, där Ortsråden själva får ansvar att driva delar av arbetet (10% av tjänst samt administrativa 
tillägg per serviceort). 

Budget 

Arbetet inom Lokalt inflytande följer tilldelad verksamhetsbudget. Budgetavvikelser kan komma att ske 
under senare delar av året, mot bakgrund av uteblivna kostnader för vissa inställda arrangemang/större 
möten samt utfallet av faktiska kostnader för Landsbygdsutveckling och de nya tjänsterna á 10 procent. 

8 Jämställdhetsperspektivet 

Ett av Fritids- och folkhälsonämndens prioriterade områden är jämställdhet. Förvaltningen deltar i 
stadens nätverk avseende mänskliga rättigheter. 

I Välfärdsbokslut  framgår att det finns stora skillnader i livsvillkor beroende på kön, ålder och var du 
växer upp. Utifrån bokslutet kan vi göra analyser med tillhörande åtgärder som gör att vi prioriterar 
jämställdhetsperspektivet. 

Internutbildningen som genomfördes under 2019 följs nu upp med två långsiktiga aktiviteter. Dels har 
förvaltningen anlitat Hans Abrahamsson från Göteborgs universitet för att tillsammans med 
nyckelfunktioner på förvaltningen utbilda i social hållbarhet och rättighetsbaserat arbete. Utbildningen 
påbörjades i februari 2020 och förväntas resultera i en gemensam kunskapsproduktion inom området. 
Kunskapsproduktionen ska ligga till grund för förvaltningens fortsatta arbete med delaktighet och 
medskapande utifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Dels planeras en utbildningsdag för all personal 
inom samma område. Tyvärr har bägge aktiviteterna flyttats fram på grund av rådande situation med 
epidemin. 

Inom verksamheten Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet pågår jämställdhetsarbetet 
kontinuerligt. I rekryteringar efterfrågar vi, förutom övrig kompetens, kunskap om jämställdhet samt att 
kunna tillämpa det i det dagliga arbetet. 

I grundutbildning våldsprevention tas de tre förändringsprinciperna upp och jämställdhet diskuteras 
utifrån kopplingen till trygghet och hur ojämställdhet leder till mer våld. Handledning i Öppen 
ungdomsverksamhet utgår från de tre förändringsprinciperna med ett stort fokus på att arbeta för 
jämställdhet och jämlikhet. Genom att använda en våldspreventiv matris där alla genomförda aktiviteter 
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ställs samman finns en tydlig koppling mellan handledning och våldsprevention i den praktiska 
verksamheten. Bland annat genomförs genusronder och användandet av "En kortlek fri från våld" som 
aktivitet inom verksamheterna. Den Öppna ungdomsverksamheten har ett tydligt uppdrag att verka för 
en jämn könsfördelning. En liten tillbakagång noteras under perioden sedan föregående år och 
fördelningen 40-60 uppnås inte på alla enheter. För närvarande är 35% av besökarna flickor mätt i snitt 
på helheten. 

Det hålls även workshops för skolfritid utifrån de tre förändringsprinciperna med normer och genus 
som fokus. Begrepp och diskussioner kring jämställdhet är närvarande under alla dessa pass utifrån 
kopplingen mellan ojämställdhet, ojämlikhet och våld. 

Förenings- och anläggningsenheten har under det senaste året arbetat fram ett material som kan 
benämnas föreningsbokslut. I materialet framgår medlemsfördelningen mellan män och kvinnor i 
respektive föreningskategori samt även i styrelserna. Materialet är framtaget för att kunna utgöra en 
grund att stå på när vi pratar jämställdhet inom föreningslivet i Borås. Materialet ska också användas i 
utbildningssyfte vid föreningsträffar för att påvisa skillnaderna mellan de olika föreningskategorierna 
och utgöra underlag för ett förbättring/förändringsarbete. 

I vår satsning på spår och leder är jämställdhet och tillgänglighet utgångspunkt för vårt arbete. 
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9  Verksamhetsmått 

9.1 Fritidsgårdsverksamhet 

9.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

36% 38% 50% 35% 

9.2 Badenheten 

9.2.1 Besökare 

9.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal besökare 
Stadsparksbadet 

80 595 109 620 240 000 53 798 

Antal besökare 
Borås Simarena 

68 510 137 948 170 000 56 243 

Antal besökare 
Sandaredsbadet 

31 862 58 129 65 000 23 193 

Antal besökare 
Dalsjöbadet 

18 446 39 675 38 000 14 576 

9.3 Anläggningsenheten 

9.3.1 Lundby Park 

9.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal köpta årskort 
på Skatehallen 

32 19 65 26 

Antal 
föreningsaktiviteter 

43 83 70 41 



Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 1 2020 39(42) 

9.4 Mötesplatser/Förebyggande arbete 

9.4.1 Brygghuset 

9.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

43% 47% 50% 40% 

9.4.2 Mötesplatser 

9.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

0% 50% 50% 47% 
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10 Investeringar 

10.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift april 

2020 
Avvikelse 

2020 
Prognos 

2020 

1. Utveckling av miljöförbättrande 
åtgärder kring konstgräsplaner samt 
utbyte av gräs 

1 693 0 1 693 1 693 

2. Utveckling av idrottsanläggningar ute 
och inne 

1 500 186 1 314 1 500 

3. Utveckling av aktivitetsplatser 3 901 227 3 674 3 901 

4. Utveckling av spår och leder 3 307 133 3 174 3 307 

5. Utveckling av badplatser (utebad) 400 11 389 400 

6. Evenemangstaden Borås 605 23 582 605 

7. Ryavallen 1 000 55 945 1 000 

8. Nytt skyttecentrum 0 34 -34 34 

     

     

     

     

Summa 12 406 669 11 737 12 440 

Analys 

Kvarstående budget från 2019 = 4 876 tkr. 

Beviljad budget 2020 = 7 530 tkr. 

  

1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs 

Inget arbete har hittills startat. 

2. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne  

Ständiga förbättringar sker i anslutning till våra idrottshallar och utomhusplaner. 

3. Utveckling av aktivitetsplatser 

Hittills har vi kommit igång med den så kallade "ortsmiljonen". Det är satsningar i våra olika 
serviceorter. Ett nytt utegym har påbörjats vid Dalsjöbadet/Dalsjön runt samt ledförbättringar vid 
Vänga idrottsplats. 

4. Utveckling av spår och leder 

Här måste vi återställa spår som tagit skada av vinterns höga vatten- och vindstyrka. Förutom 
återställningsarbeten finns också en planering för årets åtgärder enligt den plan som är upprättad. 
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5. Utveckling av badplatser (utebad) 

En tillgänglighetsanpassad badramp har tillverkats till Sandareds badplats. Detta blir den tredje 
tillgänglighetsanpassade badplatsen i Borås (de båda övriga är Almenäs och Kypesjöns badplatser). 

6. Evenemangstaden Borås 

Åtgärder kopplade till SM-veckan 2021 finns under rubriken. Hittills har inget arbete utförts. 

7. Ryavallen 

Inget arbete har hittills startat. 

8. Nytt skyttecentrum 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått ansvaret att samordna arbetet med ett nytt skyttecenter. 
Bokförda kostnader som kompenseras enligt överenskommelse. 
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10.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2020 
Utgift april 

2020 
Prognos 

2020 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

1. Utveckling av 
Borås Skidstadion, 
ink. förberedelser 
inför SM-veckan 

8 000 1 872 3 793 4 000 11 200 2 

2. Boda 
Aktivitetspark 

5 500 1 550 0 1 550 5 500 0 

3. Utveckling av 
Wifi till 
idrottsanläggningar 

1 150 370 61 370 1 150 2 

4. Kronängsparken 5 000 1 000 0 1 000 5 000 0 

Summa 19 650 4 792 3 854 6 920 22 850  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Utnyttjat över budget 2019 som regleras 2020 = - 2 408 tkr. 

Beviljad budget 2020 = 7 200 tkr. 

  

1. Utveckling av Borås Skidstadion ink. förberedelser inför SM-veckan 

Arbete sker på skidstadion för att förbereda SM-veckan vinter 2021. Nytt vatten- och avloppssystem till 
skidstadion och IK Ymers klubbhus är under färdigställande. 

2. Boda Aktivitetspark 

Inget arbete har hittills startat. 

3. Utveckling av Wifi till idrottsanläggningar 

En beställning till Viskafors idrottshall är beställd. 

4. Kronängsparken 

Inget arbete har hittills startat. 
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1  Inledning 

Förskoleförvaltningens viktigaste uppdrag de kommande åren är att fortsätta arbetet med att skapa en 
likvärdig förskoleverksamhet med god kvalitet. Under 2020 kommer de huvudutmaningar som nämnd 
och förvaltning identifierat att stå i fokus. Förvaltningen har tagit fram en övergripande 
verksamhetsplan som identifierar de gemensamma utvecklingsområdena: 

· Kvalitet i utbildningen - en god och likvärdig kvalitet i alla förskolor 

· Kompetensförsörjning - kvalitativ och långsiktig kompetensförsörjning 

· Förvaltningens processer – goda förutsättningar för verksamheterna och underlag för beslut 

Under mars månad identifierades influensan Covid-19 som en världsomspännande pandemi. Borås stad 
såväl som förvaltningarna gick upp i stabsläge. Säkerhetsarbetet har dominerat förvaltningens arbete 
och i hög grad påverkat förskolornas verksamhet och behov. Personal har fått hantera nya riktlinjer och 
information, nya bedömningar, vårdnadshavares oro och frustration vid sidan av egna frågor och oro. 
Trycket har varit hårt på rektor att hantera alla nya aspekter och krav på verksamheterna, samt utvidgad 
rapportering av säkerhetsläget. 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +4 996 tkr i förhållande till periodens budget. Fyra 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 2 567 tkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget +2 000 tkr. Under rådande omständigheter tillämpas en viss försiktighet i prognostiseringen. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Ett arbete startade under 2019 och 
Förskoleförvaltningen anordnade 
tillsammans med Arbetslivsförvaltningen 
två träffar, men dessa genomfördes inte 
p.g.a för få anmälda. Ett omtag kommer 
tas under 2020. 
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2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 25 25 26,1 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Utfallet är 26,1 % vilket ligger i nivå med det målvärde som är satt för 2020. Det nya livsmedelsavtalet 
trädde i kraft den 1 maj 2019, vilket innebär att det är först i år som nämnden kan se en helårseffekt. 
Trend för indikator går ännu inte att se då den är ny sedan 2019. 

 
 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 49,9 50,4 50 52,8 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Kostverksamheten ligger organisatoriskt under Grundskoleförvaltningen och de köper in ekologiska 
livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Livsmedelspriserna har kraftigt ökat från den 1 maj 2019, då 
det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade livsmedelspriserna kan framförallt härledas till 
finansieringsmodellen för distributionscentralen. Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå 
vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, 
exempelvis mejeriprodukter. 
 
Sett över en flerårsperiod redovisar nämnden en stabil trend med ett redovisat utfall som når satt 
målvärde, med undantag för 2018 där måluppfyllelsen blev 99,8 %.  
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2.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

9,3 9,6 8 9,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

88,1 86,7 75 78,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Under den pågående pandemin har sjukskrivningarna ökat och har varierat kraftigt under perioden. 
Bemanningssituationen har på vissa förskolor varit ansträngd och på andra så väl tilltagen att 
medarbetarna upplev en lättnad i jämförelse med en normal bemanning. Förvaltningen arbetar aktivt 
med att försöka jämna ut belastningen genom att flytta medarbetare mellan områdena för att säkerställa 
en så god arbetsmiljö som möjligt under rådande omständigheter. Men en ökad rörlighet med dagliga 
förflyttningar och förändringar i arbetsschema utifrån personals frånvaro ger en ökad belastning för 
både rektorer och medarbetare. Oförutsägbarhet och minskad kontroll över den egna arbetssituationen 
ger ökad stress och innebär en risk för fortsatt ökade sjuktal. 
 
Situationen är såpass extrem att det är svårt att under pågående pandemi analysera sjukskrivningstalen 
ytterligare.  

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Förvaltningen har minskat användandet av timvikarier betydligt, dels för att behovet saknats och dels 
för att ge företräde till mer ansträngda förvaltningar i Borås stad. 
 

 
 

3 Intern kontroll 

Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom nämndens 
verksamhetsområde. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en intern kontrollplan för 
att följa upp att nämndens verksamheter fungerar tillfredsställande. Utifrån en riskanalys fastställer 
nämnden ett antal områden/rutiner som ska granskas särskilt under verksamhetsåret. I denna rapport 
har nämnden följt upp riskbilderna  Risk för att i planarbetet hänvisa till närliggande förskolor som redan är 
fulltecknade, Risk för brist på vikarier och Risk för att det ej finns minst en förskollärare per avdelning.  
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3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

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

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

Kontroller av inkomna 
detaljplaner på remiss till 
nämnden har genomförts för 
att följa upp antalet remisser 
som hänvisar till närliggande 
förskolor som redan är 
fulltecknade. Vid uppföljning 
per april för tertial 1 har 
samtliga inkomna 
detaljplaner som skickats på 
remiss till nämnden för 
yttrande kontrollerats. Det 
har under perioden inkommit 
totalt två detaljplaner, varav 
en av dessa hänvisar till en 
fulltecknad förskola, den 
andra hänvisade till en 
förskola som inte finns i 
Borås Stad. 
Nämnden har i sina 
yttranden framfört att i de fall 
detaljplanen hänvisar till 
fulltecknad förskola lyfta 
behovet att vid 
bostadsbebyggelse i området 
är det  nödvändigt att öka 
antalet förskoleplatser. I det 
fall där hänvisning skett till 
felaktig förskola har 
nämnden hänvisat till den 
förskola som ligger närmst 
planområdet. 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Vikarier Risk för brist på 
vikarier 

Kontroll av tillgången till 
timvikarier i 
verksamheterna. 
 

Statistik från 
bemanningsenheten följs upp 
varje månad. Under 2019 
konstateras att 
täckningsgraden ligger 
mellan 93,32 % (mars) 
- 100% (augusti). 
Täckningsgraden under 
första delen av 2020 är 
fortsatt hög, dock är det en 
kraftig nedgång i behov från 
mitten av mars och hela april 
på grund av Corona. I april 
låg totala antalet 
beställningar på 251 st, vilket 
går att jämföra med januari 
där det var ca 1850 st. Vad 
som även är viktigt att ha i 
åtanke är att i den 
redovisade täckningsgraden 
inte synliggörs de pass där 
behovet inte täckts fullt ut, 
vilket gör att det kan finns en 
diskrepans mellan 
statistikens redovisning av 
täckningsgrad och 
upplevelsen av täckt behov. 

En undersökning har 
genomförts med alla 
rektorerna har under april 
2020. Rektorerna fick då 
svara på hur de upplever 
tillgången på vikarier i 
verksamheten genom 
frågeställningen "Upplever du 
att ni får timvikarier i den 
utsträckning ni har behov 
av?".  Av 50 tillfrågade 
rektorer var det 10 som inte 
svarade. Samtliga 40 som 
har svart har angett att de får 
timvikarier i den utsträckning 
de har behov av. Resultatet 
visar att tillgången på vikarier 
uppfyller förvaltningens 
behov.  

 



Förskolenämnden, Tertial 1 2020 8(15) 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Kompetens och 
utbildning 

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

Kontroll av i vilken 
utsträckning det finns 
minst en förskollärare per 
avdelning. 
 

I samband med en 
undersökning i april har 
rektorerna fått svara på 
frågan "Har du minst en 
förskollärare per avdelning 
inklusive statsbidraget?".  Av 
50 tillfrågade rektorer var det 
10 som inte svarade. 5 
svarade nej och 35 har 
svarat ja på frågan. 
 
Kontrollmomentet visar att 
det fortfarande finns ett 
behov av att arbeta med 
kompetensförsörjningen på 
förvaltningen, då det 
fortfarande saknas 
förskollärare på vissa av 
förskolornas avdelningar. Det 
finns också anledning att 
fortsätta arbeta med 
likvärdigheten för att 
möjliggöra för större 
möjlighet att arbeta med 
undervisningen på alla 
förskolor. Antalet förskolor 
som har minst en 
förskollärare per avdelning 
har blivit högre än vid 
senaste mätningen som 
genomfördes i september 
2019.  

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

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 23 446 27 181 82 375 82 375 0 

Avgifter och övriga intäkter 25 171 23 345 76 639 74 105 -2 534 

Summa intäkter 48 617 50 526 159 014 156 480 -2 534 

Personal -209 311 -208 386 -662 971 -660 128 2 843 

Lokaler -28 797 -31 732 -98 658 -98 658 0 

Material och tjänster -63 024 -63 235 -182 335 -187 929 -5 594 

Kapitalkostnader -237 -305 -500 -915 -415 

Summa kostnader -301 369 -303 658 -944 464 -947 630 -3 166 

Buffert (endast i budget)   -7 700  7 700 

Nettokostnad -252 752 -253 132 -793 150 -791 150 2 000 

Kommunbidrag 247 933 258 128 793 150 793 150 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-4 819 4 996 0 2 000 2 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-4 819 4 996 0 2 000 2 000 

Ackumulerat resultat   -5 067 -3 067 2 000 

Resultatanalys 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +4 996 tkr i förhållande till periodens budget. Fyra 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 2 567 tkr. Förskolenämnden har inte 
kompenserats för de extra lönesatsningar som gjorts för förskollärare och första linjens chefer. 
Kompensationen avser mellanskillnaden mellan 2,7 % och 3,0 % och beräknas påverka periodens 
resultat med ca -100 tkr. Prognosen för helåret är i nuläget +2 000 tkr. 

Förskolenämndens ram inför 2020 räknades upp med knappt 0,5 % avseende volym, baserat på 
befolkningsprognos framtagen i april 2019. Antalet inskrivna barn i våra egna förskolor har under 
perioden januari-april varit 53 barn färre än under motsvarande period förra året. 

Antalet barn i fristående förskolor är 7 fler under januari-april 2020 än under motsvarande period förra 
året. Fristående pedagogisk omsorg har ökat med 9 platser jämfört med motsvarande period förra året. 
Kostnaderna för köpta platser är ca 200 tkr högre under januari-april 2020 än för motsvarande period 
förra året. 

Sammantaget, när även köpta och sålda platser till annan kommun räknas med, har Förskolenämnden 
betalningsansvar för 58 färre barn under januari-april 2020 än under motsvarande period 2019. 
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Utifrån det ekonomiska läget under 2019 beslutade Förskolenämnden om en åtgärdsplan för en 
ekonomi i balans enligt Borås Stads styrprinciper. Åtgärdsplanen är långsiktig och förväntas ge full 
effekt under 2021. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, då dessa innebär en avsevärt högre 
lokalkostnad. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2019-12-31 
Utfall 2020-04 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 0 7 0 7 7 

Kostnad -3 628 -3 582 -10 274 -10 431 -157 

Nettokostnad -3 628 -3 575 -10 274 -10 424 -150 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -753 -626 -2 195 -2 195 0 

Nettokostnad -753 -626 -2 195 -2 195 0 

Förskoleverksamhet      

Intäkt 48 452 50 002 157 931 155 390 -2 541 

Kostnad -293 653 -295 319 -919 225 -922 234 -3 009 

Nettokostnad -245 201 -245 317 -761 294 -766 844 -5 550 

Öppen förskola      

Intäkt 28 25 84 84 0 

Kostnad -1 381 -1 475 -4 977 -4 977 0 

Nettokostnad -1 353 -1 450 -4 893 -4 893 0 

Familjecentral      

Intäkt 135 492 999 999 0 

Kostnad -1 953 -2 656 -7 793 -7 793 0 

Nettokostnad -1 818 -2 164 -6 794 -6 794 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -7 700 0 7 700 

Nettokostnad 0 0 -7 700 0 7 700 

Totalt      

Intäkt 48 615 50 526 159 014 156 480 -2 534 

Kostnad -301 368 -303 658 -952 164 -947 630 4 534 

Nettokostnad -252 753 -253 132 -793 150 -791 150 2 000 

Förskolenämnden redovisar ett resultat på +4 996 tkr i förhållande till periodens budget. Fyra 
tolftedelar av nämndens buffert påverkar resultatet positivt med 2 567 tkr. Prognosen för helåret är i 
nuläget +2 000 tkr. 

Central administration: Budgetavvikelsen är för perioden -186 tkr. Helårsprognos -150 tkr. 

Politisk verksamhet: Budgetavvikelsen är för perioden +106 tkr. Utfallet kan variera mellan 
månaderna. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Förskoleverksamhet: Budgetavvikelse för perioden på +2 440 tkr. Helårsprognos -5 550 tkr. En del 
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av prognosavvikelsen, 3 000 tkr, avser ökade kostnader i samband med införandet av 
distributionscentral. En betydande ekonomisk risk finns i en trolig minskning av intäkter. I nuläget har 
de grupperna med lägst avgift blivit avgiftsbefriade, vilket påverkat intäkterna under mars-april med -
650 tkr. Prognosen för månaderna maj-juli bedöms, enligt hur nuvarande beslut ser ut, innebära 
minskade intäkter med 400 tkr per månad. Risk finns för en ökning av mängden vårdnadshavare med 
sänkta inkomster och därmed lägre avgifter. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under 
perioden, då förskolorna inte behövt använda sig av timavlönad personal och att frånvaron bland 
personalen varit något högre. En prognos för årets personalkostnader är i nuläget svår att uppskatta 
men kostnaderna bör understiga budgeterad nivå. 

Förvaltningen har erhållit statsbidrag för minskade barngrupper för läsåret 19/20 med ca 54 mnkr. 

I årsskiftet 2019/2020 genomfördes en stor omorganisation i förskolornas ledningsorganisation. 
Samtliga 37 tjänster som biträdande rektor togs bort och samtidigt påbörjade 10 nya rektorer sin 
anställning. Förändringen möjliggjorde att storleken på rektorsområdena kunde ses över och många 
rektorer fick därmed mindre områden och färre medarbetare. 

Inför varje ny planlagd förskola görs en noggrann behovsanalys, eftersom det finns en oro över de 
högre lokalkostnader de medför. 

Öppen förskola: Budgetavvikelsen är för perioden -82 tkr. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Familjecentral: Budgetavvikelsen är för perioden +22 tkr. Den nya familjecentralen i centrum har 
öppnat i början av året. Helårsprognos enligt årsbudget. 

Buffert: Nämndens buffert för året är 7 700 tkr och ligger periodiserad jämnt under året. Det innebär 
att en tolftedel av nämndens buffert ligger med som en del av periodens budget varje månad. 

5 Konsekvenser av corona-viruset 

Under mars månad identifierades influensan Covid-19 som en världsomspännande pandemi. Borås stad 
såväl som förvaltningarna gick upp i stabsläge. Säkerhetsarbetet har dominerat förvaltningens arbete 
och i hög grad påverkat förskolornas verksamhet och behov. Personal har fått hantera nya riktlinjer och 
information, nya bedömningar, vårdnadshavares oro och frustration vid sidan av egna frågor och oro. 
Trycket har varit hårt på rektor att hantera alla nya aspekter och krav på verksamheterna, samt utvidgad 
rapportering av säkerhetsläget. 

En betydande ekonomisk risk finns i en trolig minskning av intäkter. I nuläget har de grupperna med 
lägst avgift blivit avgiftsbefriade, vilket påverkat intäkterna under mars-april med -650 tkr. Prognosen 
för månaderna maj-juli bedöms, enligt hur nuvarande beslut ser ut, innebära minskade intäkter med 
400 tkr per månad. Risk finns för en ökning av mängden vårdnadshavare med sänkta inkomster och 
därmed lägre avgifter. Personalkostnaderna har varit lägre än budgeterat under perioden, då förskolorna 
inte behövt använda sig av timavlönad personal och att frånvaron bland personalen varit något högre. 
En prognos för årets personalkostnader är i nuläget svår att uppskatta men kostnaderna bör understiga 
budgetrad nivå. 

Under mars månad dominerades förvaltningens arbete av uppgifter relaterade till den pågående 
pandemin, Covid-19. 

För att begränsa smittspridning och minska antalet kontakter för personal och barn fattades en rad 
beslut. Barn till föräldralediga och arbetssökande utan arbetsmarknadsinsats fick stanna hemma, och 
befriades från avgift. 

Öppna förskolorna stängdes för att minska smittspridning bland besökare och för att frigöra personal 
för arbete i kärnverksamheterna. Under april månad återupptogs verksamhet  delvis utomhus och med 
Tittut som bas. Detta utifrån att behovet av extrapersonal i verksamheterna var fortsatt lågt. 

Utifrån folkhälsomyndighetens rekommendation tolkade förskolorna barns sjukdom på ett mer strikt 
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sätt och även barn med milda förkylningssymtom räknades som sjuka och skulle vara hemma. Detta 
gjorde att mängden närvarande barn minskade kraftigt, under sista halvan av mars månad var 30-40% 
av barnen närvarande. Även personalens sjukskrivningar och Vab ökade, från tidigare 9% till ca 20-
30%. Det är oklart om det ökade antalet frånvarande var en effekt av ökad sjuklighet eller en ökad 
uppmärksamhet för milda förkylningssymtom. 

Förvaltningen påbörjade arbetet med att förbereda för en eventuell stängning genom att skapa 
jouröppna verksamheter för barn till vårdnadshavare i samhällsviktiga funktioner. 

Förvaltningsadministrativa- och stödprocesser utvecklade under mars månad nya digitala arbetssätt för 
att kunna utföra sitt arbete på distans. Förvaltningen gjorde en snabb omställning och kunde tidigt 
utlokalisera arbete till medarbetares hem och upplever inte minskad effektivitet i den processen. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Minskade personalkostnader 4 000 

Minskade barnomsorgsintäkter -1 850 

Summa 2 150 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Nämnden tar fram en plan för jämställdhetsintegrering med tre målsättningar. Dessa integreras i 
förvaltningens verksamhetsplaner och följs upp i förvaltningens systematiska kvalitetsarbete. 

1. Alla barn oavsett kön ska få en likvärdig utbildning i förskolan. Riktade medel för särskilt stöd ska följas upp 
ur könsperspektiv för att säkra en likvärdig fördelning 2020. 

2. Flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet. Förskolornas skötrum och toaletter 
har integritetssäkrats under 2019. 

3. Nämnden ska arbeta för att fler män i förskolan. Det finns ett nätverk för kollegialt lärande och stöd för 
manliga pedagoger som fortsätter 2020. 

Med hjälp av den värdegrundsplattform som implementerades under 2019 kan verksamheten ytterligare 
utveckla sitt arbete med bland annat jämställdhetsperspektivet. Demokrati i förskolan och barns 
inflytande och delaktighet är mål i läroplanen och prioriterat i förskolornas arbete. Det förebyggande 
och främjande arbetet mot kränkande behandling och aktiva åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna 
följs upp och stöttas av avdelningen för Barnhälsa. 

Det dagliga arbetet genomsyras av att barnen i de olika undervisningsprocesserna får ta del av och 
arbeta med hur könsroller kan se ut och därmed minska risken för att göra rollerna stereotypa. 
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7  Verksamhetsmått 

7.1 Förskola 

7.1.1 Förskola 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal inskrivna 
barn från 
kommunen 

6 564 6 169 6 210 6 417 

varav barn i 
fristående 
verksamhet 

473 465 480 484 

Antal barn per 
årsarbetare i egen 
regi 

5,5 5,2 5,2 5,3 

7.1.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Andel 
förskollärare, % 

45 45 50 45 

Andel 
barnskötare, % 

26 30 30 30 

8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift april 

2020 
Avvikelse 

2020 
Prognos 

2020 

Inventarier nya förskolor 2 700 1 433 1 267 1 920 

Inventarier ny familjecentral 400 478 -78 480 

Summa 3 100 1 911 1 189 2 400 

Analys 

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

8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2020 
Utgift april 

2020 
Prognos 

2020 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

Summa       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
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1  Inledning 

Nämndens uppgift 2020 

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

Nämnden har två av Kommunfullmäktige fastställda samarbetsuppdrag. Ett särskilt samarbetsuppdrag 
gällande barn och unga i riskzonen samt ett särskilt samarbetsuppdrag för boende processen "mjuka 
frågor". De särskilda samarbetsuppdragen är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och 
befogenheter i frågor av gemensam karaktär. 

Verksamhet 2020 

Nämnden ska medverka med socialrådgivarkompetens i familjecentralerna. Arbetet med att stärka 
familjehemsvården fortsätter 2020. 

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

Arbetslivsnämnden samordnar stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck och Individ- och 
familjeomsorgsnämnden är delaktig i arbetet. 
 
Ekonomi under 2020 
Nämnden prognostiserade i början av året ett stort underskott. Verksamhetsåret började med ett stort 
antal placerade på institution inom barn- och ungdomsvården. Nämnden har fått ett budgettillskott om 
11 milj. Nuvarande prognos är ett underskott om 12 500 tkr. Ett fortsatt arbete pågår för att ge 
kostnadsminskningar och effektiviseringar. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Individ- och familjeomsorgsnämnden får i 
uppdrag att, i nära samverkan med andra 
nämnder som jobbar med barn och 
ungdomar, utreda möjligheterna att inrätta 
en särskild förebyggandeenhet med 
uppdrag att motverka att unga i riskzon 
hamnar i normbrytande beteenden. 

 Delvis 
genomfört 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
avser att starta en arbetsgrupp med 
representanter från Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, 
Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen och Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen för att gemensamt 
utreda behovet av en förebyggandeenhet, 
och en eventuell utformning av denna. 
Omvärldsbevakning har inletts för att 
studera andra kommuner som har 
utvecklat liknande verksamheter. 
Uppdragets genomförande försenas av 
situationen kring Corona-pandemin. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden ska, 
tillsammans med Arbetslivsnämnden, 
utreda om åldern som 
relationsvåldsenheten riktar sig till kan 
sänkas från 18 år till 16 år. Utredningen 
ska också belysa vilken hjälp ungdomar 
mellan 16 år och 18 år kan få av 
respektive nämnd. 

 Ej genomfört En utredning utifrån uppdraget pågår. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
arbetar med frågan tillsammans med 
främst Arbetslivsnämnden men även med 
centrum för kunskap och säkerhet (CKS). 
Utredningen så här långt ger inte grund 
för att sänka åldern för 
Relationsvåldsenheten men att det kan 
finnas behov av vissa ändringar i 
arbetssätt och rutiner. Arbetet utifrån 
uppdraget beräknas att bli klar under 
början av hösten 2020. 
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2.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,8 7,1 6,5 7,7 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

12,8 11,4 10,8 11,1 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet för 2020 är 6,5 %, utfallet april 2020 blev 7,7 %. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar med närvarande ledarskap, personlig återkoppling till 
medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta arbetsuppgifter, prioritering av 
arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt arbetsmiljöarbete och med individuell 
uppföljning av rehabiliteringsärenden. 
 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för 2020 är 10,80 årsarbetare, utfallet april 2020 blev 11,1 årsarbetare. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har haft timavlönade inom boendeverksamheten där krav ställs 
på bemanning under dygnets alla timmar. 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Rekrytering Risk för att kvaliteten 
blir lägre till följd av låg 
bemanning 

Följa antalet vakanta 
tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
 

Bemanningen inom 
myndighetsutövningen är 
god. Viss föräldraledighet, 
sjukskrivningar eller dylikt 
innebär för närvarande 
frånvaro motsvarande knappt 
1 tjänstefaktor. 
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Rekrytering 
Familjehem 

Risk att inte kunna 
rekrytera och behålla 
familjehem 

Följa antalet interna 
familjehem 
 

Familjehem 
Antal internt 
familjehemsplacerade barn 
har pendlat mellan 71 och 85 
sedan januari 2018. Under 
våren 2019 var antalet uppe 
på 83 för att sedan minska till 
74 i augusti. Under hösten 
2019 ökade antalet på nytt 
och i mars 2020 är det 83 
barn som är placerade i 
interna familjehem. 
 
Externt 
familjehemsplacerade barn 
minskade med cirka en 
tredjedel under 2018 och var 
i december 17 stycken. 
Under hösten 2019 ökade 
antalet och i mars 2020 är 23 
barn placerade i externa 
familjehem. 
 
Antal interna familjehem med 
ett eller flera aktuella 
familjehemsuppdrag var i 
snitt 55 under 2018. Under 
2019 ökade antalet och 
snittet för året var 58. Snittet 
för de första tre månaderna 
2020 är 61. Trenden visar på 
en ökning av interna 
familjehem. 
Arbetet med rekrytering av 
nya familjehem fortsätter 
inom ramen för förstärkt 
familjehemsvård. 
 
Familjehem 
- ensamkommande  
Gällande internt placerade 
ensamkommande var antalet 
i mars 2019 28 barn, vilket 
var i nivå med 2018. Antalet 
barn har sedan dess minskat 
och i mars 2020 är det 13 
barn som placerats i interna 
familjehem. 
 
2018 minskade antalet 
externt familjehemsplacerade 
barn kraftigt, från 28 barn i 
januari till 3 i augusti. 
Minskningen fortsatte och 
sedan juni 2019 har enbart 
ett (1) ensamkommande 
barn varit placerat i externt 
familjehem. 

Förstärkt 
familjehemsvård 
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3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 14 115 7 408 13 580 13 580 0 

Avgifter och övriga intäkter 10 382 11 823 25 478 25 478 0 

Summa intäkter 24 497 19 231 39 058 39 058 0 

Personal -66 025 -67 261 -212 144 -217 409 -5 265 

Lokaler -8 114 -8 827 -24 318 -24 318 0 

Material och tjänster -41 656 -39 068 -115 883 -126 177 -10 301 

Kapitalkostnader -188 -185 -554 -554 0 

Summa kostnader -115 983 -115 341 -352 892 -368 458 -15 566 

Buffert (endast i budget) 0 0 -3 059 0 3 066 

Nettokostnad -91 486 -96 110 -316 900 -329 400 -12 500 

Kommunbidrag 89 844 99 082 316 900 316 900 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-1 642 2 972 0 -12 500 -12 500 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0  0 0 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

0 0  0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-1 642 2 972 0 -12 500 -12 500 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 
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Resultatanalys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 12 500 tkr för år 2020. 
Underskottet består av: 

 Central administration plus 741 tkr  

 Politisk verksamhet plus minus noll 

 Allmän IFO-Administration plus 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård minus 12 500 tkr 

 Vård av vuxna minus 5 300 tkr 

 Flyktingverksamhet plus minus noll 

 Buffert plus 3 059 tkr 

 Totalsumma minus 12 500 tkr. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2019-12-31 
Utfall 2020-04 Återstår 

Summa     

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga kostnader för öronmärkta projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige. 
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 832 1 823 370 370 0 

Kostnad -5 181 -5 606 -16 221 -15 480 741 

Nettokostnad -4 349 -3 783 -15 851 -15 110 741 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -802 -740 -2 445 -2 445 0 

Nettokostnad -802 -740 -2 445 -2 445 0 

Allmän IFO-verksamhet      

Intäkt 4 552 4 122 5 865 5 865 0 

Kostnad -24 922 -26 270 -83 436 -81 936 1 500 

Nettokostnad -20 370 -22 148 -77 571 -76 071 1 500 

Barn- och ungdomsvård      

Intäkt 3 746 2 935 5 856 5 865 0 

Kostnad -45 330 -46 304 -142 086 -154 586 -12 500 

Nettokostnad -41 584 -43 369 -136 230 -148 730 -12 500 

Vård av vuxna      

Intäkt 4 796 4 304 14 103 14 103 0 

Kostnad -29 177 -30 374 -95 847 -101 147 -5 300 

Nettokostnad -24 381 -26 070 -81 744 -87 044 -5 300 

Flyktingverksamhet      

Intäkt 11 873 6 447 14 064 14 064 0 

Kostnad -11 873 -6 447 -14 064 -14 064 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Övrig verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 0 0 0 0 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -3 059 0 3 059 

Nettokostnad 0 0 -3 059 0 3 059 

Totalt      

Intäkt 25 799 19 631 40 258 40 258 0 

Kostnad -117 285 -115 741 -357 158 -369 658 -12 500 

Nettokostnad -91 486 -96 110 -316 900 -329 400 -12 500 
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Nya uppdrag 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i uppdrag att, i nära samverkan med andra nämnder som 
jobbar med barn och ungdomar, utreda möjligheterna att inrätta en särskild förebyggande-enhet med 
uppdrag att motverka att unga i riskzon hamnar i normbrytande beteenden. 

Individ och familjeomsorgsnämnden ska tillsammans med Arbetslivsnämnden, utreda om åldern som 
relationsvåldsenheten riktar sig till kan sänkas från 18 till 16 år. Utredningen ska också belysa vilken 
hjälp ungdomar mellan 16-19 år kan få av respektive nämnd. 

Ekonomiska förutsättningar 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämnden kommunbidrag för år 2020 är på 305 900 tkr. En buffert är avsatt 
med 1 %, 3 059 tkr. 

Tillskott i budget utöver löner med 2,7 % och övriga kostnader med 1,8 % 

 Avtal Ungdomsmottagning, 1 200 tkr 

 Utökning Barnahus, 300 tkr 

 Förstärkt Familjehemsvård, 2 000 tkr 

 Helårseffekt Stödboende, 3 000 tkr 

 Strukturerat underskott i grunduppdrag (volymökning) 5 800 tkr 

 Utav volymökningen på 5 800 tkr är 60 %, 3 480 tkr budgeterat på familjehemsplatser och 
40 %, 2 320 budgeterat på köp av platser HVB 13-20 år 

 En fjärde familjecentral, 600 tkr 

 Bytt Kommunbidrag med Vård- och äldrenämnden, 1 300 tkr överfört till Vård- och 
äldrenämnden för köp av platser på Vård och omsorgsboende.    

Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått ett extra anslag på 11 000 tkr. De 11 000 tkr är fördelade 
enligt nedan: 

 Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr familjehemsplaceringar 

 Barn- och ungdomsvård, 5 000 tkr köpta platser 13-20 år 

 Vård av vuxna, 1 000 tkr köp av externa platser. 

Totalbudget för Individ- och familjeomsorgsnämnden blir 316 900 tkr. 

Beslutade besparingsförslag budget 2020: 

 Smedjan minska en tjänst besparing 650 tkr, minska från två tjänster till en tjänst 

 Vräkningsförebyggande minska en tjänst 600 tkr, minska från 4,50 tjänster till 3,5 tjänster 

 Cedern minska en tjänst 700 tkr, minska från fyra till tre tjänster 

 Träffen 435 tkr, se över lokalerna för verksamheten 

 Fortsatta arbetet med att minska placeringskostnaderna för barn och unga, vuxna genom att 
använda Rätt matchat stöd vid omprövning/uppföljning av vård och arbeta enligt Strukturerat 
hemtagningsarbete. Bevaka ansvarsområde och gränssnitt i förhållande till andra vårdgivare, 
samt använda gällande rutiner för att nå överenskommelser kring delade kostnader.  

 Översyn av den interna öppenvården som bedrivs inom nämndens område och se vilka 
synergieffekter och kostnadsminskningar som går att uppnå genom samverkan. 
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Åtgärder som tillkommit under våren 2020. 

 Kartlägga målgrupper inom öppenvården. Det finns ett behov av att frigöra resurser för 
brukare med omfattande behov och kartläggningen syftar till att se om det går att göra 
omprioriteringar. 

 Uppföljning av familjehemsvården för att se om det finns ytterligare andra möjligheter till att 
öka rekryteringen av egna familjehem. 

 Uppehåll under året i Hopptornets verksamhet för att frigöra resurser och underlätta 
hemtagning från institution. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden beräknas göra ett underskott med 12 500 tkr för år 2020. 
Underskottet består av: 

 Central administration + 741 tkr 

 Politisk verksamhet + - noll 

 Allmän IFO-Administration + 1 500 tkr 

 Barn och ungdomsvård - 12 500 tkr 

 Vård av vuxna minus 5 300 tkr 

 Flyktingverksamhet + - noll 

 Buffert + 3 059 tkr 

 Totalsumma - 12 500 tkr. 

 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har volymökningar avseende heldygnsplaceringar i likhet med de 
flesta kommuner. Antalet personer som behöver stöd av nämndens verksamheter har även ökat stegvis 
under de senaste åren. Fler får även öppenvårdsinsatser. Sammantaget är detta utmaningar för 
nämndens ekonomi och nämnden arbetar med att se över verksamheter, arbetssätt och 
effektiviseringsmöjligheter. Fler ungdomar med mycket komplex och sammansatt problematik har 
tillkommit under hösten 2019 och våren 2020. Detta märks särskilt i gruppen 17-21 år. Enheten unga 
vuxna som arbetar med målgruppen 18-26 år har behövt placera flera unga med missbruk, psykisk 
problematik utåtagerande problematik. Strävan är att göra kortvariga institutionsplaceringar och sedan 
försöka finna lösningar på hemmaplan med öppenvård. 
 
En tydligare inriktning mot vård och insatser i den egna hemmiljö och det egna nätverket 
Redan nu strävar nämnden efter lösningar på hemmaplan istället för placeringar. Nämnden har uttalat 
en ytterligare strikthet i bedömning vid placering på institution och att i pågående placeringar pröva 
vård i den egna hemmiljön och nätverket med olika öppenvårdsinsatser. Detta förväntas ge ytterligare 
kostnadsminskningar. Denna inriktning kan innebära att vissa öppenvårdsresurser utökas för att 
undvika placering eller för att möjliggöra ett avslut av en placering. Vårdtidens längd ska även noga 
övervägas med återkommande ställningstagande kring att avsluta institutionsvården till förmån för 
insats i familjehem eller i hemmiljön. 

Central administration 

Central administration består av Förvaltningsledning, Kvalitet och utveckling, Ekonomifunktion HR-
funktion samt övrig stödverksamhet. Administrationen arbetar tillsammans med verksamheten med 
ständiga förbättringar. Verksamheten beräknas göra ett överskott med 741 tkr beroende på ej tillsatta 
tjänster. 

Politisk nämnd 

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

Allmän IFO verksamhet består av administration av myndighetsutövning för barn och unga, unga 
vuxna samt vuxna. Myndighetsutövningen barn och unga är uppdelad 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 i de 
familjecentraler som finns och de som kommer att etableras i Borås Stad 

Övrig verksamhet under allmän IFO administration består av: 

 Familjerådgivning, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd och Ulricehamn ingår. 

 Familjerätt, där förutom Borås Stad även kommunerna Bollebygd, Herrljunga, Svenljunga 
Tranemo ingår. 

 Social jour där förutom Borås Stad även kommunerna även Bollebygd, Herrljunga, Mark, 
Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda ingår.  

Under allmän IFO administration ingår också krisstöd vid allvarlig händelse. 

Verksamheten har fått medel från Socialstyrelsen för bemanning under år 2020 med 664 282 kr. 

Verksamheten beräknas gå plus med 1 500 tkr framförallt beroende på alla tjänster inte är tillsatta under 
året. 

Barn och ungdomsvård 

Barn och ungdomsvård 0-20 år består av institutionsvård, familjehemsvård, öppna insatser där 
Dialogcentrum, boendestöd och kontaktverksamhet ingår. Utväg, Ungdomsmottagning, 
Spädbarnsverksamhet bedrivs tillsammans med Västra Götalandsregionen. 

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 kompetensen inom Individ- 
och familjeomsorgsnämnden nyttjas optimalt. 

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

Samarbetet med annan verksamhet och 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. 
 
Barn och unga arbetar med förebyggande åtgärder bland annat genom fältverksamheten och 
stödcentrum för unga. En serviceinsats, Origo finns också sedan 2018 och riktar sig till föräldrar med 
barn. Stödet sker genom en begränsad och kortvarig samtalskontakt. 

Verksamheten barn och unga beräknas göra ett underskott på 12 500 tkr. Underskottet består av: 

Köp av externa platser minus 14 665 tkr. 

 Familjehemsplaceringar internt och externt minus 11 158 tkr 

 HVB 13-20 år, minus 7 907 tkr 

 HVB 0-12 år, plus minus 0 tkr 

 Köp av öppenvårdsplatser minskar och beräknas göra ett överskott med 4 400 tkr.  

Övriga verksamheter under barn och ungdomsvård beräknas göra ett överskott med 2 165 tkr. 
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Antal barn och unga med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-04-30, 186 st, 

 2020-03-31, 176 st, 

 2020-02-29, 177 st, 

 2020-01-31, 173 st. 

Snitt 202001-202004, 178 st 
 
Familjehemsvård och vårdnadsöverflyttade tidigare placeringar är den heldygnsinsats som ökat mest 
under det senaste året. Jämfört med april 2019 har nämnden 10 fler unika familjehemsplacerade barn 
som vårdnadsöverflyttats till sitt familjehem. Antalet som är placerade på institution har har även ökat 
men inte med lika mycket. 

Jämfört med år 2019 

 2019-04-30, 156 st 

 2019-03-31, 151 st 

 2019-02-28, 158 st 

 2019-01-31, 154 st 

Snitt 201901-201904, 155 st 

Snitt 201901-201911, 158 st 

Antal barn och unga med öppenvårdsinsatser under 2020: 

 2020-04-30, 222 st 

 2020-03-31, 227 st 

 2020-02-29, 218 st 

 2020-01-31, 223 st 

Snitt 202001-202004, 223 st 

Jämfört med år 2019 

 2019-04-30, 205 st 

 2019-03-31, 200 st 

 2019-02-28, 187 st 

 2019-01-31, 183 st 

Snitt 201901-201904, 194 st 

Snitt 201901-201911, 198 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 blir det ett bättre bemötande och omhändertagande av barnet i utredningssituationen. I 
verksamheten finns två samordnare som håller ihop arbete på Barnahuset. En utökning med 0,5 % 
samordnare är beslutad för år 2020. 

Verksamheten Barnahus beräknas hålla budget. 
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Vård av vuxna  

Vård av vuxna består av institutionsvård, familjehemsvård och interna insatser för vuxna och unga 
vuxna med beroendeproblematik. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden arbetar sedan 2017 riktat mot gruppen unga vuxna med en egen 
myndighetsutövning. Den riktade myndighetsutövningen har inneburit att unga vuxna som tidigare inte 
haft insatser från Socialtjänsten blivit synliggjorda. 

Det finns individuellt behovsprövade öppenvårdsinsatser, service insatser, akuta och långsiktiga 
boendeformer utifrån missbruk och social problematik, en öppen verksamhet för socialt utsatta och det 
Vräkningsförebyggande arbetet, vars samordningsuppdrag gäller alla i staden som riskeras att vräkas. 

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. Arbetet är en viktig del i Program mot hemlöshet som nämnden ansvarar för, där 
målet är kvarboende, och när andrahandskontrakt beviljats egna kontrakt. 

Verksamhetsområdet IFO vuxen hanterar utifrån biståndsbeslut ett boendesocialt stöd med 
andrahandskontrakt och sociala kontrakt. Dessa brukar får sitt stöd av den Boendesociala enheten. 
Under 2020 pågår ett utvecklingsarbete i samverkan med Arbetslivsförvaltningen som kommer att 
resultera i att ALF övertar anskaffning av bostäder och IFO utredning och eventuell insats av 
andrahandskontrakt för klienter i en hemlös situation med behov av insatser ifrån socialtjänsten. Den 
förändrade organisationen har försenats och kommer inte att starta förrän i september. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har en verksamhet på Badhusgatan på entreprenad. 
Verksamheten är ett stödboende för personer med missbruksproblem i kombination med psykisk 
ohälsa. 

IFO vuxen har två öppenvårdsmottagningar, Verksamheten arbetar med målgruppen 13 år och uppåt 
med riskbruk, missbruk eller beroende. Yxhammarsmottagningen arbetar även med anhöriga och barn 
till anhöriga med missbruk. Öppenvårdsmottagningen Cedern har i budget 2020 minskats ned en tjänst. 
Inom insatserna finns även mobila team och en strukturerad öppenvårdsinsats Smedjan som i budget 
2020 också har minskat en tjänst. 

IFO-vuxen beräknas göra ett underskott på 5 300 tkr. Underskottet består av: 

 Köp av externa platser, tvång i öppenvård minus 2 930 tkr (Sammanlagd kostnad 5 644 tkr), 
finns en budget på 2 714 tkr 

 Övriga köp av externa platser minus 1 000 tkr. Under övriga köp av externa platser är det 
framförallt köp av platser specialboende och Institutionsvård LVM. 

 Övriga verksamheter under vuxen beräknas göra ett underskott med 1 370 tkr.  

Antal vuxna personer över 20 år med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-04-30, 49 st, 

 2020-03-31, 49 st, 

 2020-02-29, 41 st, 

 2020-01-31, 51 st. 

Snitt 202001-202004, 48 st 

Jämfört med år 2019 

 2019-04-30, 55 st 

 2019-03-31, 56 st 

 2019-02-28, 60 st 

 2019-01-31, 55 st 

Snitt 201901-201904, 56 st 
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Snitt 201901-201911, 52 st 

Antal vuxna personer över 20 år med öppenvårdsinsatser under år 2020: 

 2020-04-30, 86 st, 

 2020-03-31, 93 st, 

 2020-02-29, 83 st, 

 2020-01-31, 86 st. 

Snitt 202001-202004, 87 st 

Jämfört med år 2019 

 2019-04-30, 88 st 

 2019-03-31, 79 st 

 2019-02-28, 79 st 

 2019-01-31, 79 st 

Snitt 201901-201904, 81 st 

Snitt 201901-201911, 81 st 

Antalet externa placeringar är färre 2020 än motsvarande tid 2019 medan öppenvårdsinsatserna är fler. 
Av de externa placeringarna är sex stycken LRV i öppenvård och tre LPT i öppenvård. Myndighet 
vuxen har ca 6 externa boendeplaceringar varav en del är samfinansierade med Socialpsykiatrin. Det 
finns en samverkan med Sociala omsorgsförvaltningen utifrån att de flesta av de externt placerade har 
en samsjuklighet. En del klienter flyttas över till Sociala omsorgsförvaltningen efter att de blivit 
drogfria. 

Flyktingverksamhet 

Flyktingverksamhet består av verksamhet för ensamkommande barn och finansieras av 
Migrationsverket. Verksamheten placerar främst ensamkommande barn och unga i familjehem eller 
internt stödboende. Ett fåtal platser köps externt. 

Unga asylsökande som fyller 18 år ska få stanna i Borås Stad till dess den enskildes ansökan om asyl är 
avgjord. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat ett avtal om Idéburet offentligt partnerskap, IOP 
med aktörer från civilsamhället för de ensamkommande som är över 18 år. I avtalet ersätts föreningen 
Agape med 28 tkr per månad. Kostnaden kan rymmas inom de medel som ersätts av Migrationsverket 
men eventuellt så kan nämnden komma att göra ett underskott inom denna verksamhet. Utöver de som 
ges boendelösning inom denna överenskommelse så har verksamheten några som under året fyller 18 
år och som kan ge en kostnad som inte ersätts av Migrationsverket. 

Antal ensamkommande barn med heldygnsinsatser under år 2020: 

 2020-04-30, 24 st, 

 2020-03-31, 26 st, 

 2020-02-29, 32 st, 

 2020-01-31, 38 st. 

Snitt 202001-202004, 30 st 

Jämfört med år 2019 

 2019-04-30, 80 st 

 2019-03-31, 84 st 

 2019-02-28, 93 st 

 2019-01-31, 99 st 

Snitt 201801-201804, 89 st 
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Snitt 201901-201911, 75 st 

Verksamheten beräknas ännu att gå + - noll men det finns en viss risk utifrån asylsökande som fyllt 
eller fyller 18 år.  

5 Konsekvenser av corona-viruset 

Under våren 2020 har nämnden på samma sätt som flera andra nämnder och verksamheter behövt 
fokusera på att ha goda rutiner, goda beredskapsplaner och förbereda för en säkrad bemanning utifrån 
en eventuell stor sjukfrånvaro hos personalgruppen. För att ha god beredskap har nämnden överanställt 
personal inom de mest sårbara enheterna dygnet-runt boenden för ungdomar och missbrukare. 
Nämnden har ökat sin tillgänglighet genom att under en försöksperiod starta en allmän socialtjänst 
- chatt. detta i samverkan med Arbetslivsnämnden. Nämnden har ökat sina rekryteringsinsatser för att 
ha familjehem/kontaktfamiljer i beredskap inför ett behov av att ta om hand  barn till föräldrar som är 
så sjuka i Covid-19 att de behöver stöd med sina barn. Nämnden deltar i analysgrupp för att se på 
behov hos utsatta grupper, barn och ungdomar samt eventuella behov av ökad kontakt. Vissa personer 
i hemlöshetssituation har erbjudits boendelösningar  under avgränsad period för att minska 
smittspridning. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Bemanning boenden sommaren 500 

Ny chatt-funktion 50 

Summa 550 

6 Samarbetsuppdrag 

Boendeprocessen 
I Individ-och familjeomsorgsnämnden har ett samordningsuppdrag gällande ansvarsfördelning och 
arbetssätt kring boendeprocessen. Nämnden lämnade våren 2018 ett förslag till kommunstyrelsen om 
processen och ansvarsfördelning gällande bostäder för de som är utanför bostadsmarknaden. Förslaget 
behandlades i kommunstyrelsen den 2 september 2019 som tillstyrkte förslaget. Kommunfullmäktige 
beslöt den 26 september att: 

- I Individ-och familjeomsorgsnämnden reglemente under § 2 stryks "Det inkluderar ansvaret för 
bostadsanskaffning" och istället läggs "Det inkluderar bistånd vad gäller sociala bostäder enligt 
socialtjänstlagen till". 

- I Arbetslivsnämnden reglemente under § 2 läggs "Ansvaret för bostadsanskaffning för sociala 
bostäder" till. 

Det innebär att Individ- och familjeomsorgsnämnden blir ansvarig för att pröva rätten till boendesocial 
insats med andrahandskontrakt och är ansvarig för att verkställa boendesocial insats kopplat till 
boendet.  Arbetslivsnämnden kommer att ansvara för anskaffning av bostäder. 

En styrgrupp och två arbetsgrupper tillsattes under hösten 2019 med representanter från båda 
förvaltningarna. Ena arbetsgruppen behandlar de delar i processen som behandlar myndighetsutövning 
och den andra arbetsgruppen arbetar med frågor som rör verkställighet. HR har deltagit i arbetet för att 
se över och lista nya arbetsområden och nya resurser som kan tillkomma i samband med den nya 
boendeprocessen. Förslag på ny boendeprocess med medföljande rutiner har arbetats fram och skickats 
från arbetsgrupperna till styrgruppen. Förslagen ses över i styrgruppen och planen är att arbeta enligt 
det nya reglementet från och med den 1 september 2020. Ett implementeringsarbete kommer att 
behövas, främst på Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. 
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I samband med de nya reglementen och en nya boendeprocess kommer "Spetsgruppen" att upphävas. 
"Spetsgruppen" har bestått av enhetschefer från Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen, Vård och äldreomsorgsförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen som 
tillsammans hittat boendelösningar för personer i ålder 65+ som hamnat mellan stolarna. En ny 
klustergemensam samverkansrutin mellan dessa förvaltningar ska skapas och representanter från 
förvaltningarna kommer att sammankallas av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Syftet är att 
tydliggöra och underlätta generell samverkan men också samverkan kring boendefrågor. 

Utöver detta har representanter för Arbetslivsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 
Budget- och skuldrådgivning samt Överförmyndaren träffats för att se över ytterligare insatser som kan 
behövas gällande stöd till enskilda att hantera sin ekonomi. Frågor som har en koppling dels till 
boendeprocessen och dels Borås stads program mot hemlöshet. 
 
Samarbetsuppdraget 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen har tillsammans med Grundskoleförvaltningen tagit fram en 
samverkansrutin som implementerades under 2019. Arbetsgruppen har arbetat fram LoSIP (lokal 
samordnad individuell plan), vilken upprättas när en person har behov av insatser från olika 
verksamheter inom Borås Stad. Arbetsgruppen har bland annat utgått ifrån strukturerna kring SIP 
(samordnad individuell plan), som finns inom närvårdssamverkan. 

Sammanställningen av SIP och LoSIP är även en del av uppföljningen i arbetet utifrån Lupp (Lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken 2017). 

En ökning av antal SIP och LoSIP går att följa mellan 2018 - 2019. Under 2018 upprättades totalt 84 
SIP:ar medan man under 2019 upprättade 124 nya individuella planer inom SIP/LoSIP och hade 116 
uppföljningar, varav 61 LoSIP och 179 SIP. Under perioden 2020-01-01 - 2020-04-30 har dock enbart 
48 individuella planer upprättats och 28 uppföljningar genomförts varav 22 har varit LoSIP och 54 SIP 
vilket visar på en svag minskning. 

Individ- och familjeomsorgsnämnden och Grundskolenämnden har haft presidiemöte och fört dialog 
för att hitta sätt att öka samverkan. Det är beslutat att ha återkommande presidiemöten cirka två gånger 
per år för fortsatt ökad samverkan mellan förvaltningarna. 

Det pågår ett arbete att ta fram en samverkansrutin och samverkansformer mellan Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen och Gymnasieförvaltningen. Arbetet handlar om att öka förståelse för 
varandras uppdrag, förutsättningar och begränsningar genom dialog och erfarenhetsutbyte för att hitta 
nya sätt att samverka kring barn och unga. Frågor som behandlas i arbetsgruppen rör främst samverkan 
kring elever med hög skolfrånvaro, elever med missbruk eller vid annan oro för elevens säkerhet och 
hälsa. Representanter från de olika förvaltningarna har träffats under våren 2020 och arbetet kommer 
att fortsätta även under hösten 2020. 

Inom ramen för Borås stads arbete med "Socialt hållbart Borås" har representanter deltagit i olika 
arbetsgrupper. 
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7 Jämställdhetsperspektivet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har satt upp tre mål för arbetet med jämställdhetsintegrering i 
förvaltningen. 

 Att öka kunskapsnivån kring normkritik beträffande genus 

 Att säkra ett likvärdigt och gott bemötande samt delaktighet och medskapande där detta är 
möjligt, oavsett kön 

 Att identifiera eventuella könsskillnader i verksamheter utifrån likvärdig service och likvärdig 
myndighetsutövning samt insatsers omfattning och utformning. 

Ett första steg var att ge samtliga medarbetare och nämnden en obligatorisk föreläsning om normer 
kring kön i samhället och könsstereotypa förhållningssätt inom socialtjänsten i förhållandet till 
brukaren. Föreläsningen har därefter följts upp med en dialog på varje enhets arbetsplatsträff. Underlag 
med material för att stödja en reflekterande dialog har skickas till samtliga enhetschefer. Varje enhet 
kommer att fortsätta med att en gång per år, under en treårsperiod, belysa frågor kring normkritiskt 
tänkande gällande genus. Olika material kommer i samband med detta att lämnas till enheterna som 
stöd för dialogen. 

Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika områden såsom aktualiseringar, 
återaktualiseringar och insatser för att utifrån denna statisk göra fördjupade analyser. Det finns en liten 
övervikt för pojkar som aktualiseras till Individ- och familjeomsorgen och även som har en insats. I 
april månad 2020 hade 242 pojkar 0- 18 år någon form av insats och 211 flickor i samma åldersgrupp. 
En situation som gällt under de senaste åren. Nämnden kommer att se på möjligheten och angreppssätt 
för att göra en fördjupad analys av den könsuppdelade statistiken 
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8  Verksamhetsmått 

8.1 Individ- och familjeomsorg. 

8.1.1 Barn och ungdom 0-20 år 

8.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal barn och 
unga med 
heldygnsinsatser 

156 163 140 186 

Antal barn och 
unga med 
öppenvårdsinsatser 

205 201 220 222 

Antal 
ensamkommande 
barn med 
heldygnsinsatser 

84 47 40 24 

8.1.2 Vuxen 

8.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
heldygnsinsatser 

55 50 61 49 

Antal vuxna 
personer över 20 år 
med 
öppenvårdsinsatser 

88 87 75 86 
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9  Investeringar 

9.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift april 

2020 
Avvikelse 

2020 
Prognos 

2020 

Summa     

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt. 

9.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2020 
Utgift april 

2020 
Prognos 

2020 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

Summa       

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har inga investeringsprojekt. 
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1  Inledning 
Tekniska nämndens främsta uppgift är att förbättra miljön inom våra verksamheter och skapa en väl fungerande infra-
struktur. Förvaltningen svarar för gator, gång- och cykelvägar, skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av 
försurade sjöar och vattendrag samt att bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. 

Tekniska nämnden svarar för att skapa trivsamma parker, en god yttre miljö samt en hög nivå på skol- och färdtjänstresor 
vilket är viktigt för medborgarnas välbefinnande.  

Verksamheternas resultat är anslagsmässigt indelade i två ramar: 

• väghållning-, park- och skogsverksamhet samt administration 
• persontransporter 

Tekniska nämnden SAMTLIGA 
VERKSAMHETER    

Belopp i tkr Utfall 
201904 

Utfall 
202004 

Årsbudget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 

Intäkter      

Statsbidrag 341 346 3 780 3 669 -111 

Övriga avgifter o. ersättningar 29 490 37 656 92 686 87 772 -4 914 

SUMMA INTÄKTER 29 831 38 002 96 466 91 441 5 025 

      

Kostnader      

Personalkostnader -20 250 -20 452 -68 581 -68 441 140 

Lokaler -6 081 -6 251 -11 843 -16 386 -4 543 

Material & Tjänster -65 784 -61 649 -200 117 -196 972 3 145 

Kapitalkostnader -14 350 -15 585 -44 775 -46 660 -1 885 

SUMMA KOSTNADER -106 466 -103 938 -325 316 -328 459 -3 143 

      

NETTOKOSTNAD -76 635 -65 936 -228 850 -237 018 -8 168 

Tekniska nämnden förutsätter att nämndens budgetram kompenseras med +1 885 tkr för att täcka ökade 
kapitalkostnader som nu fastställts för år 2020, samt att budgetkompensation med +873 tkr erhålls för 
dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB, vilket omnämnts under 2019 i såväl tertialrapport som 
årsredovisning. Totalt underskott för nämnden prognosticeras då bli 5 410 tkr. 

Prognostiserade budgetavvikelser redovisas under respektive avdelnings redovisning under avsnitt 4.3 
och 5.3. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Livskraftig stadskärna 

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

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Tekniska nämnden utreda möjligheten att 
göra ytterligare gångfartsområden. 

 Genomfört Gångfartsområde är en trafikreglerings-
form som ställer krav på utformning där 
fordon inte får framföras med högre 
hastighet än gångfart. Fordonstrafik är 
alltså tillåtet med restriktioner. Gågata är 
en annan regleringsform där motorfordon i 
grunden är förbjuden med vissa undantag 
för ”nyttotrafik” och korsande trafik.  
Om meningen med uppdraget är att 
minska biltrafiken i stadskärnan och ge 
bättre förutsättningar för trivsammare 
mötesplatser och prioritera gående och 
cyklister så förefaller uppdraget kontrapro-
duktivt med hänsyn till Borås stads vision 
om att göra delar av stadskärnan bilfri.  
Tekniska nämnden kommer vid föränd-
ringar i centrum utreda lämplig reglerings-
form varav gångfartsområde är en möjlig-
het. 

2.2 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall T1 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

8,4 6,7 7 6,8 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

7,7 5,8 5 5,7 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Tekniska förvaltningen består av många olika yrkeskategorier. En stor andel av Tekniska förvaltningens 
anställda har en arbetsmarknadspolitisk anställning. Vissa i denna grupp har någon form av funktions-
nedsättning som kan bidra till att sjukfrånvarotalen ligger förhållandevis högt på förvaltningen. Inom 
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förvaltningen följs sjukfrånvaron upp och man arbetar ständigt med att tidigt identifiera behov av re-
habiliterande insatser. Under 2019 har man aktivt arbetat med sjukfrånvaro inom arbetsmarknadspolitiska 
anställningar och har därmed lyckats sänka förvaltningens totala sjukfrånvaro från 8,4 % 2018 till 6,7 % 
2019. Under 2020 fortsätter förvaltningen med detta arbetssätt, men pga covid-19 ser vi redan en tendens 
till ökad sjukfrånvaro, som dock inte är arbetsrelaterad. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Inom Tekniska förvaltningen finns verksamheter som kräver ständig bemanning. Därför kan man se ett 
tydligt samband mellan ökad sjukskrivning och indikatorn "arbetad tid för timavlönade". För att hålla 
timavlönade medarbetare à jour med arbetet krävs dock en viss kontinuitet för dessa medarbetare. 
 
Pga covid-19 ser vi en tendens till ökad sjukfrånvaro, Detta har inneburit ett ökat behov av ersättning av 
ordinarie personal med hjälp av timavlönad personal, dock enbart för de verksamheter som kräver ständig 
bemanning som exempelvis beställningscentralen. 

 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Borås Stad ska inte upplåta utrymme för 
sexistisk reklam, och när nya avtal med 
reklamföretag tecknas ska utrymme heller 
inte upplåtas för spelreklam. 

 Ej genomfört Det reklamavtal som Tekniska nämnden 
har med Clear Channel gäller t.o.m. 2023-
12-31. Nytt avtal kommer tidigast att teck-
nas efter denna tidpunkt. I nu gällande 
avtal står "Reklamens innehåll får ej strida 
mot god svensk reklamsed eller mot 
svensk lag". 

3 Intern kontroll 
I tillämpningsanvisningarna som är knutna till Borås Stads regler för intern kontroll anges att nämnderna 
och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. 
Vidare sägs att varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta 
regler och anvisningar för denna. 

Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan, utifrån upprättad väsentlighets- och riskanalys, som 
syftar till att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verk-
samhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har nämnden valt ut processer, områden och 
rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina 
mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan ingå i 
kontrollplanen. Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid 
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska 
nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder. Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med 
att årsredovisning behandlas i början av nästkommande år. 
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3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 
eller varje tertial. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en kart-
läggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och sam-
tidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 

Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Väghållning, skog, parker m.m. 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 288 293 3 620 3 509 -111 

Avgifter och övriga intäkter 25 004 32 821 78 537 75 022 -3 515 

Summa intäkter 25 292 33 114 82 157 78 531 -3 626 

Personal -14 169 -14 017 -47 892 -47 892 0 

Lokaler -5 625 -5 692 -10 640 -15 062 -4 422 

Material och tjänster -42 842 -37 339 -130 100 -127 335 2 765 

Kapitalkostnader -14 350 -15 585 -44 775 -46 660 -1 885 

Summa kostnader -76 986 -72 633 -233 407 -236 949 -3 542 

Buffert (endast i budget)   -1 400 -1 400 0 

Nettokostnad -51 694 -39 519 -152 650 -159 818 -7 168 

Kommunbidrag 52 336 54 133 152 650 152 650 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 642 14 614 0 -7 168 -7 168 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat      

Godkända "öronmärkta" 
projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 642 14 614 0 -7 168 -7 168 

Ackumulerat resultat   21 606  -21 606 
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Resultatanalys 
Tekniska nämnden förutsätter att nämndbidraget kommer justeras med +1 885 tkr för att kompensera 
för ökade kapitalkostnader då beloppen nu fastställts för 2020, samt att budgetkompensation med +873 
tkr erhålls för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB, vilket omnämnts under 2019 i såväl tertial-
rapport som årsredovisning. 

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 
2019-12-31 Utfall 2020-04 Återstår 

Mobility Management 500 242 34 224 

Byggbonus 1 500 407 20 1 073 

Summa 2 000 649 54 1 297 

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Parkering      

Intäkt 4 881 5 558 20 100 18 100 -2 000 

Kostnad -2 476 -2 535 -8 013 -8 013 0 

Nettokostnad 2 405 3 023 12 087 10 087 -2 000 

Beläggningsunderhåll      

Intäkt 114 8 310 0 0 0 

Kostnad -1 192 -1 666 -1 600 -1 600 0 

Nettokostnad -1 078 6 644 -1 600 -1 600 0 

Vinterväghållning      

Intäkt 35 0 0 0 0 

Kostnad -17 107 -11 210 -27 100 -27 100 0 

Nettokostnad -17 072 -11 210 -27 100 -27 100 0 

Övrig väghållning      

Intäkt 10 325 10 730 17 120 15 620 -1 500 

Kostnad -34 177 -34 001 -108 887 -111 352 -2 465 

Nettokostnad -23 852 -23 271 -91 767 -95 732  -3 965 

Arbetsmarknadsinsatser      

Intäkt 1 169 925 5 730 5 700 -30 

Kostnad -6 473 -6 305 -20 830 -20 860 -30 

Nettokostnad -5 304 -5 380 -15 100 -15 160 -60 

Skogsverksamhet      
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Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Intäkt 5 392 4 739 27 038 27 073 35 

Kostnad -3 471 -4 640 -22 108 -22 393 -285 

Nettokostnad 1 921 99 4 930 4 680 -250 

Naturvård      

Intäkt 222 210 3 969 3 838 -131 

Kostnad -1 731 -1 449 -7 919 -8 388 -469 

Nettokostnad -1 509 -1 239 -3 950 -4 550 -600 

Parker      

Intäkt 418 6 300 300 0 

Kostnad -6 543 -7 181 -27 450 -27 743 -293 

Nettokostnad -6 125 -7 175 -27 150 -27 443 -293 

Övrigt      

Intäkt 2 736 2 636 7 900 7 900 0 

Kostnad -3 816 -3 647 -10 900 -10 900 0 

Nettokostnad -1 080 -1 011 -3 000 -3 000 0 

Totalt      

Intäkt 25 292 33 114 82 157 78 531 -3 626 

Kostnad -76 986 -72 634 -234 807 -238 349 -3 542 

Nettokostnad -51 694 -39 520 -152 650 -159 818 -7 168 

Gatuavdelningen 

Parkeringsintäkterna prognosticeras att bli mindre än budget då besöksfrekvensen i Borås centrum har 
minskat till följd av covid-19. Om tendensen till minskat antal besökare till centrum håller i sig året ut 
kan parkeringsintäkterna komma att bli upp till 2 000 tkr lägre än budget. 

Vinterkostnaderna är lägre än budget för vårvintern. Det finns därför goda förutsättningar att klara 
budget och i bästa fall t.o.m ge ett överskott som i någon mån kan kompensera minskade intäkter för 
parkeringsverksamheten. Vinterkostnaderna kommer att bero av hur höstvintern ter sig. 

Upphandling av nytt driftavtal för väghållningsverksamheten pågår vilket kan komma att påverka 
kostnadsläget för framtida drift- och underhållsåtgärder på vägnätet. Det nya driftavtalet kommer att gälla 
från och med september 2020. 

För posten övrig väghållning syns minskade intäkter om 1 500 tkr till följd av beslutet att befria restau-
ranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. Här ligger även ökade kapitalkostnader om 
1 591 tkr vilka förutsätts kompenseras i budget 2020. Dessutom återfinns på denna rad ett underskott på 
873 tkr för dagvattentaxa från Borås Energi och Miljö AB, vilket omnämnts under 2019 i såväl tertial-
rapport som årsredovisning och förutsätts kompenseras i budget 2020. 

Park-och Skogsavdelningen 

Kalkningsverksamheten avviker eftersom att statsbidraget från Länsstyrelsen för gjorda och planerade 
insatser som finansierar verksamheten dragits ned. En neddragning av kalkningsentreprenaden görs med 
motsvarande mängd vilket gör att nettot blir oförändrat.  

Naturreservatsdriften kommer att belastas av -600 tkr (från ackumulerat överskott) för standardhöjande 
åtgärder på spår och leder inom Rya Åsars naturreservat efter skador uppkomna 2019 i samband med 
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utdrivning av insektsskadad skog. 

Efter sammanslagning av "Gröna Vägen" och "Vägen Framåt" har lokalanpassningar gjorts vilket inne-
burit en kostnadsökning på 100 tkr. Verksamheten bedöms kunna rymma dessa kostnader inom ram. 
Verksamheten "Cityvärdar" är underfinansierad med ca 200 tkr. Minskade antal dagsverken och ökade 
transportkostnader innebär för OSA-verksamheten en avvikelse mot budget på -60 tkr, se mer infor-
mation under punkt 6 - kostnader kopplade till Corona. 

Kostnader för vägrensslåtter och avverkning av inväxande vegetation i gatumiljö är underfinansierad 
vilket kommer att medföra en prognostiserad avvikelse på -250 tkr för verksamheten "Mark- och fastig-
hetsreserv". 

Parkenheten har ökade kapitalkostnader jämfört med budget på 293 tkr vilka förutsätts bli kompenserade 
i budget. 

Skogs- och parkdriften lämnar i övrigt ingen avvikelse mot budget. 

5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Persontransporter 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Statsbidrag 53 53 160 160 0 

Avgifter och övriga intäkter 4 485 4 835 14 150 12 750 -1 400 

Summa intäkter 4 538 4 888 14 310 12 910 -1 400 

Personal -6 082 -6 436 -20 689 -20 549 140 

Lokaler -456 -559 -1 204 -1 324 -120 

Material och tjänster -22 941 -24 309 -67 855 -67 475 380 

Kapitalkostnader 0  0 0 0 

Summa kostnader -29 479 -31 304 -89 748 -89 348 400 

Buffert (endast i budget)   -762 -762 0 

Nettokostnad -24 941 -26 416 -76 200 -77 200 -1 000 

Kommunbidrag 23 536 25 674 76 200 76 200 0 

Resultat efter 
kommunbidrag -1 405 -742 0 -1 000 -1 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat      

Godkända "öronmärkta" 
projekt      

Resultat jfr med 
tillgängliga medel -1 405 -742 0 -1 000 -1 000 

Ackumulerat resultat      
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Resultatanalys 

5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april  
2020   Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Persontransporter 23 536 25 674 76 200 77 200 1 000 

Summa 23 536 25 674 76 200 77 200 1 000 

Färdtjänst & Riksfärdtjänst 

Till och med april i år har färdtjänstresandet minskat mycket beroende på covid-19 jämfört med 2019. 
De flesta dagverksamheter är stängda och många av färdtjänstresorna sker dit. Intäkter för egenavgifter 
minskar något, men då de flesta kunder i vanliga fall kommer upp över högkostnadsskydd blir effekten 
inte stor. Totalt beräknas intäkterna landa cirka 400 tkr lägre än budgeterat då ny faktureringsrutin för 
riksfärdtjänst delvis väger upp de minskade intäkterna inom färdtjänst. 

Troligen kommer färdtjänstkostnaderna hamna under budget under 2020 pga att faktureringen för av-
ropade resor inom taxi minskar kraftigt under april-maj, bedömningen ligger på knappt 2 000 tkr. Dock 
används den avtalade leverantören för fast trafik för andra transporttjänster inom Borås Stad vilket gör 
att kostnaderna inte sjunker trots minskat användande för nämnden. Tekniska nämnden ser positivt på 
att kunna bidra till att utföra andra samhällsnyttiga tjänster under covid-19 med hjälp utav färdtjänst-
chaufförer såsom hemleverans av matkassar till riskgrupper. 

Förutom ovan nämnda poster har ett underskott beräknats för en ny avgift till Svensk Kollektivtrafik, ett 
medlemskap som är knutet till den certifiering som genomförts för alla chaufförer inom färdtjänst. 
Leasing av datautrustning var inte medtaget i budget och innebär en negativ prognos om cirka 120 tkr. 
Totalt prognosticeras ett överskott för dessa verksamheter på 1 340 tkr. 

Skolskjuts & Särskoleskjuts 

Antalet elever som nyttjar särskoleskjuts ökar. Tidigare år låg elevantalet relativt konstant medan det 
senaste åren har ökat från 100 elever till dagens 140, vilket innebär fler fordon och chaufförer. Tjänsten 
beställs via skolan medan kostnaden hamnar inom Tekniska nämnden. Kostnaderna för särskoleskjutsen 
kommer troligen att överskrida budget, eftersom budgeten baserades på ett lägre elevantal. Prognosen 
pekar på drygt 1 100 tkr sämre än budget och till största delen fordonsrelaterat, antingen fordon i egen 
regi eller taxiresor. 

Tekniska nämnden förordar att särskoleskjutsverksamheten borde hanteras på samma sätt som ordinarie 
skolskjutsverksamhet framöver, d.v.s. finansieras via beställaren. Tekniska förvaltningen utför tjänsten 
och skickar faktura till beställaren. 

Bilpool 

Vad gäller bilpoolens verksamhet syns en kraftig minskning i antal bokningar från mars och framåt pga 
covid-19, såväl färre möten på annan plats som minskade kurser, konferenser samt hembesök. Intäkterna 
beräknas landa ungefär 1 000 tkr sämre än budgeterat varav cirka halva tappet beräknas bero på covid-
19. Kostnaderna för denna verksamhet är dock relativt fasta där leasade fordon på flerårskontrakt står 
för majoriteten och beräknas överstiga budget med 100 tkr, kostnader för p-platser i garage överstiger 
budget med 120 tkr. Totalt innebär detta ett prognosticerat underskott på verksamheten på drygt 
1 200 tkr. 
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6 Konsekvenser av corona-viruset 
Tekniska nämndens administrativa verksamhet har flutit på genom att i högre grad arbeta på distans, 
inklusive digitala nämnd-och presidiemöten redan från mars månad. 

Gatuverksamheten kommer att erhålla lägre intäkter än budgeterat, uppskattningsvis 3 500 tkr. Cirka 
2 000 tkr beror på minskade parkeringsintäkter och resterande del till följd av beslutet att befria restau-
ranger och torghandlare från kostnaden för markupplåtelse. 

För Park- och Skogsavdelningens verksamheter prognostiseras för OSA-enheten minskade intäkter på 
33 tkr till följd av ökat antal sjukskrivningar och därmed ett minskat antal dagsverken samt ökade tran-
sportkostnader på 30 tkr till följd av arbetsplatsanpassningar för att minska risk för trängsel i fordonen. 
För Naturvårdsenheten balanserar ökade intäkter för ställplatsuthyrning (+ 15 tkr) ökade kostnader för 
utsättning av fisk (- 15 tkr) till följd av att fler människor vistas utomhus och nyttjar anläggningar för 
friluftsliv och fiske. Världsmarknadsläget för rundvirke är mycket svårbedömt till följd av minskad 
orderingång till exporterande industri, vilket på sikt troligtvis påverkar leveransvirkespriserna negativt för 
Skogsenheten men hittills räknar enheten med att leverera enligt budget. Parkverksamheten är opåverkad. 

Persontransportavdelningen har inom färdtjänsten fått minskade intäkter genom egenavgifterna men 
även minskade kostnader för taxifordonen. Även bilpoolens intäkter har minskat genom minskad uthyr-
ning då många möten och hembesök ställts in, men fordonskostnaderna finns kvar. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Minskade parkeringsintäkter -2 000 

Inga intäkter för markupplåtelser för torghandel och 
uteserveringar 

-1 500 

Minskade intäkter samt ökade transportkostnader 
för OSA-verksamhet 

-63 

Minskade intäkter egenavgifter inom färdtjänst -500 

Minskade kostnader för färdtjänsttrafik 1 900 

Minskade intäkter bilpool -500 

Summa -2 663 

7 Jämställdhetsperspektivet 
En grundläggande princip är att lekplatser utformas för alla. Lekplatsen ska vara en mötesplats med 
aktiviteter där både barn och vuxna deltar. Förvaltningen har renoverat ett antal lekplatser under 2019 
och de är planerade och utformade ur genusperspektiv och tillgänglighetsanpassade. 

Marknadsundersökningar visar skillnader på hur trygghet upplevs i staden där kvinnor i större utsträck-
ning än män upplever att mörka ytor och ostädade områden känns otrygga att vistas i. Belysning av gator, 
lekplatser och parker skapar en tryggare miljö för alla och förvaltningen har under året kontinuerligt sett 
över de delar som kan upplevas mörka och otrygga för stadens medborgare och åtgärdat otrygga platser. 
Att hålla staden väl underhållen ger större trygghet och får fler personer att vistas i det offentliga rummet. 

Projektet Vintercyklist som genomförs under vinterperioden syftar till att få fler att välja cykeln som 
transportmedel även vintertid. Deltagarna får sina cyklar vinterutrustade, som motprestation förbinder 
sig deltagarna att cykla i en bestämd omfattning och rapportera hur vinterväghållning och trafikmiljön 
upplevs vintertid. En jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga deltagare i olika åldrar eftersträvas. 
Inför säsongen 2019/2020 var det 68 personer som ansökte om att få bli vintercyklist och av de sökande 
var det 20 kvinnor och 20 män som fick sin cykel vinterutrustad. 
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Tekniska förvaltningen arbetar, i enlighet med Borås Stads riktlinjer, med kompetensbaserad rekrytering, 
vilket innebär att ett totalt fokus på kompetens hos de som söker arbete hos oss. Genom att arbeta 
strukturerat och kompetensbaserat minimeras risken för felrekryteringar och en icke diskriminerande 
rekryteringsprocess säkerställs. 

8  Verksamhetsmått 

8.1 Väghållning, skog, parker m m 

8.1.1 Väghållning 

8.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Vinterkostnad (tkr) 17 107 25 936 27 100 11 210 

8.2 Persontransporter 

8.2.1 Färdtjänst 

8.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal 
färdtjänstresor 

117 822 340 459 360 000 88 395 

9  Investeringar 

9.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 Utgift april 
2020 

Avvikelse 
2020 

Prognos 
2020 

VÄGHÅLLNING     

Beläggningsunderhåll 8 500 0 8 500 8 500 

Program för tillgänglighet 1 000 0 1 000 1 000 

Reinv. gatubelysning inom/utom tätort 1 000 255 745 1 000 
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Tkr Budget 2020 Utgift april 
2020 

Avvikelse 
2020 

Prognos 
2020 

Energi- och miljöeffektivisering av 
gatubelysning 4 000 -1 4 001 4 000 

Borås flygplats 500 0 500 500 

Utbyggnad kabelskåp 2 000 0 2 000 2 000 

     

PARKVERKSAMHET     

Grönområdesplan 1 000 414 586 1 000 

Lekplatser/mötesplatser 5 000 220 4 780 5 000 

Div. mindre parkinvesteringar 3 000 1 614 1 386 3 000 

Summa 26 000 2 502 23 498 26 000 

Analys 
Reinvestering gatubelysning inom/utom tätort 

Den ökning av kabelfel som blivit följden av fibergrävningarna i staden har inneburit högre kostnader 
inom projektet som beskrevs i Tekniska nämndens budget 2020. Beställningar för utbyte av äldre elkablar 
har redan gjorts för hela anslaget för 2020. Med säkerhet kommer därför anslagna medel att överskridas. 
Till vilken omfattning är för tidigt att ha en uppfattning om. 

Grönområdesplanen 

Under 2020 planeras att åtgärder vid Karpdammen slutförs, uppsättning av staket, parkbänkar, träd-
planteringar samt en mindre brygga uppförs. Mindre åtgärder i Sinnenas park samt justeringar av park-
vägar i anslutning till lekplatser och större sammanhängande grönområden har genomförts under 2020. 

Mindre gallring och röjningsarbeten har utförts av OSA- samt Skogsenheten i stadsnära naturområden 
under vintern 2020. 

Lekplatser 

Renoveringen av 8 kvarterslekplatser har påbörjats under maj månad och beräknas vara klart i september. 
Årets teman är Pollinering, Drakexpeditionen, Fåglar samt Hokus pokus. 

Diverse mindre parkinvesteringar 

Sinnenas park har färdigställts efter att BEM avslutat sina ledningsarbeten genom parken. Trappor har 
renoverats i centrala Borås under vintern samt mindre förbättringsåtgärder på belysningsnätet i parker 
har genomförts. Även mindre återställningsarbeten i Ekarängsparken har genomförts efter att Borås 
Elnät genomfört schakt för nya elledningar. 

Ett större jobb pågår med att iordningställa och belägga en parkväg genom Stadsparken från Sven 
Eriksonsgatan till Teaterbron med gatsten samt förberedande åtgärder för att förbättra belysningsnätet i 
samma park. Jobbet beräknas vara klart under hösten 2021. 
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9.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd 
utgift 

Budget 
2020 

Utgift april 
2020 

Prognos 
2020 

Totalprogno
s projektet 

Projekt 
status 

VÄGHÅLLNING       

Attraktiv stad  6 074 97 6 074  2 

Diverse mindre 
gatu- och 
broarbeten 

 12 915 766 12 915  2 

Gång- och 
cykelvägar  13 801 2 789 13 801  2 

Ny kollektivtrafik  10 990 -932 10 990  2 

Upprustning 
centrummiljöer  6 343 174 6 343  2 

Promenadstråk 
utmed Viskan  3 046 -2 377 3 046  2 

Ny Nybro 44 000 31 647 541 31 647 44 000 2 

       

PARK       

Fristads nya 
Stationspark 6 000 3 000 0 1 000 6 000 1 

Kronängsparken 18 000 10 433 212 2 500 18 000 1 

Summa 68 000 98 249 1 270 88 316 68 000  
 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 
Attraktivare stad/Västerbrogatan kvarteret EKO 10 

Inför Borås stads 400-års jubileum var tanken att bygga om platsbildningen vid kvarteret Eko 10 bakom 
gamla postenhuset med start 2020 och färdigställande under 2021. Planerna på att komma igång i slutet 
på året har skrinlagts då marken inte kommer att vara tillgänglig till följd av pågående husbyggnation. 
Byggstart för projektet skjuts därför till 2021. 

Ny Nybro och gångstråk till Kongresshus/Högskola 

Befintlig Nybro över Viskan har fel riktning m.h.t att cityringen och korsningen med Västerlånggatan är 
otydlig till sin funktion. Genom att bygga en ny bro kan brons riktning mot Yxhammarsgatan förbättra 
framkomligheten på cityringen som också ger bättre förutsättningar för kollektivtrafiken att trafikera den 
mest robusta förbindelsen i city. 

Etapp 1 av projektet: gångstråket mellan Resecentrum och Kongresshus/Högskola samt ombyggnad av 
Robert Nilssons plats färdigställdes 2019 med undantag för gångbanan längs banvallen utmed Sven 
Eriksonsgatan som kommer att byggas i nästa etapp i anslutning till utbyte av Nybron. Såsom beskrevs i 
Tekniska nämndens budget 2020 är starttid för projektet osäkert då Länsstyrelsen beslutat om utökad 
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Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för projektet. 

Fristads nya Stationspark 

Förvaltningen har under hösten 2019 startat upp en arbetsgrupp där också Trafikverket ingår. Arbets-
gruppens uppgift är att gemensamt ta fram underlag för utformning, gestaltning och projektering för 
Trafikverkets projekt att bygga en gång- och cykelväg under järnvägen mellan Fristad torg och idrottsplats 
Heden. Projektet har stött på en rad hinder varav de två största är att tidplanen i ett tidigt skede förlängdes 
med resultatet att tunneln tidigast kan stå färdig under hösten 2022. Samt att projektets budget mer än 
fördubblats på kort tid vilket resulterat i att Borås stad nu måste utreda huruvida projektet är ekonomiskt 
försvarbart i sin helhet. 

Med den vetskapen finns stor risk att Fristads nya stationspark försenas minst ett år under rådande 
förutsättningar då det näst intill är omöjligt att uppföra och färdigställa en park innan gång- och cykel-
tunneln kommit på plats. En uppskattning är att ca 40-50% av den nya parkens yta skulle behöva upptas 
vid byggnation av gång- och cykeltunneln. Arbetet med att gestalta, projektera, upphandla och anlägga 
Fristads nya stationspark står därför i nuläget stilla i väntan på kommunens beslut kring de utökade 
kostnaderna för gång- och cykeltunneln under järnvägen. 

Kronängsparken 

Inför Borås stads 400-års jubileum är planen att delar av parken (etapp 1 och 2) ska invigas under hösten 
2021. Detaljplanen har försenats på grund av rådande markförhållanden och Länsstyrelsens krav på 
sanering. Behov finns att utreda vilken del inom kommunen som bär kostnaderna för saneringen av hela 
Kronängsparken oavsett markbestämmelser i detaljplanen. Om inget nytt tillkommer som kan försena 
detaljplanen ytterligare antas densamma troligen i maj 2020. 

Etapp 3 av parken beräknas stå klar under 2022. Det är främst beroende av hur AB Bostäders projekt 
fortgår samt utvecklingen av Norrbyhusets omvandling från förskola till mötesplats. 
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1  Inledning 
Arbetslivsnämndens huvuduppgift är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska insatser. Nämnden ansvarar för att bidra till att motverka arbetslösheten i 
kommunen genom att verksamheten svarar mot arbetsmarknaden och den enskildes behov. 

Nämnden ansvarar för försörjningsstödet och för att nå syftet med att den enskilde ska nå egen 
försörjning, nämnden arbetar med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder. 

Nämnden ansvarar också för kommunens insatser och åtgärder vid flyktingmottagning och 
etableringsinsatser för nyanlända och har ett samt har ett samordningsansvar för integration i samhället 
och på arbetsmarknaden. Detta innebär att nämnden har befogenhet att kalla andra nämnder. 
Dessutom ansvarar nämnden för insatser gällande nationella minoriteter Finskt förvaltningsområde och 
Romsk inkludering. 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansierar alla Borås Stads feriearbeten. 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra till en 
tryggare och säkrare stad. 

Nämnden ansvarar för Borås Stads del i Sjuhärads samordningsförbund, där övriga parter är 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen. Samordningsförbundet beslutar 
om mål och inriktning för den finansiella samordningen och stödjer samverkan mellan parterna. 

Till nämndens uppgift hör också ansvaret för personligt ombud, representera Borås Stad när det gäller 
tolkförmedling Väst. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall T1 
2020 

 Andel barn och unga som inte lever 
i hushåll med försörjningsstöd, %. 

98 99 99 98 

Andel barn och unga som inte lever i hushåll med försörjningsstöd, %. 
Arbetslivsnämnden arbetar med olika insatser bland annat med den alternativa arbetsmarknaden, växla 
bidrag mot lön för att minska andelen barn och unga som lever i hushåll med försörjningsstöd. 
Verksamheten bedriver också ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med 
ekonomiskt bistånd. Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och att alltid beakta barnets 
bästa och dokumentera på vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte. 
Försörjningsenhetens arbete ligger rätt i tiden med anledning av att Barnkonventionen blir lag år 2020.  

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

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

 Ej genomfört Uppdraget har inte påbörjats beroende på 
Corona. 

2.2 Företagandet växer genom samverkan 

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

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall T1 
2020 

 Växla bidrag mot lön 78 78 minst 75 75 

Växla bidrag mot lön 
Ett av Arbetslivsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens arbetsmarknads- och 
sysselsättningspolitiska åtgärder. En annan av Arbetslivsnämndens uppdrag är att ansvara för 
försörjningsstödet, i vilket ingår att arbeta med utredande, aktiverande och arbetsförberedande åtgärder 
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i syfte att den enskilde ska nå egen försörjning. Utifrån dessa uppdrag har Arbetslivsnämnden 
formulerat ett mål. Målet är att under år 2020 skall 75 personer gå från försörjningsstöd till någon form 
av egen försörjning. Metoden heter växla bidrag mot lön. 
 
Under april 2020 var det 75 personer som hade växla bidrag mot lön. Till och med april 2020 har 
personalkostnaden varit 6 242 818 kr, arbetsmarknadsstödet har varit 3 391 261 kr. Nettosumma har 
varit 2 851 557 kr. Minskningen av försörjningsstödet har varit 2 281 383 kr. Antal personer som växlat 
bidrag mot lön till och med april har varit 75 st. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Målvärde 
2020 

Utfall T1 
2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

3 3,5 3,1 4,2 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

3,5 5,4 3 5,9 

 Antal hushåll som får 
försörjningsstöd i mer än tio 
månader under kalenderåret. 

414 399 410 420 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 
Målvärdet för 2020 är 3,1 %, utfallet i tertial 1 blev 4,2 %. Arbetslivsnämnden arbetar med närvarande 
ledarskap, personlig återkoppling till medarbetarna, kompetensutveckling, feedback, möjlighet att byta 
arbetsuppgifter, prioritering av arbetsuppgifter när arbetsbelastningen är hög, systematiskt 
arbetsmiljöarbete och individuell uppföljning av rehabiliteringsärenden. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 
Målvärdet för 2020 är 3,0 årsarbetare, utfallet för tertial 1 blev 5,9 årsarbetare. Arbetslivsnämnden har 
timavlönade samhällsinformatörer för målgruppen nyanlända flyktingar inom Boråsregionens 
etableringscenter. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret. 
Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKR, där syftet är att minska antalet 
hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt 
långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom ett arbete 
och att färre personer hamnar i utanförskap. 
För många som söker arbete är det svårt att etablera sig på den öppna arbetsmarknaden. Dels beror det 
på kravet om fullgjord gymnasieutbildning, kravet på körkort samt goda krav på färdigheter i det 
svenska språket. Konjunkturen har under de senaste åren fått allt fler att gå vidare till ett arbete eller 
gått vidare till studier och därmed egenförsörjning, men fortfarande står en relativt stor grupp utanför 
den ordinarie arbetsmarknaden. Olika insatser i form av bland annat den alternativa arbetsmarknaden 
är en av flera åtgärder som genomförs för att minska antalet hushåll som är beroende av 
försörjningsstöd. Andra insatser som nämnden gör för att minska antalet hushåll med försörjningsstöd 
är att växla bidrag mot lön, arbetsmarknadsanställningar, gå från passivt bidragsberoende till någon 
form av lönearbete. Verksamheten måste också lägga stort fokus på verksamhetsutveckling och 
metodutveckling för att rätt personer ska bistånd med rätt summa. 
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3 Intern kontroll 
Arbetslivsnämnden har inga kontrollmoment med höga riskbedömningar. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 
eller varje tertial. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 
Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Central administration      

Intäkt 767 165 0 0 0 

Kostnad -4 014 -4 503 -14 878 -14 378 500 

Nettokostnad -3 247 -4 338 -14 878 -14 378 500 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -623 -384 -1 585 -1 585 0 

Nettokostnad -623 -384 -1 585 -1 585 0 

IFO ekonomiskt bistånd 
exkl. försörjningsstöd      

Intäkt 6 018 6 680 21 301 21 301 0 

Kostnad -28 053 -31 609 -110 727 -104 227 6 500 

Nettokostnad -22 035 -24 929 -89 426 -82 926 6 500 

Försörjningsstöd      

Intäkt 1 202 1 765 4 200 4 200 0 

Kostnad -18 691 -20 590 -57 200 -59 200 -2 000 

Nettokostnad -17 489 -18 825 -53 000 -55 000 -2 000 

Integration      

Intäkt 4 548 4 581 15 504 15 504 0 

Kostnad -6 502 -5 438 -19 557 -19 557 0 

Nettokostnad -1 954 -857 -4 053 -4 053 0 

Arbetsmarknadsinsatser      

Intäkt 45 597 29 982 121 249 121 249 0 

Kostnad -75 339 -58 216 -175 208 -180 208 -5 000 

Nettokostnad -29 742 -28 234 -53 959 -58 959 -5 000 

Feriearbeten      

Intäkt 0 0 110 110 0 

Kostnad -8 -195 -13 410 -13 410 0 

Nettokostnad -8 -195 -13 300 -13 300 0 

Övrigt      

Intäkt 0 0 2 116 2 116 0 

Kostnad -2 029 -1 931 -7 090 -7 090 0 

Nettokostnad -2 029 -1 931 -4 974 -4 974 0 
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Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -2 375 0 2 375 

Nettokostnad 0 0 -2 375 0 2 375 

Totalt      

Intäkt 58 132 43 173 164 480 164 480 0 

Kostnad -135 259 -122 866 -402 030 -399 655 2 375 

Nettokostnad -77 127 -79 693 -237 550 -235 175 2 375 

Verksamhet 2020 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Genom Arbetslivsnämndens integrations och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en 
tryggare och säkrare stad, med en särskild satsning i de stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Då nämnden genom aktiva åtgärder kraftigt minskat kostnader för försörjningsstöd så finansieras 
satsningen inom befintlig ram. Satsningen innebär att Arbetslivsnämnden vill öka närvaron och stärka 
samarbetet med övriga förvaltningar på Hässleholmen, Hulta, Norrby samt Sjöbo. 

Alla ungdomar som gått ut årskurs 9, samt de som har gått första och andra året på gymnasiet erbjuds 
feriearbete, eller för den som vill erbjuds att vara sommarlovsentreprenörer. Arbetslivsnämnden ska 
även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med Borås Stad. 

Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Berörda 
nämnder ska vara behjälpliga och delta i detta arbete. 

Arbetslivsnämnden ska fortsätta arbetet med att motverka prostitution. 

Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder ska 
implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 

Nämnden ska arbeta med rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med FN:s allmänna förklaring om de 
mänskliga rättigheterna. 

Under år 2020 har Arbetslivsnämnden följande IOP 

• Borås Basket, funkis till jobb 1 000 tkr per år gäller till 2022 
• IF Elfsborg, Jobb tillsammans 800 tkr per år gäller till 2021 
• Norrby IF, Norrby för Norrby 800 tkr per år gäller till 2021 
• Studieförbundet Vuxenskolan Spira 3 200 tkr per år gäller till 2021 
• Guldkanten 967 tkr per år gäller till 2020 
• Kvinnojouren 438 tkr per år gäller till 2020 

Alla IOP är budgeterade för år 2020. 
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Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plusresultat med 2 375 tkr. Nämnden ligger efter april plus 1 
217 tkr. 

Resultatet består av: 

• Central administration överskott 500 tkr 
• Politisk verksamhet plus minus noll 
• Övrig IFO överskott 6 500 tkr 
• Försörjningsstöd underskott 2 000 tkr 
• Integration plus minus noll 
• Arbetsmarknadsinsatser underskott 5 000 tkr 
• Feriearbeten plus minus noll 
• Övrigt plus minus noll 
• Buffert plus 2 375 tkr 
• Sammanlagt plus 2 375 tkr. 

Administration 

Administration som består av Förvaltningsledning, Ekonomifunktion, HR-funktion samt Kvalitet och 
utveckling. Administration arbetar tillsammans med verksamheten med ständiga förbättringar. 
Verksamheten beräknas göra ett plus med 500 tkr beroende på ej tillsatta tjänster under året. 

Politisk verksamhet 

Verksamheten består av kostnader för Arbetslivsnämnden samt 50 % nämndsekreterare, verksamheten 
beräknas gå plus minus noll. 

IFO (Individ och familjeomsorg) 

Försörjningsstödet är samhällets yttersta försäkringssystem och tillämpas när alla andra resurser har 
undersökts och uttömts. Genom att hantera försörjningsstödet på ett aktivt och effektivt sätt är det 
möjligt att omvandla ett passivt försörjningsstöd till aktiva lönemedel. Arbetet sker i nära samverkan 
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försörjningsstödet ska vara så lågt som möjligt och så 
få hushåll som möjligt ska vara beroende av långvarigt försörjningsstöd. 

Rätt till ekonomiskt bistånd, prövas individuellt. Det skall finnas kompetent personal, med sådan 
utbildning att detta kan bedömas på ett rättssäkert sätt enligt gällande lagstiftning och regelverk. Alla 
rutiner ska vara skriftliga för att skapa rättssäkerhet, vilket också underlättar för personal på 
försörjningsenheten. 

Nettokostnaden för försörjningsstödet är till och med april 2020, 18 825 tkr. Budgeten för samma 
period är 17 667 tkr, nettokostnaden är högre jämfört med budget med 1 158 tkr. Jämfört med 2019 är 
resultatet sämre med 1 336 tkr och jämförelse med år 2018 är resultatet bättre med 1 020 tkr. 
Nettokostnaden för försörjningsstödet beräknas till 55 000 tkr, verksamheten beräknas gå minus med 
2 000 tkr. 

Försörjningsenhetens metod att arbeta med försörjningsstöd ser ut menlig nedan: 

• Tydligt uppdrag och syfte 
• Skriftliga rutiner och processer 
• Mycket arbetsledning 
• Omfattande introduktion 
• Stödfunktioner 
• Ansvar 
• Tydlighet 
• Ordning och reda 
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Metoden bygger vidare på: 

• Möten är viktigt 
• Modern traditionell handläggning 
• Noggranna utredningar 
• Omfattande kontroller 

Möten med klienter är en av flera framgångsfaktorer på försörjningsenheten, mötena är viktiga utifrån 
nedanstående perspektiv: 

• Planera hur klienten når egen försörjning 
• Planera hur klienten kan ta ansvar för sin egen ekonomi 
• Informera om hur klienten kan påverka sin ekonomi 
• Bevaka barnrätten 
• Tidig upptäckt av våld 

Under 2020 kommer verksamheten att implementera e-tjänster för personer som sökt försörjningsstöd. 

Verksamheten kommer fortsätta under 2020 att ta fram metoder och kartlägga långvarigt 
bidragsberoende. 

Verksamheten arbetar även med SIP-samordnare (Samordnad individuell plan. 

Grundinställningen för både personal och klienter är tydlighet och att målet ska vara egen försörjning. 
Klienten ska veta vad som förväntas av honom/henne och känna en trygghet vid besök hos 
försörjningsenheten som i normal fallet är en gång i månaden. Ansökan av ekonomiskt bistånd ska var 
skriftlig och rättssäker och det ska finnas möjligheter för klienten att förstå sin egen ekonomi och 
möjlighet att ta kontroll över sin egen situation. 

Inom försörjningsstödet ska det finnas tydlig dokumentation för att både socialsekreteraren och 
klienten ska veta aktuell planering samt uppföljning. Tydlig dokumentation underlättar och säkerställer 
beslut vid handläggarbyten. Redan vid ansökan av försörjningsstöd försöker socialsekreteraren att hitta 
andra alternativ av försörjning än försörjningsstöd. Det finns olika metoder för att få ett så lågt 
försörjningsstöd som möjligt. En metod är att det arbetas med rutiner som bland annat innebär tydliga 
och standardiserade arbetsprocesser som bidrar till en tydlighet i socialsekreterarens ansvar, graden av 
krav och kontroll är höga och strukturerade. Det innebär att ledningen har insyn i hur arbetet bedrivs, 
begränsningarna i handlingsfriheten ökar rättssäkerheten för klienter och handläggare. En annan metod 
är att ansvara för hela processen när det gäller försörjningsstödet. Socialsekreteraren ansvarar för hela 
processen och får en helhetskunskap och en relation till klienten, vilket bidrar till att det finns 
möjligheter att följa upp klientens ekonomi och förhindra felutbetalningar. 

Viktiga bitar som försörjningsenheten också arbetar med: 

• Hållbarhet, rusta människor att klara sig utan försörjningsstöd 
• Förebygga att barn lever i hushåll med försörjningsstöd 
• Förebygga kriminalitet 
• Förebygga våld i nära relationer 

Arbetslivsnämnden har även två FUT-utredare som arbetar med felaktiga utbetalningar, de avlastar 
också socialsekreterarna i syfte att inte hamna i dubbla roller. Det är FUT-utredarna som återkräver 
bistånd och verksamheten har framför allt en förebyggande effekt. 

Växla bidrag mot lön är en annan metod som går ut på att hålla nere kostnaden för försörjningsstödet. 
Metoden bygger på att personer som befinner sig i ett passivt bidragsberoende får en möjlighet till ett 
lönearbete i syfte att nå egenförsörjning. Vinsten för individerna är att få en egen lön, prova på ett 
arbete, komma in i ett socialt sammanhang och får nyttig erfarenhet på väg ut mot egen försörjning. Till 
och med april har personalkostnaden varit 6 242 818 kr och arbetsmarknadsstödet 3 391 261 kr, nettot 
har då varit 2 851 557 kr. Under samma period har minskningen av utbetalning av försörjningsstöd 
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varit 2 281 383 kr, på helår beräknas att försörjningsstödet minskas med 7 000 tkr. Antalet personer 
som växlat bidrag mot lön till och med april har varit 75 st. 

Antal hushåll med försörjningsstöd var 2020-04-30, 739 hushåll jämfört med 2019-04-30, 723 hushåll 
och 2018-04-30, 788 hushåll. 

Antal hushåll som får försörjningsstöd i mer än tio månader under kalenderåret var 2020-04-30, 420 
hushåll jämfört 2019-04-30, 416 hushåll jämfört med 2018-04-30, 469 hushåll. 

Försörjningsenheten medverkar i ett nationellt projekt som leds av SKL, där syftet är att minska antalet 
hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Verksamheten arbetar för att fler personer ska bryta sitt 
långvariga bidragsberoende och att fler barn ska ha föräldrar som kan försörja dem genom arbete och 
att färre personer hamnar i utanförskap. 

Andel barn som inte lever i hushåll med försörjningsstöd % var 2020-04-30, 98 % jämfört med 2019-
04-30, 99 % jämfört med 2018-04-30, 98 %. 

Verksamheten bedriver ett arbete i syfte att bevaka barnrätten i hushåll som lever med försörjningsstöd. 
Detta innebär att barnet synliggörs i utredningarna och alltid beakta barnets bästa och dokumentera på 
vilket sätt det skett oavsett om det är avgörande för beslutet eller inte. Försörjningsenhetens arbete 
ligger rätt i tiden med anledning av att Barnkonventionen blir lag 2020. 

Relationsvåldsenhet 

Relationsvåldsenheten/hedersproblematik är nu en egen organisation och erbjuder stöd till personer 
över 18 år och är utsatta för våld i nära relationer samt heders samt hedersrelaterat våld. Verksamheten 
har jourberedskap dagtid och ansvarar för att utreda behov av ekonomiskt bistånd med hänsyn till den 
enskilde våldsutsattheten i nära relationer. Verksamheten uppdrag är också att anskaffa boende, 
rådgivning och förmedling av kontakter med frivilliga organisationer och andra aktörer samt stöd i 
kontakter med andra myndigheter. 

Under 2020 ska även relationsvåldsenheten arbeta med att motverka prostitution. 

Relationsvåldsenheten har under januari-april haft 78 kontakter med sökande, annan person, extern 
myndighet eller polis. Verksamheten har öppnat 28 ärenden, startat 30 utredningar samt gjort 18 
insatser. Se nedan insatser. 

• Skyddat boende 9 personer 
• Intern öppenvård 8 personer 
• Jourboende 1 personer   

Alternativa arbetsmarknaden (Övrig IFO) 

Den alternativa arbetsmarknaden avser skapande platser och anpassade uppgifter för personer med 
funktionsnedsättningar som har en begränsad arbetsförmåga. 

Det finns inget självändamål i att ha en alternativ arbetsmarknad, utan att verksamheten i sig syftar till 
att utveckla arbetsförmåga, färdigheter och motivation att ta sig in på den ordinarie arbetsmarknaden. 
Arbetslivsnämndens egen verksamhet Återbruk syftar till att vara ett steg i att pröva och bygga upp 
arbetsförmåga, samt rusta individen att gå vidare till den ordinarie arbetsmarknaden, ca 180 personer 
har olika former av arbetsmarknadsanställningar och praktikplatser på Återbruk. 

I ett led att tydliggöra Återbruks uppdrag, produktionsuppdraget kontra praktik/arbetsträning samt 
ökat kompetens, samsyn och helhetssyn har tre teamledare anställts för att samordna var sitt område. 
Vidare för att höja kompetensen och med syfte att erbjuda bedömningar gällande arbetsförmåga har två 
arbetsterapeuter anställts som både arbetar med individärenden och verksamhetsövergripande. 
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De olika verksamheterna som finns på Återbruk är: 

• VSB 
• Fixartjänst 
• Transporttjänst, interna och externa transporter 
• Restaurang 
• Fastighetsservice, som hjälper olika förvaltningar med diverse olika saker inom 

fastighetsförvaltning samt sköter den egna fastigheten 
• Åter i bruk, secondhandbutik 
• Second hand byggmaterial 
• Snickeri 
• Biltvätt, för Borås Stads leasingbilar 
• Cykelverkstad. renoverar och säljer begagnade cyklar 
• Däckverkstad, tar emot däck från återvinningscentralerna 
• Data och elektronikgrupp, lagar, återanvänder och källsorterar datorer och elektronik 
• Återvinning returen, samarbete med Borås Energi och Miljö, demontering, städning vid 

återvinningscentraler och källsorteringshjälp 
• Städorganisation som städar bland annat kvarteren Vulcanus 15 och Vulcanus 16 samt Saturnus 

huset. 
• Zäntrumprojektet verksamhetens målgrupp är 16-30 år med psykisk ohälsa. Deltagarna befinner 

sig långt ifrån den ordinarie arbetsmarknaden och behöver mycket stöd och lång tid för att bli 
redo för den ordinarie arbetsmarknaden. Zäntrumprojektet är inriktat mot textilverksamhet, 
med verksamheter såsom, sömnad, broderi, stickning och virkning. 

• Källsortering 
• Sobacken 

Övrigt IFO beräknas göra ett överskott med 6 500 tkr främst beroende på ej full bemanning av 
socialsekreterare på försörjningsenheten. 

Integration 

Integration består av tre olika verksamheter: 

• Borås Stads flyktingmottagning 
• Arbete med nationella minoriteter, där Finskt förvaltningsområde och Romsk inkludering ingår. 

Flyktingmottagning 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads flyktingmottagning. 

Verksamheten uppdrag innefattar administration, samhällsinformation samt tolkservice för nyanlända 
flyktingar under deras 24 första månader efter de blivit kommunplacerade 

Verksamheten kallas för Borås Etableringscenter. 

Mottagna flyktingar 

Antal mottagna flyktingar var 2020-04-30, 73 st jämfört med 2019-04-30, 115 st. 

• Utav de 73 mottagna flyktingarna kommer 45 % från Afghanistan, 17 % från Syrien, 9 % från 
Somalia, 6 % från Turkiet, 6 % från Palestina, 4 % från Jemen, 3 % från Uganda, 1 % från 
Albanien, 1 % från Eritrea, 1 % från Etiopien, 1 % från Iran, 1 % från Kongo, 1 % från 
Libanon 1 % från Sudan samt 3 % Statslösa. 

• Åldersmässigt är det 47 % i åldern 20-39 år, 18 % i åldern 7-15 år, 15 % 40-59 år, 10 % i åldern 
16-19 år, 5 % i åldern 0-5 år, 3 % 6 år, samt 2 % 60 år och äldre. 

• 45 % är kvinnor och 55 % är män. 
• Utbildningsmässigt för vuxna över 19 år är det 47 personer. 23 % som gått i skola 7-9 år, 17 % 
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som gått i skola över 12 år, 15 % som gått i skola mellan 10-12 år, 15 % som gått i skola  mellan 
7-9 år, 9 % som gått i skola 1-3 år samt 21 % där uppgift saknas. 

Överföring av ekonomiska medel till berörda nämnder för nyanlända flyktingar för de senaste 24 
månaderna. 

• Under perioden januari-februari-mars-april har Arbetslivsnämnden överfört 531 185 kr, antal  
36 i april, antal 37 i mars, antal 37 i februari, antal 39 i januari till Förskolenämnden för 
mottagna flyktingar i åldern 1-5 år. 

• Under perioden januari-februari-mars har Arbetslivsnämnden överfört 2 299 425 kr, antal  152 i 
april, antal 158 i mars, antal 165 i februari, antal 170 i januari till Grundskolenämnden, för 
mottagna flyktingar i åldern 6-15 år. 

• Under januari-februari-mars-april- har Arbetslivsnämnden överfört 741 520 kr, antal 48 i april, 
antal 51 i mars, antal 52 i februari, antal 57 i januari till Utbildningsförvaltningen, för mottagna 
flyktingar som går i gymnasieskolan. 

• Under perioden januari-februari-mars-april har Arbetslivsnämnden överfört 5 665 132 kr, antal 
383 i april, antal 402 i mars, antal 396 i februari, antal 431 i januari till Utbildningsförvaltningen, 
för mottagna flyktingar som går i SFI-utbildning (Svenska för invandrare). 

Integration 

Arbetslivsnämnden har det övergripande ansvaret för integrationsfrågor och ska vara drivande i frågor 
som rör integration i Borås Stad. 

Den enskilt viktigaste frågan i Integrationsarbetet är att öka möjligheten för nyanlända att komma i 
arbete och därmed egen försörjning. Att ha ett arbete stärker självkänslan, utvecklar språket och ger på 
ett naturligt sätt delaktighet i samhället. 

Många nyanlända saknar utbildning för svensk arbetsmarknad. Arbetslivsnämnden och Gymnasie- och 
utbildningsnämnden samverkar om vägar till utbildning och arbete för denna grupp. 

Integrationsarbete bedrivs utifrån programmet för ett integrerat samhälle. Huvudmålgruppen för 
integrationsarbetet är Boråsare som är födda utomlands och Boråsare som är födda i Sverige vars båda 
föräldrar är födda utomlands. Integrationsarbetet bedrivs mot tre målgrupper, invånare i Borås Stad, 
anställda i Borås Stad samt politiker i Borås Stad. 

Verksamheter under integrationsområdet under 2020. 

• Integrationsråd  
• Integrationsnätverk 
• Integrationsdag. 
• Flyktingguider/Fadderfamiljer.   
• Samhällsvägledning. 

Nationella minoriteter 

Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de nationella 
minoriteternas rättigheter kopplat till lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. Under 2019 
har Kommunfullmäktige antagit ett program för nationella minoriteters rättigheter gentemot samtliga 
förvaltningar och bolag. Av programmet framgår att Arbetslivsnämnden, förutom att samordna arbetet, 
ska planera egna aktiviteter som skall utföras för minoritetsgruppen. 

Under 2020 avser Arbetslivsnämnden att genomföra följande aktiviteter. 

• Fortsatt kunskapsspridning om minoritetslagstiftningen 
• Bjuda in och hålla samrådsmöten med företrädare för nationella minoriteter, med en särskild 

skyldighet gentemot Sverigefinska minoriteten utifrån att Borås Stad är ett förvaltningsområde 
samt gentemot romska minoriteten där det arbetas med romsk inkludering 

• Anordna en minoritetsdag, tillsammans med minoriteterna 
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• Bedriva minoritetsservice för den svenskfinska minoriteten 
• Sammankalla till styrgruppsmöten, för förankring av minoritetsfrågor och 

förvaltningsområdesfrågor för den Sverigefinsk minoriteten, med övriga förvaltningar 
• Bedriva utvecklingsarbete inom romsk inkludering och vara sammankallade till Romska rådet 
• Sammankalla till ett politiskt råd årligen, för förankring av minoritetsfrågor och 

förvaltningsfrågor för den Sverigefinska minoriteten i berörda nämnder.   

Alla verksamheter inom Integration beräknas göra ett nollresultat. 

Arbetsmarknadsinsatser 

Jobb Borås 

Arbetslivsnämnden ansvarar för Borås Stads arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser. 
Nämnden arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser är organiserade under Jobb Borås. Med 
en väg in, skapas förutsättningar för att förenkla och förtydliga ingången till de olika 
arbetsmarknadspolitiska verksamheterna. Ansvaret består av utveckling, samordning, genomförande 
och uppföljning, för kommuninvånare som av försörjningsskäl är i behov av sådana insatser. 
Verksamheten ska svara mot arbetsmarknaden och den enskildes behov, samt prioritera insatser som 
leder till att individen kan försörja sig själv. De grupper Arbetslivsnämnden arbetar med är: 

• Funktionsnedsatta 
• långtidsarbetslösa 
• nyanlända 
• ungdomar. 

Samverkan sker internt, men också med externa aktörer framför allt med Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. 

Målgruppen som Jobb Borås arbetar med är: 

• Arbetslösa personer som har behov av extra stöd för att komma vidare till arbete eller studier 
• Är i ålder 16-64 år 
• Har ett ordnat boende 
• Har en förskoleplats för sina barn om de är föräldrar 
• Är drogfria. 

Arbetslivsnämndens arbetsmarknadsinsatser är organiserade under Jobb Borås. Utgångspunkten för 
Jobb Borås är en samlad ingång till Borås Stads arbetsmarknadsinsatser, fokus på att åstadkomma 
resultat genom samlade och aktiva åtgärder istället för passiva bidrag och att strukturera resurserna 
kring deltagaren så de blir så effektiva som möjligt. Verksamheten är uppdelad i två delar, Jobb Borås 
vuxna 30-64 år och Jobb Borås unga 16-29 år. Under april 2020 har det varit 545 deltagare i 
verksamheten. 

En individuell kartläggning tillsammans med alla deltagare, kartläggningen ska leda till en personlig 
genomförandeplan. Jobb Borås ska erbjuda ett varierat utbud av arbetsförberedande verksamheter. Ett 
stort utbud av aktiviteter garanterar individuellt upplägg, några exempel nedan: 

• Aktiv hälsa 
• Coachande samtal 
• Datautbildning 
• Framsteget 
• Målskapande steget 
• Praktik 
• Studiesteget 
• Yrkessvenska 
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Verksamheten består av: 

• Administrera och handlägga alla Borås Stads arbetsmarknadsanställningar. 

Antal personer i arbetsmarknadsinsatser var 2020-04-30, 512 personer jämfört med 2019-04-30, 604 
personer. 

Varav växla bidrag mot lön var 2020-04-30, 75 personer jämfört med 2019-04-30, 70 personer. 

• Administrera och handlägga alla arbetsmarknadsanställningar inom urbant utvecklingsarbete 
och satsning på kortutbildade för en social hållbar stad. Att ge människor möjlighet att leva på 
lön istället för bidrag är Arbetslivsnämndens grundläggande uppdrag. Genom att även satsa på 
att utbilda personerna gör nämnden personerna långsiktigt attraktiva och anställningsbara på 
den ordinarie arbetsmarknaden. Genom det urbana arbetet på Hässleholmen och Norrby under 
2014 har många positiva effekter uppnåtts. Arbetslivsnämnden vill fortsätta med de positiva 
effekterna inom det urbana utvecklingsarbetet och satsningen på de kortutbildade. I samverkan 
med andra aktörer utveckla en välfungerande modell där alla Boråsare ska ha möjlighet att delta 
i kompetenshöjande insatser som ger grundskolekompetens. Vid behov kan dessa individer 
parallellt med kompetenshöjande insatser delta i arbetsförberedande insatser för att optimera 
och på snabbast sätt stödja målgruppens väg mot egenförsörjning. 65 personer har haft en 
anställning inom det urbana utvecklingsarbetet april månad.  

• Administrera och handlägga unga med funktionsnedsättning som har svårt att möta en 
arbetsmarknad med höga krav som ställs på arbetsprestation och flexibilitet i näringslivet. Inom 
Borås Stad har Arbetslivsnämnden ett särskilt ansvar att stödja denna grupp. För år 2020 finns 
en budget på 2 000 tkr, under april månad har det varit 13 personer från denna grupp som haft 
en anställning. 

• Ansvarar för de projektmedel som Samordningsförbundet bidrar med till Jobb Borås unga.  
• Ungdomslöner Krut där Arbetslivsnämnden har satsat 500 tkr i budget för år 2020, har det varit 

under april 7 ungdomar. 
• Lokalt kunskapslyft, där under april månad har varit 1 st anställningar. 

Arbetslivsnämnden arbetar ihop med Utbildningsnämnden i det lokala kunskapslyftet. Handläggarna 
inom Jobb Borås gör en individuell kartläggning tillsammans med sina deltagare. Kartläggningen ska 
leda fram till en personlig genomförandeplan för deltagaren. För alla unga i åldern 16-29 år ska alltid 
möjligheten att ta del av lokala kunskapslyftet undersökas. 

 Under april 2020 har de antalet på de olika anställningsformerna sett ut enligt nedan (512). 

• 157 Trygghetsanställningar 
• 98 Nystartsjobb 
• 96 Extratjänster 
• 62 OSA Anställningar 
• 55 Utvecklingsanställningar 
• 28 Introduktionsjobb 
• 10 Lönebidrag 
• 6 Ungdomsanställning 

Krami - vägen till arbete. Krami är ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen 
och Borås Stad. Krami erbjuder stöd för personer som på grund av sin kriminella eller sociala bakgrund 
har svårt att komma ut i arbete eller utbildning. Krami är ett vägledningsprogram som hjälper att finna, 
få och behålla ett arbete eller utbildning. 

Chansen 

Verksamheten riktar sig till alla Boråsare som är 18 år och äldre som är kriminellt belastade eller 
kommer från en kriminell miljö. Personerna får dock inte ha någon väntande rättegång eller befinna sig 
i aktivt drogmissbruk. Däremot kan personen ha spår av tidigare droganvändning men då med fallande 
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värden och en egen önskan om förändring av sin livssituation. 

Syftet med verksamheten är att arbeta fram motivation och att bli drogfri för att bli aktuell på Krami. 

Ansökningarna kan antingen komma från enskilda personer, Socialtjänsten, Kriminalvården, 
Arbetsförmedlingen samt Jobb Borås. All antagning sker i samverkan med Krami som bedömer om det 
är rätt insats och rätt målgrupp. 

Arbetssättet är att under 3-6 månader ska de få ett aktivt stöd med: 

• Kartläggning 
• Motiverande samtal 
• Sociala aktiviteter 
• Arbetsrehabiliterande insatser 
• Stöd att ta del av vårdande och drogrehabiliterande insatser.  

Aktiviteterna kan ske enskilt eller i grupp och kan också innehålla hjälp att komma i kontakt med 
skuldsanering, studiebesök och studierådgivning. 

Trygghetsinsatser 

Genom Arbetslivsnämndens integrations- och arbetsmarknadsuppdrag vill nämnden bidra med en 
tryggare och säkrare stad med en särskild satsning i stadsdelar som är mest socialt utsatta i Borås. 
Arbete innebär att Arbetslivsnämnden ska vara närvarande med stadsdelsvärdar på Hässleholmen, 
Hulta, Norrby samt Sjöbo och arbeta ihop med de övriga förvaltningar som har verksamhet i de socialt 
utsatta områdena i Borås Stad. 

Verksamheten Mobile info center tillhör också verksamheten. 

Mobile info center huvuduppgift är att informera om avfallshantering vid återvinningscentraler och på 
platser där det bor mycket folk, främst i AB Bostäders stora områden på Norrby och Hässleholmen, 
informationen kan omfatta många olika språk. 

Verksamheterna under Arbetsmarknadsinsatser beräknas göra ett minusresultat med 5 000 tkr. Främst 
beroende på att extra tjänster har minskats och då nystartsjobb har tagits in istället, för vissa av jobben 
som extra tjänster har varit. 

Feriearbeten 

Arbetslivsnämnden administrerar och finansieras alla Borås Stads feriearbeten. Alla ungdomar som gått 
ur årskurs 9 och gymnasiets årskurser 1 och 2 erbjuds feriearbete. Nämnden arbetar ihop med 
kommunala förvaltningar, kommunala bolag, idrottsföreningar och övriga föreningar i arbetet med att 
placera ut och hitta lämpliga arbeten för feriearbetarna, de som vill kan bli sommarlovsentreprenörer. 

Ungdomarna får då en möjlighet att tjäna egna pengar och ta ett steg in i vuxenlivet. För Borås Stad 
innebär det en möjlighet att marknadsföra sig som en attraktiv arbetsgivare, med tanke på framtida 
personalbehov. Verksamheten beräknas göra ett nollresultat. 

Arbetslivsnämnden ska även fortsättningsvis lägga stor vikt vid att följa upp och utvärdera feriejobben. 

Övrigt 

Övrigt som består av personliga ombud. Verksamheten är ett stöd för personer med 
funktionsnedsättningar som behöver hjälp att påverka sin livssituation och kunna bli mer delaktiga i 
samhället. Ombuden fungerar som stöd i kontakten med myndigheter, vårdgivare och andra aktörer 
som den enskilde behöver ha kontakt med. Länsstyrelsen finansierar 70 % av personalkostnaderna. 

I övrigt ingår också bidrag till Samordningsförbundet. 

Verksamheten beräknas också göra ett nollresultat.  
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4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Utfall april 
2019 

Utfall april 
2020 

Budget 
2020 

Prognos 
2020 

Avvikelse 
Tkr 

Sålda platser 702 0 0 0 0 

Statsbidrag 51 700 36 704 147 013 147 013 0 

Avgifter och övriga intäkter 5 731 6 469 17 367 17 367 0 

Summa intäkter 58 133 43 173 171 480 171 480 0 

Personal -98 246 -82 945 -286 196 -284 196 2 000 

Lokaler -5 110 -5 234 -15 772 -15 772 0 

Försörjningsstöd -18 692 -20 578 -57 075 -59 075 -2 000 

Material och tjänster -13 212 -14 109 -40 512 -40 512 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -135 260 -122 866 -406 655 -406 655 0 

Buffert (endast i budget) 0 0 -2 375 0 2 375 

Nettokostnad -77 127 -79 693 -237 550 -235 175 2 375 

Kommunbidrag 79 369 80 910 237 550 237 550 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 2 242 1 217 0 2 375 2 375 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 0 0  0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 2 242 1 217 0 2 375 2 375 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 
Arbetslivsnämnden beräknar att göra ett plusresultat med 2 375 tkr. Nämnden ligger efter april plus 
1 217 tkr. 

Resultatet består av: 

• Central administration överskott 500 tkr 
• Politisk verksamhet plus minus noll 
• Övrig IFO överskott 6 500 tkr 
• Försörjningsstöd underskott 2 000 tkr 
• Integration plus minus noll 
• Arbetsmarknadsinsatser underskott 5 000 tkr 
• Feriearbeten plus minus noll 
• Övrigt plus minus noll 
• Buffert plus 2 375 tkr 
• Sammanlagt plus 2 375 tkr. 
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Utveckling av försörjningsstödet, tkr 
2020 Utfall tkr 2019 Utfall tkr 2018 Utfall tkr 

Januari 4449 Januari 4219 Januari 5157 

Februari 4336 Februari 3911 Februari 4237 

Mars 5674 Mars 5006 Mars 5469 

April 4366 April 4353 April 4982 

S:A Jan-April 18825 S:A Jan-April 17489 S:A Jan-April 19845 

Progons 
Bokslut 

55000 Bokslut 52534 Bokslut 55805 

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt Totalt godkänt 
belopp 

Utfall tom 
2019-12-31 Utfall 2020-04 Återstår 

     

Arbetslivsnämnden har inga kostnader för öronmärkta projekt beslutade av Kommunfullmäktige. 
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5 Konsekvenser av corona-viruset 
Uppdraget: Förskolenämnden uppdras att tillsammans med Arbetslivsnämnden se till att 
samhällsintroduktion erbjuds på alla familjecentraler. Uppdraget har inte påbörjats beroende på Corona. 

Ungefär 100 00 kr i kostnader har utbildningar och resor kostat Arbetslivsnämnden som inte går att få 
tillbaks. Den stora posten är Näringslivsdagarna i Uppsala. Detta kommer att sparas ihop under 2020. 

Försörjningsstödet kommer sannolikt att påverkas negativt av Corona till och med April ca 2 miljoner 
kronor. 

Hur försörjningsstödet kommer att påverkas resten av året är svårbedömt i dagsläget. 

Butiken på Återbruk som inte kan ha öppet beroende på Corona har förlorat intäkter till och med April 
med ca 70 000 kr. Hur länge butiken kommer vara stängd är oklart idag och hur mycket intäkter som 
förloras är svårbedömt i dagsläget. 

Då det finns färre kommunala ferie arbetsplatser beroende på Corona är det ännu inte klart om alla 
som sökt får ett feriearbete. 

  

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Försörjningsstöd 2 000 000 

Återbruk Butik 70 000 

Summa 2 070 000 

6 Jämställdhetsperspektivet 
Arbetslivsnämnden arbetar för jämställdhet och likabehandling. Detta innebär att nämnden oberoende 
av ålder, etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och värderingar ska. 

• Ha en tydlig lönepolitik som utjämnar och förhindrar skillnader i lön mellan kvinnor och män 
oavsett etniskt ursprung, sexuell läggning, funktionshinder och värderingar 

• genomföra en årlig lönekartläggning 
• då kompetensutvecklingsinsatser planeras underlätta för både kvinnor och män att delta, bland 

annat när var och när utbildning planeras 
• ta hänsyn till både män och kvinnors önskemål om utveckling (medarbetarsamtal) 
• ge möjlighet till information till alla medarbetare på arbetsplatsträffar  
• förlägga möten, kurser, internat med mera på tider som möjliggör kombination arbete 

föräldraskap 
• kartlägga behovet av utökad sysselsättningsgrad 
• då vakans uppstår pröva möjligheten att höja sysselsättningsgraden  
• inför varje rekrytering erbjuda heltidstjänst 
• fortsätta driva ett systematisk arbetsmiljö och kvalitetsarbete 
• säkerställa att chefer är medvetna och har kunskap om jämställdhetsperspektivet.  

Utifrån ett verksamhetsperspektiv ska Arbetslivsnämnden säkerställa likvärdig/likvärdiga verksamheter, 
service, bemötande, myndighetsutövning, lika fördelning av resurser och jämställd fördelning av makt 
och inflytande. 
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7  Verksamhetsmått 

7.1 Individ- och familjeomsorg 

7.1.1 Ekonomiskt bistånd 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal hushåll med 
försörjningsstöd 

723 708 670 739 

7.1.2 Flyktingmottagning 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Mottagna flyktingar 115 326 300 73 

7.2 Arbetsmarknadsinsatser 

7.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal personer i 
arbetsmarknadsinsatser 

534 394  437 

Antal växla bidrag mot 
lön 

70 78  75 
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1  Inledning 

Tertialrapporten redovisar en uppföljning av Vård- och äldrenämndens resultat till och med första 
tertialen 2020 tillsammans med en prognos för helåret. Nämndens arbete med Kommunfullmäktiges 
och nämndens uppdrag och indikatorer inom de strategiska målområdena följs också upp. 

  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 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 bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Personer som en hemtjänsttagare 
möter, antal/14 dagar 
(medelvärde). 

17 17 15 17 

Personer som en hemtjänsttagare möter, antal/14 dagar (medelvärde). 

Värdet på indikatorn har tidigare visat utfall för endast egen regin. Nu visas utfallet för hela Borås Stads 
verksamhet, dvs. både egen regi och privata utförare. Värdena har ändrats retroaktivt fr.o.m. 2017 för 
att bli jämförbara. Målet är inte uppnått. 
 
I början av året sågs en svag positiv trend men i samband med att pandemin utvecklat sig ligger värdet i 
nivå med föregående år. Åtgärder som genomförts är att utöka antalet tillsvidareanställda, utbildning i 
schemaläggning samt att säkerställa kompetenser såsom delegering. Mycket omvärldsbevakning är 
genomförd för att kunna ta del av goda exempel från andra kommuner. Analys av korta besök är delvis 
genomförd och visar att ca 5% av alla korta besök handlar om medicingivning. När dessa besök inte 
kan samplaneras med andra insatser försämras kontinuiteten. Personalens schemaläggning påverkar i 
hög utsträckning kontinuiteten om den inte följer de ”färggrupper” som skapats för att begränsa antalet 
personal som hanteras i insatsplaneringen. Mätningen av antal personer en brukare möter har legat på 
samma nivå sedan 2009. 
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  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel, 75 år och äldre på vård och 
omsorgsboende, med olämpliga 
läkemedel, % 

13,3 12,4 10 11,3 

Andel, 75 år och äldre på vård och omsorgsboende, med olämpliga läkemedel, % 

Målet är inte uppnått men en positiv trend råder. 
 
Dialog förs löpande i Närvårdssamverkan, Lokal arbetsgrupp äldre, då frågan om olämpliga läkemedel 
är en samverkansfråga mellan vårdcentraler och Vård- och äldreförvaltningen. Borås Stad redovisar 
regelbundet statistik om genomförda läkemedelsgenomgångar. Nämndens indikator är att 
läkemedelsgenomgångar genomförs vid vård- och omsorgsboende en gång per år. Vårdcentralernas 
intervall för årskontroll/läkemedelsgenomgång varierar mellan 12-15 månader. Detta medför att vi inte 
får jämförbara siffror vilket påverkar nämndens möjlighet till måluppfyllelse. Läkemedelsgenomgångar 
är en återkommande punkt vid samverkansmöten mellan vårdcentralerna och hemsjukvården i syfte att 
förbättra kvalitén för patienten. 
 
Utbildningsinsatser har genomförts under året och föregåtts av kartläggning av sjuksköterskornas 
kunskapsnivå vilken visade behov av ytterligare utbildningsinsatser. Sjuksköterskor har deltagit i 
utbildningsinsatser om äldre och läkemedel. 
 
Läkemedelsprocessen har påbörjats där olika delar, bland annat rutiner för läkemedelshantering, 
läkemedelsgenomgångar, kompetensfrågor och patientsäkerhet kommer att finnas med. Syftet är att 
kvalitetssäkra läkemedelshanteringen. 
 
Kvalitetsregistret, BPSD har fokus på bland annat bemötande och omvårdnadsinsatser för att minska 
användningen av olämpliga läkemedel. Implementering av BPSD pågår och samtliga vård- och 
omsorgsboenden kommer att omfattas och alla professioner berörs i verksamheterna. 

 
 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Vård- och äldrenämnden får i uppdrag att 
erbjuda anhörigstöd till barn och unga 
som tar ett stort anhörigansvar för sina 
föräldrar, syskon eller andra i sin närhet 

 Delvis 
genomfört 

Vård- och äldrenämnden har påbörjat 
utredningen av vilket anhörigstöd som 
erbjuds idag samt vilka behov av 
anhörigstöd barn och unga under 18 år 
har och hur det kan erbjudas. Utredningen 
kommer att remitteras av nämnden till 
övriga berörda nämnder, innan den 
redovisas till Kommunstyrelsen. 
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2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 23 25 25,7 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Målvärdet är uppnått för 2020. Resultatet är svårt att påverka på enhetsnivå utan är kopplat till hur 
avtalen med leverantörer/producenter ser ut. 
 
Borås stads distributionscentral i kombination med upphandlingsarbetet kan möjliggöra att andelen 
närproducerat ökar ytterligare i framtiden.  

 
 

2.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 36,4 46,7 50 49,2 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Målet är inte uppnått ännu men resultatet för perioden ligger mycket nära och har ökat sedan senaste 
mätningen. 
 
I livsmedelsavtalet finns ett stort sortiment av ekologiska produkter och inom många produktgrupper 
finns inte ett konventionellt alternativ. 
 
Det finns en risk kopplat till nuvarande höga livsmedelspriser att inte uppnå målet för 2020. 
Verksamheten fortsätter arbetet med att minska matsvinn för att på så sätt kunna frigöra medel till 
bland annat ekologiska livsmedel. 

 
 



Vård- och äldrenämnden, Tertial 1 2020 6(27) 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

10 9,9 7,5 10,3 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

187,5 165,6 130 165,5 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Vård- och äldrenämnden når inte målet och uppvisar en fortsatt hög sjukfrånvaro jämfört med 
nämndens mål och med Borås Stads genomsnitt. Höstens trend med sakta sjunkande frånvarosiffror 
fortsatte de första två månaderna under 2020 för att i mars öka igen. Sjukfrånvaron för perioden april 
2019-mars 2020 är 10,3 %. 
 
Huvudorsaken till trendbrottet beror på pandemiutbrottet. Under den enskilda månaden mars i år var 
sjukfrånvaron 15,9 % jämfört med 10,7 % mars 2019. Nämnden började i mitten av mars att dagligen 
mäta korttidsfrånvaron och de inledande veckorna var den som högst. Medarbetare har uppmanats att 
vid minsta antydan till symtom på luftvägsinfektion stanna hemma. Återgång i arbetet har också tagit 
längre tid än under normala omständigheter. Sannolikt berodde en del av frånvaron utöver sjukdom 
också på stor oro. För att minska smittspridningen har nämnden informerat om och säkerställt att 
basala hygienrutiner följs. För att minska oron har stor vikt lagts vid att skapa en tydlig kommunikation. 
 
I ett långsiktigt perspektiv fortsätter nämnden arbetet med att minska sjukfrånvaron. Screeningar av 
enheter inom ramen för Borås Stads övergripande projekt "Frisk organisation" har fortsatt under 
början av året och även efter pandemiutbrottet. Genomlysningarna har lett till olika insatser såsom 
chefscoachning och/eller grupputvecklingsinsatser. Inom hemtjänsten arbetar man vidare med 
hälsosamma scheman.  

 
Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Nämnden har inte nått det uppsatta målet. Det har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens till 
tillsvidaretjänster inom yrkesgruppen undersköterskor och vårdbiträden men även inom gruppen 
legitimerad personal. Nämnden har på grund av detta och en hög sjukfrånvaro använt mer timavlönad 
personal än önskat. 
 
Under mars månad har motsvarande 127 årsarbetare arbetat timavlönade att jämföra med 97 
årsarbetare månaden innan och 99 årsarbetare mars 2019. Nämnden har under våren fått ett utökat 
behov av timavlönade på grund av den ökade frånvaron som i sin tur beror på pandemiutbrottet. Att 
talen ändå ligger under årsgenomsnittet på 165,5 årsarbetare beror på att den stora andelen timavlönade 
under sommaren drar upp det snittet. 
 
Som en del i hemtjänstens bemanningsarbete har överanställningar av månadsanställningar gjorts och 
det har under inledningen av året bidragit till att användningen av timavlönade har minskat. Nämnden 
räknar med att nedgången fortsätter när verksamheten har återgått till ett normalläge. 
 
En projektledare har anställts för att under ett års tid driva ett övergripande förbättringsarbete kopplat 
till arbetstid/arbetssätt, samt schemaläggning inom område hemtjänst och vård- och omsorgsboende. 
Som en del i projektet ingår att motivera en större andel av nämndens anställda att arbeta heltid. En 
högre genomsnittlig sysselsättningsgrad kommer innebära att antalet timavlönade blir färre. 
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2.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Vård- och äldrenämnden ska vidta 
åtgärder i syfte att minska antalet skador 
med 25% på de bilar som används i 
förvaltningen. 

 Delvis 
genomfört 

Under perioden januari - april 2020 var 
kostnaden för reparationsskador 516 tkr, 
vilket är en minskning med 277 tkr jämfört 
med samma period 2019 (793 tkr). 
Alla verksamheter arbetar aktivt med 
frågan. Inom hemtjänst, larm- och 
nattorganisationen finns bilombud som 
har ett utökat ansvar för att säkerställa att 
uppkomna skador anmäls. Inom hälso- 
och sjukvården har en riktlinje utarbetats 
för trafiksäkerhet som tar upp varje 
medarbetares ansvar. Inom kosten har 
några av de äldre bilarna bytts ut och det 
medför minskade reparationskostnader. 
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3  Nämndens verksamhet 1 

3.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 984 1 074 4 194 4 194 0 

Avgifter och övriga intäkter 438 662 466 998 1 627 583 1 616 583 -11 000 

Summa intäkter 439 646 468 072 1 631 777 1 620 777 -11 000 

Personal -346 799 -357 021 -1 143 058 -1 135 458 7 600 

Lokaler -16 530 -16 577 -52 570 -52 570 0 

Material och tjänster -486 570 -516 565 -1 837 483 -1 835 783 1 700 

Kapitalkostnader -219 -123 -366 -366 0 

Summa kostnader -850 118 -890 286 -3 033 477 -3 024 177 9 300 

Buffert (endast i budget)    1 700 1 700 

Nettokostnad -410 472 -422 214 -1 401 700 -1 401 700 0 

Kommunbidrag   1 401 700 1 401 700 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-410 472 -422 214 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-410 472 -422 214 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

 

3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 418 630 0 0 0 

Kostnad -14 525 -15 798 -41 538 -41 538 0 

Nettokostnad -14 107 -15 168 -41 538 -41 538 0 
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Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 018 -735 -2 873 -2 873 0 

Nettokostnad -1 018 -735 -2 873 -2 873 0 

Vård och omsorg i 
ordinärt boende 

     

Intäkt 131 178 130 420 528 277 517 277 -11 000 

Kostnad -361 687 -362 459 -1 288 871 -1 279 571 9 300 

Nettokostnad -230 509 -232 039 -760 594 -762 294 -1 700 

Vård och omsorg i 
särskilt boende 

     

Intäkt 288 024 315 381 1 035 896 1 035 896 0 

Kostnad -436 010 -471 842 -1 565 619 -1 565 619 0 

Nettokostnad -147 986 -156 461 -529 723 -529 723 0 

Övrig verksamhet      

Intäkt 20 027 21 641 67 604 67 604 0 

Kostnad -36 877 -39 452 -120 613 -120 613 0 

Nettokostnad -16 850 -17 811 -53 009 -53 009 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0  0 

Kostnad 0 0 -13 964 -12 264 1 700 

Nettokostnad 0 0 -13 964 -12 264 1 700 

Totalt      

Intäkt 439 647 468 072 1 631 777 1 620 777 -11 000 

Kostnad -850 117 -890 286 -3 033 478 -3 022 478 11 000 

Nettokostnad -410 470 -422 214 -1 401 701 -1 401 701 0 

 

Nettokostnader per ansvarsområde  

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse T

kr 

Centrala stödfunktioner      

Intäkt 156 619 168 825 569 130 569 130 0 

Kostnad -189 157 -189 011 -650 761 -650 761 0 

Nettokostnad -32 538 -20 186 -81 631 -81 631 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 018 -735 -2 873 -2 873 0 

Nettokostnad -1 018 -735 -2 873 -2 873 0 

Myndighet      
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Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse T

kr 

Intäkt 10 914 10 489 35 388 35 388 0 

Kostnad -250 075 -260 819 -951 166 -927 166 24 000 

Nettokostnad -239 161 -250 330 -915 778 -891 778 24 000 

Verkställighet, ordinärt 
boende 

     

Intäkt 91 866 75 858 317 042 308 042 -9 000 

Kostnad -144 015 -107 721 -328 537 -339 537 -11 000 

Nettokostnad -52 149 -31 863 -11 495 -31 495 -20 000 

Verkställighet, vård- och 
omsorgsboende 

     

Intäkt 152 547 165 831 542 385 542 385 0 

Kostnad -154 094 -166 466 -555 560 -555 560 0 

Nettokostnad -1 547 -635 -13 175 -13 175 0 

Korttidsboende      

Intäkt  18 314 76 174 76 174 0 

Kostnad  -38 844 -126 479 -126 479 0 

Nettokostnad  -20 530 -50 305 -50 305 0 

Hälso och sjukvård      

Intäkt 3 056 3 220 7 758 7 758 0 

Kostnad -68 658 -76 484 -250 136 -252 136 -2 000 

Nettokostnad -65 602 -73 264 -242 378 -244 378 -2 000 

Förebyggande IT      

Intäkt 6 596 5 955 22 883 20 883 -2 000 

Kostnad -21 607 -25 454 -79 604 -79 604 0 

Nettokostnad -15 011 -19 499 -56 721 -58 721 -2 000 

Kost och vaktmästeri      

Intäkt 18 049 19 580 61 017 61 017 0 

Kostnad -21 493 -24 752 -74 397 -76 097 -1 700 

Nettokostnad -3 444 -5 172 -13 380 -15 080 -1 700 

Buffert      

Intäkt 0 0 0  0 

Kostnad 0 0 -13 964 -12 264 1 700 

Nettokostnad 0 0 -13 964 -12 264 1 700 

Totalt      

Intäkt 439 647 468 072 1 631 777 1 620 777 -11 000 

Kostnad -850 117 -890 286 -3 033 477 -3 022 477 11 000 

Nettokostnad -410 470 -422 214 -1 401 700 -1 401 700 0 
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Centrala stödfunktioner 

Ekonomi 

Verksamheten beräknar ett nollresultat. I budgeten avsattes under centrala stödfunktioner resurser för 
bland annat kompetensutveckling som kommer fördelas till verksamheterna senare under året, varför 
det redovisade resultatet för perioden är så högt som +4,2 mnkr. 

Kvalitet/medarbetare 

Stödfunktionerna stöttar verksamheterna i deras arbete med att uppnå sina respektive mål, och är i 
högsta grad inblandade, och många gånger drivande, i förbättringsarbeten i hela organisationen. En del 
förbättringsarbeten, exempelvis utbildningar och processkartläggning, har tillfälligt fått pausa med 
anledning av coronapandemin. Stödfunktionerna har istället fokuserat på att stödja verksamheterna på 
olika sätt exempelvis samordning av behov av material och skyddsutrustning samt framtagande av 
rutiner och informationsmaterial. 

Politisk verksamhet 

Ekonomi 

Verksamheten beräknas klara budgeten med ett nollresultat. 

Kvalitet/medarbetare 

Vård- och äldrenämnden har hittills under året haft fyra sammanträden. Med anledning av 
coronapandemin hålls nämndmötena stängda för allmänheten och endast ordinarie ledamöter deltar. 
För att förhindra smittspridning bland äldre har nämnden fattat beslut om att stänga mötesplatser och 
restauranger. Nämnden har även beslutat att inte verkställa dagverksamhet och växelvård på Bodagatan 
36. Besluten har med stöd av 6 kap. 39 § kommunallag (2017:725) fattats av ordförande på delegation 
från nämnden då det varit så brådskande att fatta och verkställa besluten att det inte varit möjligt att 
sammankalla nämnden. Vid nämndens sammanträde i april förlängdes besluten. 

 

Myndighet 

Ekonomi 

Myndighet redovisar ett positivt utfall för tertial 1 om 8,6 mnkr och prognostiserar ett plusresultat för 
helår om 24 mnkr. Prognosen baserar sig på att hemtjänsten kommer utföra färre hemtjänsttimmar än 
vad myndighet budgeterat och beställt samt att dagverksamheten och växelvården beräknas få lägre 
beläggning på grund av coronapandemin. Dock är prognosen på helår osäker med hänvisning till de 
effekter coronapandemin kan komma få på efterfrågan av insatser. Det är först i april som vissa 
beviljade insatser efterfrågats i mindre omfattning, samt har växelvård och dagverksamhet på en 
specifik enhet stängts ner. I prognosen ingår ett underskott på 700 tkr för kostnader avseende personal. 

För verksamhetsposten hemtjänst prognostiseras ett plusresultat om 20 mnkr. Prognosen beror i första 
hand på att hemtjänsten inte beräknas utföra myndighets beställda tid samt att Hemteamet inte 
kommer upp i den utförda volym som myndighet budgeterat för. Ekonomiska läget för Hemteamet är 
bekymmersam. Myndighets uppdrag är att hela tiden eftersträva att brukarens beställning är så rätt som 
möjligt utifrån brukarens aktuella behov så att hemtjänsten vet att alla beställda insatser ska utföras. För 
tillfället finns fem aktiva LOV-företag då ett av företagen avslutades av Borås stad den 31 mars. 
Majoriteten av dessa brukare har valt annan privat utförare. Sedan 2019 är det tillståndspliktigt att 
bedriva hemtjänst, vilket företagen ansöker om hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Hittills 
har två av dessa fem företag fått avslag på sin ansökan, två har fått ansökan beviljad och ett företag 
väntar på besked. 

Verksamhetsposten dagverksamhet för personer med demenssjukdom prognostiserar ett plusresultat 
om 2 mnkr då en av nämndens dagverksamheter tillfälligt stängts ned samt övriga dagverksamheter har 
färre besökare då vissa av rädsla för smitta inte vågar delta i verksamheten. Klubb Viskan, 
dagverksamheten för unga dementa, har dessutom endast sex besökare för tillfället då vissa av 
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målgruppen har fått ökade vårdbehov. Från och med maj månad kommer de dagverksamhetsgäster 
som varit pausade sedan den 31 mars tillfälligt erbjudas närvaro på någon av nämndens andra 
dagverksamheter då beläggningen där ändå är låg. 

Verksamhetsposten korttid respektive växelvård prognostiserar ett överskott på helår med 1,8 mnkr. 
Växelvården har minskad beläggning av två anledningar, dels att nämnden tillfälligt stängt ner 
placeringar av växelvård på Bodagatan 36, samt att brukare på andra enheter själva väljer att inte 
komma till sin växelvård på grund av rädsla att smittas. Det har också varit mindre efterfrågan på 
korttid efter sjukhusvistelse då äldre personer har varit mer isolerade i sina hem och inte heller legat på 
sjukhus/opererat sig i samma utsträckning som annars. 

Verksamhetsposten vobo följer budgeterad nivå. 2020 har behovet av antalet belagda vobo-platser 
budgeterats till totalt 847 stycken (838 st år 2019), totalt produceras 871 platser i egen regi och på 
entreprenad. Utöver detta budgeterar myndighet för köp av en extern placering. Alla budgeterade 
platser bedöms behövas under året och budgeterad nivå är att betrakta som en slags maxkapacitet 
kopplat till aktuella vobo-enheter Med anledning av att alla vobo-platser är så gott som fullbelagda är 
tendensen att fler brukare än tidigare väntar hemma, eller i vissa fall på en korttidsplats, på att få sitt 
vobo-beslut verkställt. Just nu väntar 76 personer (31 somatik, 45 demens). Av dessa 76 är 34 erbjudna 
en plats men valt att tacka nej. Dels med anledning av att de inte erbjudits plats på det specifika vobo 
de önskar, dels med anledning av oro för covid-19 smitta. Övriga personer väntar på att få ett 
erbjudande och hittills har nämnden klarat av att erbjuda alla en plats inom tre månader. 

Kvalitet 

De senaste månaderna har myndighets fokus varit att säkerställa rutiner och arbetssätt kopplat till 
coronapandemin. Dels för HSV-team myndighet som planerar ut patient/brukaren från sjukhus 
tillsammans med biståndshandläggare, dels för boendeplaneringen som koordinerar brukare till olika 
enheter såsom vobo, korttid och dagverksamhet. Ett primärt arbete är att göra korrekt 
informationsöverföring till alla berörda parter samt arbeta för att minska risken för smittspridning, och 
där har just boendeplaneringen en strategisk och viktig roll. Riskanalys på verksamhetsnivå och på 
enhetsnivå har utarbetats tillsammans med fackliga parter. Dessa följs upp och revideras fortlöpande, 
vilket fungerat tillfredsställande. Hittills har verksamheten klarat att utföra sitt uppdrag utan större 
anpassningar. Många av besöken med brukare har nu skett via telefon eller via webbmöten. Många 
brukare har själva påtalat att de inte vill ha besök från utomstående. 

Myndighet och hemtjänst kommer under 2020 att ingå i ett forskningsprojekt som handlar om 
"beslutsstöd för äldre personer med demens" i syfte att utveckla utredningsarbetet och utförandet av 
insatserna för demenssjuka. Ett material kallat "samtalsmattan" kommer att tas fram i syfte att 
underlätta dialogen med en demenssjuk person. Forskningsprojektet är tillsammans med Göteborgs 
universitet och Borås högskola. 

Biståndshandläggarna är indelade i geografiska team och har ansvaret för alla handläggningsmoment 
kring brukaren, även att planera hem brukaren från sjukhuset. Planeringar sker i samarbete mellan 
biståndshandläggare och myndighets HSV-team (sjuksköterska, arbetsterapeut/fysioterapeut). Sedan 
coronapandemins utbrott sker alla planeringar på sjukhus via webb, ett beslut som fattats i 
vårdsamverkan. Målet i vårdsamverkan är att under året göra fler av planeringarna i brukarens hem i 
stället för på sjukhuset, syftet är att möta brukaren i sin naturliga hemmiljö. Det nya arbetssättet 
kommer att ställa större krav på primärvården i de fall brukaren inte är i behov av kommunal hälso- 
och sjukvård. Samordnad individuell plan (SIP) är då i många fall en gångbar metod för att få berörda 
vårdgrannar att samarbeta kring en gemensam brukare/patient. De fyra teamen inom myndighet 
kommer också arbeta tvärprofessionellt (på olika organisatoriska nivåer) med övriga verksamhetsben 
inom förvaltningen för att möjliggöra ökat samarbete för just sina aktuella brukare/patienter. I detta 
utvecklingsarbete ska också ett ökat inflytande och delaktighet för brukaren ingå och vara målbilden. 

Medarbetare 

Efter flera års satsningar och framgångsrikt arbete med att vara en attraktiv arbetsgivare samt att 
verksamheten dessutom tagit fram en kompetensförsörjningsplan har nu myndighet blivit 
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fullbemannade på alla tjänster. Den kvarvarande konsulten fasas ut under våren. Ett nytt försök under 
året är att göra ett par överanställningar för att minska belastningen på ordinarie personal vid 
korttidsfrånvaro, vård av barn samt vid in- och utfasning av ny personal. Nu när biståndshandläggarna 
är fulltaliga har det viktiga arbetet med att följa upp och ompröva alla biståndsbedömda insatser kunnat 
prioriteras, vilket är tillfredsställande både för brukarens behov, utförarens uppdrag samt ekonomin. 
Hittills under coronapandemin har myndighet utan problem klarat av att bemanna, trots att 
medarbetare med minsta tecken på symtom behövt stanna hemma. Myndighet har börjat prova på 
distansarbete för vissa grupper, vilket har fallit väl ut och varit en tillgång när medarbetare haft små 
symtom på förkylning. 

Personalomsättningen mäts på årsbasis och ligger under det senaste året på 13%, inräknat fem 
pensionsavgångar. Enhetens sjukfrånvaro har legat stabilt på ca 4-5% sedan våren 2019 men har under 
februari och mars i år ökat till 7% med anledning av ökad korttidsfrånvaro för förkylningssymtom. 

Covid-19 

Myndighet har ännu inte börjat se konkreta konsekvenser på verksamhetsvolymerna och det 
ekonomiska utfallet med anledning av coronapandemin. Under april månad är det dock tydligt att vissa 
brukare börjat avsäga sig sina beviljade insatser med anledning av oro för att bli smittad av covid-19. 
Den ekonomiska prognosen är svårbedömd då brukarens ställningstagande om att använda eller inte 
använda beviljade insatser inte säkert går att förutspå. Något som ytterligare skulle kunna påverka den 
ekonomiska prognosen är ett eventuellt beslut från nämnden om att tillfälligt inte utföra vissa beviljade 
insatser som till exempel avgiftsfri korttid och växelvård, till förmån för att frigöra platser på korttid för 
akuta placeringar av covid-19 smittade. Hittills har endast växelvård och dagverksamhet på en specifik 
enhet tillfälligt stängts ner från och med 31 mars. 

Under våren har det också uppkommit en fråga gällande brukare som ansöker hos bosättningsorten 
Borås om att få tillfälliga insatser utförda i en vistelsekommun (semesterort). Rättsläget gör det svårt för 
Vård- och äldrenämnden att avslå en sådan ansökan. Detta trots att det finns kännedom om att 
vistelsekommunen fattat ett politiskt beslut utifrån coronapandemin att inte utföra tillfälliga insatser åt 
sommargäster samt att Folkhälsomyndigheten avråder från onödiga resor inom landet och att personer 
över 70 år rekommenderas att isolera sig. 

 

Hemtjänst 

Ekonomi 

Hemtjänsten prognostiserar ett minusresultat på 20,0 mnkr på årsbasis för 2020 efter första tertial. 
Årsprognosen är uppskattad utifrån periodens utfall och förväntas inte kunna hämtas in under 
resterande del av året. Jämförs utfallet för april månad med 2019 så fortsätter kostnaderna att minska 
trots rådande pandemi med markant ökning av korttidssjukfrånvaron samt ökad bredvidgång för nya 
medarbetare i verksamheten. Det har ej heller skett någon uppräkning av timersättningen för 2020 
samtidigt som lönekostnaderna har ökat. 

Vård- och äldrenämnden har anlitat Ensolution AB för att genomföra analysen Kostnad per brukare 
(KPB) för äldreomsorgen. Analysen omfattar insatsmix, produktivitet och konsumtion. Med tanke på 
hemtjänstens resultat kommer särskilt fokus att vara på insatser i ordinärt boende. Resultatet från 
analysen kommer att presenteras för nämnden i juni. 

Hemtjänsten har under årets första månader inte lyckats uppnå 65% brukartid (andel faktisk tid utförd 
tid hos brukaren av den totalt arbetade tiden) i snitt vilket krävs för att nå budget i balans, brukartiden 
för januari-april är ca 57 %. I den arbetade tiden ingår exempelvis förflyttningstid, introduktion, 
bredvidgång och utbildningsinsatser som medarbetarna deltar i. För att uppnå en hög andel brukartid 
krävs ett nära samarbete och kommunikation mellan myndighetsenhet, hemsjukvård, hemtjänstgrupp 
och planeringsenhet så att insatserna planeras ut på bästa sätt för att undvika alltför många korta besök 
hos brukarna. En översyn av andelen korta besök görs för identifiera om insatser kan utföras på annat 
sätt. En hemtjänstgrupp är utsedd för att starta upp detta arbete. Hemtjänstens bilskador för perioden 
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har minskat från 558 tkr för 2019 till 274 tkr vilket är en minskning med över 50%. 

Kvalitet 

Verksamheterna har samlat de mål och uppdrag som finns, "Insatser av god kvalitet", där medarbetarna 
har varit delaktiga i framtagandet som tydliggör arbetssätt "huret" för att nå måluppfyllelse. För att öka 
delaktigheten för de äldre har hemtjänsten infört olika åtgärder som exempelvis att erbjuda 
välkomstsamtal för alla nya personer som beviljats hemtjänst. Enhetschef tillsammans med 
medarbetare gör här ett gemensamt hembesök hos den äldre och ger den information som ofta 
efterfrågas. 

Utbildning i social dokumentation pågår där behovsinriktat arbetssätt genomsyrar utbildningen och 
vikten av den äldres delaktighet lyfts fram. I slutet av 2019 togs ett omtag kring uppdraget som socialt 
omsorgsansvarig (kontaktperson). Syftet är att stärka mötet och skapa en bra relation mellan den äldre 
och personalen så att kvalitet i form av trygghet och delaktighet nås i högre utsträckning. Det nya 
arbetssättet pågår att införas och ska vara infört under första halvåret 2020. 

Pågående pilotprojekt avseende insatsplaneringen avslutades 2020-04-19 och en slutrapport kommer att 
presenteras i mitten av maj månad. Under juni månad förväntas beslut tas för hur planeringen 
fortsättningsvis ska organiseras. 

Medarbetare 

Hemtjänsten har påbörjat ett strategiskt viktigt arbete för att skapa egna tillgängliga personalresurser 
som i första hand täcker verksamhetens egna planerade frånvaro och på så sätt minskar nyttjandet av 
timvikarier. Förändringsarbetet förväntas minska delandet av scheman, vilket i sig innebär en försämrad 
kvalitet och kontinuitet för de äldre samt dålig arbetsmiljö och kostnader för övertidsersättning. 
Verksamheten behöver ses som en attraktiv arbetsgivare som attraherar, rekryterar och behåller 
kompetent personal där medarbetarna upplever trivsel och är goda ambassadörer för yrket. 
Framtagandet av en kompetensförsörjningsplan för verksamheten har påbörjats. 

Sju medarbetare studerar kompetenslyftet för att få formell undersköterskeutbildning, vilket 
verksamheten har kostnad för tom juni 2020. 

Covid-19 

Hemtjänstens korttidssjukfrånvaro har ökat markant sedan mars månad och var i snitt under april 
månad 15% (budget till 5%). Verksamheten följer sedan den 18 mars dagligen korttidsfrånvaron. 
Verksamheten har sedan tidigare börjat "överanställa" för att i första hand täcka enhetens frånvaro, 
vilket har medfört att verksamheten hittills klarat situationen med hög frånvaro bra. I genomsnitt har 
enheterna dagligen mellan 3-5 egna resurser för att täcka frånvaro. 

Verksamheten har tagit fram handlingsplaner med åtgärder för att vara förberedd och rustad vid 
ansträngda situationer. Även bemanningsstrategi är framtagen för hanteringen vid bekräftad Covid-19. 
En särskild grupp med medarbetare som enbart besöker personer med bekräftad Covid-19 kan också 
bli aktuell beroende på hur situationen utvecklar sig. Det har varit stora variationer mellan 
hemtjänstgruppernas frånvaro. Det finns grupper som haft uppåt 50-60 % frånfall, vilket varit mycket 
ansträngande. Medan andra grupper haft mer normal frånvaro. 

De flesta insatser har hittills kunnat utföras. Framtagen prioriteringsordning har inte behövts användas 
mer än vid enstaka tillfällen. Scheman har dock delats vilket innebär att tiden att utföra insats har 
förkortats. Verksamheten har sett en ökning av personer som avsäger sig besök från hemtjänsten 
utifrån oron att smittas. I vissa fall klarar de äldre sig utan insatsen eller får de hjälp från exempelvis 
anhöriga. Verksamheten ser en kvalitetssänkning avseende kontinuiteten då det blivit än mer 
utmanande att få ihop logistiken på bästa sätt då kompetenser saknats (som delegation att utföra hälso- 
och sjukvårdsinsatser) och att personal behövt gå över större områden för att alla insatser ska kunna 
utföras. 

Kostnadsökningar på grund av coronapandemin beräknas till ca 1,9 mnkr för ökad 
korttidssjukfrånvaro, 220 tkr för beordrad övertid och 214 tkr för ökade materialinköp för följsamhet 
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till basala hygienrutiner. 

Verksamheten har sett en ökad mängd samtal och inkomna synpunkter från oroliga brukare och 
anhöriga som inte varit nöjda med att skyddsutrustning inte används vid samtliga besök och insatser 
som utförs av hemtjänsten. Oro bland medarbetare i hemtjänstgrupperna är och har varit stor. 
Enhetscheferna har så mycket som möjligt försökt att möta upp oron bland medarbetare och trygga 
situationen. Alla utbildningsinsatser och möten som inte anses nödvändiga är i nuläget borttagna. 
Positivt i situationen är att andelen sökande till hemtjänsten ökat och flera hemtjänstgrupper har stor 
andel vikarier som gått bredvid och nu arbetar och kommer att stanna kvar i verksamheten över 
sommaren. 

 

Vård- och omsorgsboende 

Ekonomi 

Verksamheten prognostiserar ett nollresultat vid årets slut. 

Verksamheten är övergripande i fas med beläggningskravet för en budget i balans. Under månaden har 
effekter av coronapandemin framfart börjat märkas mer och mer i verksamheterna - dels genom en hög 
sjukfrånvaro, dels genom minskade intäkter till verksamheten då planerade inflyttningar inte kunnat 
genomföras som planerat. Ökade kostnader till följd av en utökad materialanvändning kopplat till 
coronapandemin samt nödvändiga akuta inköp i dagligvaruhandel då våra ordinarie leverantörer av 
förbrukningsmaterial inte kunnat leverera enligt våra beställningar. 

Ökade kostnader för personal då den sociala distansering, samt i vissa fall även isolering, som 
rekommenderas vid konstaterad smitta kräver ett annat arbetssätt än normalt, både dag- och nattetid. 

Sommarrekrytering pågår och introduktion av dessa är redan igång i verksamheten - dels för att ge 
vikarierna erfarenhet inför sommaren, dels för att behovet av vikarier ökat till följd av den höga och 
fortsatt stigande sjukfrånvaron. Även detta kan komma att påverka det ekonomiska utfallet nästa 
månad. 

Kvalitet 

I mitten av mars beslutades om ett generellt besöksförbud på Vård- och omsorgsboende. Beslutet 
innebar att alla, icke nödvändiga, besök avbokades. Konsekvensen av detta har inneburit att många 
kvalitetshöjande aktiviteter har uteblivit så som större tillställningar och festligheter, besök från 
närstående, Svenska kyrkan och frivilligorganisationer för att nämna några. Även besök från frisör samt 
icke nödvändig fot- och tandvård har avbokats. Detta för att minska risken för smitta på våra boenden. 

Det har varit en generellt hög sjukfrånvaro i verksamheten sedan början av mars, då vi bestämt nekar 
personer med symptom på sjukdom att komma till arbetet, vilket innebär en högre användning av 
vikarier i verksamheten vilket kan upplevas kvalitetssänkande. 

Råden att vid misstänkt smitta uppmana till social distansering av de boende kan också ha inneburit att 
kvaliteten upplevs sänkt, då de boendes möjligheter till social gemenskap minskat. Under månaden har 
dock många insatser gjorts för att på andra sätt bibehålla och stärka kvaliteten i våra verksamheter. 

Vi har haft förmånen att få hjälp av medarbetare från andra verksamheter - medarbetare från de öppna 
mötesplatserna som stängts har placerats ut på vård- och omsorgsboenden. De har haft som uppgift att 
bryta isolering, ge möjlighet till sociala kontakter (fysiskt och digitalt) samt till utevistelse och att 
kvalitetssäkra en meningsfull dag för våra boende. 

Det har i verksamheten varit ett stort fokus på att säkerställa goda kunskaper i basala hygienrutiner och 
säker användning av skyddsutrustning hos medarbetare och vikarier. Implementering av nya rutiner vid 
städning av allmänna ytor och tvätt vid smittutbrott samt nya arbetssätt i det dagliga omvårdnadsarbetet 
i linje med de handlingsplaner som tagits fram. Allt för att minska risken för smittspridning på 
enheterna. 

Implementering av dagliga "pulsmöten" på alla våra enheter fortgår. Syftet med mötet är att säkerställa 
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att alla insatser till de boende kunnat genomföras, ev. omfördela resurser, informera och ge möjlighet 
till dialog kring nya rutiner, samt kommunicera ny information med anledning av coronapandemin. 

Genomförandeplaner gås igenom och uppdateras för att säkerställa kvaliteten på vård- och 
omsorgsinsatser inför att verksamheten kan komma att behöva ta emot ett utökat antal vikarier vid 
smitta och inför sommarens semestrar. 

Tyvärr har många tillfällen då våra tvärprofessionella team träffas för att diskutera och planera vården 
kring den enskilde behövts ställas in på grund av hög sjukfrånvaro och hög belastning i verksamheten, 
vilket kan innebära risk för att kvaliteten på vården sänks. 

Medarbetare 

Verksamheten har en hög sjukfrånvaro hos medarbetarna generellt (ca 20%) och på de enheter som 
drabbas av smittutbrott ses ofta en extremt hög sjukfrånvaro (70-80%). Coronapandemin innebär en 
utmanande personalsituation med mycket oro bland medarbetarna. Trots god tillgång till 
skyddsutrustning, tydliga handlingsplaner och rutiner, närvarande chefer och kontinuerlig information 
finns en otrygghet och rädsla för smittspridning på boendet. Särskilt stor oro ses på enheterna vid 
nyupptäckt smitta. 

Alla utbildningsinsatser för medarbetade är inställda förutom nödvändig utbildning såsom 
förflyttningsutbildning och delegeringsutbildning. Allt fokus ligger på det verksamhetsnära arbetet. 

Semesterrekrytering löper enligt planering med ett gott inflöde på kandidater, löpande introduktion av 
dessa pågår för att säkerställa viss erfarenhet hos våra vikarier inför sommarvikariaten. 

Nytt introduktions- och handledningsmaterial är framtaget. Nya vikarier ges 7 dagars introduktion (2 
dagar teori, 5 dagar praktisk bredvidgång) i verksamheten. Materialet väntas förbättra introduktionen 
samt att det förtydligar uppdraget till medarbetaren och arbetsgivarens förväntningar. 

Arbetsplatsträffar har inte kunnat genomföras som planerat på enheter som haft särskilt hög 
sjukfrånvaro och hög arbetsbelastning under månaden. 

Sjukfrånvaron för mars månad är totalt 18,1 %, en ökning med 5,5 % jämfört med samma period 2019 
då sjukfrånvaron låg på 12,6%. 35 % av den totala frånvaron utgörs av sjukfrånvaro 1-14 dagar, 2019 
var den 18% . 

Covid-19 

I slutet av mars månad konstaterades de första fallen av covid-19 hos boende på vård- och 
omsorgsboende. Då fanns redan handlingsplaner och uppdaterade rutiner för hur ett ev utbrott skulle 
hanteras. De kunde följas och de fungerade väl. Båda enheterna som drabbades är enheter med 
inriktning demensvård, vilket otvetydigt innebär en mycket stor utmaning för att begränsa 
smittspridning. Personer med demenssjukdom har ofta en motorisk oro och vilja att röra sig. När den 
kognitiva förmågan är nedsatt är förmågan att ta emot instruktioner nedsatt och begrepp som social 
distansering många gånger omöjliga att förstå och förhålla sig till. Det har inneburit att verksamheten 
måste förändra sitt arbetssätt för att kunna begränsa att smittade individer kan föra smittan vidare till 
andra. 

På de enheter där det är möjligt har avdelningar delats av genom att tidigare öppna dörrar stängts. 
Genom detta har enheterna fått fler "smågrupper" av boende och istället för att vara 20 grannar som 
delar yta, så är de 10 eller färre. I de tillfällen det är möjligt uppmanas boende att spendera mer tid i sina 
lägenheter, då blir det färre som rör sig i de allmänna ytorna och risk för smittspridning mellan boende 
minskar. Det har dock inneburit att enheter behövt en ökad bemanning för att säkerställa regelbunden 
tillsyn hos de boende som i högre utsträckning vistas i sina lägenheter. Ökad frekvens av städning av 
allmänna ytor är genomfört, liksom regelbunden avtorkning av "tag-ställen" med ytdesinfektion. 
Resurser som kommit förvaltningen till del genom "Central bemanning" har kunnat bidra till detta. 

Materialtillgången avseende skyddsutrustning har varit tillfredsställande och god. Det i kombination 
med satsning på att kunskaper och följsamhet till hygienrutiner, så känns inte den nationella bilden om 
brister inom äldreomsorgen igen inom verksamheten. 
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Korttidsvård 

Ekonomi 

Område korttidsvård prognostiserar per den sista april ett minusresultat på 0,5 mnkr vilket främst kan 
relateras till hemteamet. 

Beläggningen på korttidsenheterna har varit skiftande under april. Några personer med växelvård har 
avslutats. Växelvårdsplatserna på Bodagatan 36 ( sex stycken) har varit stängda sedan i början av april i 
syfte att minska risken för smittspridning. En hel del brukare alternativt anhöriga har avbokat både 
korttidsplatser och växelvårdsplatser på grund av man varit rädd att smittas av covid-19, vilket medför 
minskade intäkter. Intäktsbortfallet kommer att märkas  tydligare i det ekonomiska utfallet i 
budgetuppföljningen per maj 2020 då intäkterna släpar en månad.  

Ett nytt internt ersättningssystem för korttidsplatser har införts, vilket innebär att enheterna får 
ersättning för de dygn personen befinner sig på enheten och inte exempelvis dygn då personen är på 
sjukhus. Som kompensation är dygnspriset höjt. 

Larm- och nattorganisationen beräknar ett nollresultat för året. 

Hemteamet har haft skiftande beläggning och visar per april ett negativt resultat. En utvärdering av 
Hemteamet är genomförd av ett upphandlat företag och resultatet av utvärderingen är presenterat i 
mitten av mars. Några åtgärder utifrån denna är ännu inte gjorda. Under april har antalet inskrivna 
brukare i hemteamet varit betydligt lägre än tidigare och upplevelsen är att de brukare som normalt 
brukar skrivas ut från sjukhuset har upphört att komma. Det beror troligen på att operationer, 
exempelvis höftledsoperationer inte utförs under pandemin och därmed minskar antalet som skrivs ut 
och har behov av rehabilitering och hemteam. Den minskade efterfrågan från sjukhuset har även 
märkts på korttidsenheterna. 

Kvalitet 

Korttidsenheterna och hemteamet deltar inte i de årliga nationella brukarundersökningarna som 
genomförs av Socialstyrelsen för personer med hemtjänstinsatser samt för de personer som bor på 
vård- och omsorgsboende. Korttidsenheterna genomför därför egna brukarundersökningar med 
liknande frågor som Socialstyrelsen i syfte att undersöka nöjdheten. Enkäter lämnas ut löpande under 
året då personen flyttar ut från korttidsvistelse eller avslutas i hemteamet. Resultatet för 2019 visade på 
en stor nöjdhet med bemötandet från personalen. De allra flesta kände förtroende för personalen och 
var sammantaget nöjda eller mycket nöjda med korttidsvistelsen alternativt hemteamet. 

Servicegruppen startade upp i liten skala den 1 april. Två servicebiträden klarade utbildningen och en 
person arbetar tillsammans med dessa som samordnare/handledare. Förenklat beslutsfattande för 
personer 80 år gällande städ och tvätt var planerat att införas 1 april men flyttades fram till 1 oktober på 
grund av pandemin. Servicegruppen hjälper därför hemtjänsten med städinsatser i dagsläget. 

Medarbetare 

Bemanningssituationen har under april varit ansträngd, särskilt på den korttidsenhet som vårdat covid- 
19- sjuka personer Här har personalen haft en hög korttidssjukfrånvaro, 26 % under april månad. På 
övriga enheter har korttidsfrånvaron varit högre än vanligt, totalt 15 %. Det beror på de restriktioner 
alla anställda är ålagda att följa i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, att stanna 
hemma vid minsta symptom på sjukdom och att stanna hemma tills man varit symptomfri i två dygn. 

Rekrytering med riktad annons inför sommaren för verksamheterna har gett gott gensvar. Inflödet av 
sökande till semestervikariaten har varit gott med betydligt fler sökande än föregående sommar. Här 
påverkar troligen coronapandemin såtillvida att personer som blivit arbetslösa söker sig till vård- och 
äldreförvaltningen. En av korttidsenheterna deltar i Borås Stads gemensamma projekt via 
organisationshälsa för att arbeta med och minska inflödet av sjukskrivningar. 

Covid-19  

Kostnader för skyddsutrustning på samtliga enheter ökar och kodas på anvisad projektkod så att 
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kostnaderna kan följas. Skyddsutrustning beställs både på enhetsnivå och på förvaltningsnivå. 
Kostnader för vikarier ökar då den ökade sjukfrånvaron behöver ersättas med vikarier liksom 
övertidsersättning behövt användas i vissa fall. Kodlås har köpts in och installerats då en korttidsenhet 
gjorts om för att kunna ta emot även personer med demenssjukdom. Intäktsbortfall då korttidsplatser 
och växelvård avbokats av rädsla för smitta samt stängda växelvårdsplatser i syfte att minska 
smittspridning medför minskade intäkter. Det kommer att synas mer i det ekonomiska utfallet efter 
budgetuppföljningen i maj då intäkterna släpar en månad. 

Hälso- och sjukvård 

Ekonomi 

Hälso- och sjukvården redovisar ett underskott om 100 tkr per april. Helårsprognosen beräknas till ett 
underskott om cirka 2 mnkr med hänvisning till rådande bemanningsläge och de effekter 
coronapandemin får på verksamheten. Köp av extern bemanning och ökad kvalificerad 
övertidsersättning till ordinarie personal för att klara bemanningsbehovet kommer att påverka budgeten 
negativt. Vidare beräknas den ansträngda situationen totalt sett få konsekvenser såsom ohälsa och ökad 
sjukfrånvaro under troligtvis hela innevarande år. En rad åtgärder genomförs för att klara 
bemanningsbehovet under pågående pandemi och även den förestående semesterperioden vilket 
beskrivs nedan. 

Externa köp av bemanning från bemanningsföretag uppgår till 3-4 mnkr de fyra första månaderna. 
Verksamheten behöver fortfarande bemanna med stöd av externa bemanningsföretag. 
Rekryteringsläget gällande arbetsterapeuter och fysioterapeuter ser för dagen positivt ut. De 
rekryteringsinsatser samt KAL-arbetet som verksamheten genomfört har resulterat i ett flertal 
anställningar med målsättningen att avveckla extern bemanning via bemanningsföretag inom 
rehabiliteringsområdet efter avslutade semestrar. Detta beräknas ge positiv inverkan på budgeten över 
tid. 

Kvalitet 

Införandet av digitala signeringslistor- MCSS (Medication Care Support System) är genomfört på 
samtliga vård- och omsorgsboenden samt inom hemtjänsten vilket leder till en ökad patientsäkerhet. 
Det riskförebyggande arbetet med att förebygga och upptäcka risker för undernäring, fall, trycksår och 
munhälsa pågår med bland annat användandet av kvalitetsregistret Senior Alert. Enligt senaste 
uppföljningen har resultaten förbättrats avsevärt, fler riskbedömningar, åtgärder och uppföljningar 
genomförs vilket förbättrar livskvalitén för patienten. Även kvalitetsregistret BPSD (beteendemässiga 
och psykiska symtom vid demens) tillämpas i större utsträckning i verksamheterna vilket även det leder 
till förbättringar i livskvalitén för patienten, bland annat genom att bemötandeplaner upprättas och 
följs. 

Vård- och äldreförvaltningen deltar i forskningsprojektet ImpresU som studerar förskrivning av 
antibiotika vid behandling av urinvägsinfektion hos äldre patienter. Forskningsprojektet innehåller tre 
delstudier varav den första har varit en intervjustudie där patienter, undersköterskor och sjuksköterskor 
bidrar med sina erfarenheter. Forskningen är en internationell studie som leds av läkare vid FoU 
centrum Södra Älvsborg, VGR. 

Som en del i Västra Götalandsregionens omställningsarbete till nära vård startade Klinik för Nära Vård 
vid SÄS under första delen av 2019. I kliniken ingår PRIS (Palliativa resursteamet), Närsjukvårdsteamet, 
Andningsresursteamet samt Omsorgskoordinatorer. Vidare ingår även akutteamet benämnt NAV-
teamet. Syftet med NAV- teamet är bland annat att minska antalet besök på akutmottagningen, tidigt 
identifiera "mångbesökare" samt möjliggöra tidig och trygg behandling i hemmiljö. Läkare och 
sjuksköterska besöker patienter i deras egna hem och utför akuta vårdinsatser till målgruppen patienter 
över 65 år. NAV- teamet efterfrågar vårdsamverkan med den kommunala hemsjukvården framför allt 
då det gäller de uppföljande vårdinsatserna hos patienter där hemsjukvårdens sjuksköterskor involveras. 
Vård- och äldrenämnden har valt att delta och följa NAV-teamets arbete i ”pilotform” under cirka sex 
månader (oktober 2019-mars 2020) i ett geografiskt område (centrala Borås) omfattande patienter i 
ordinärt boende, vid korttidsenheten på Sörmarksgatan samt vid vård- och omsorgsboendena 
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Österlånggatan och Margaretagatan. En uppföljning har skett löpande av respektive vårdgivares 
erfarenheter och insatser. Primärvårdens delaktighet är en viktig del för att säkra hela vårdkedjan. 
Uppföljning vårdgivare emellan genomförs under våren 2020. Hemsjukvårdens sjuksköterskor har varit 
delaktiga i vården av ett 15-tal patienter. Viktigt är att följa om ansvarsfördelning påverkas och om en 
förskjutning av utförandet av vårdinsatser och patientansvar sker till den kommunala hälso- och 
sjukvården. Enligt nuvarande hälso- och sjukvårdsavtal ingår inte akuta patientinsatser för patienter 
som inte omfattas av det kommunala hälso- och sjukvårdsuppdraget. 

Medarbetare 

Bemanningsläget inom hälso- och sjukvårdsverksamheten är mycket ansträngt till följd av 
coronapandemin. För att klara nuläget och den förestående sommaren bokas extern bemanning upp för 
samtliga legitimerade professioner i den mån resurser finns att tillgå för att klara patientsäkerheten. 
Hälso- och sjukvårdsteamen samverkar bemanningsmässigt över de geografiska områdena. Förutom 
externa bemanningsföretag har ett antal studenter inom legitimationsyrkena anställts som 
undersköterskor. Annonseringskampanj via Ads Up, extern upphandlad part för annonsering via 
sociala medier, har gett resultat, likväl som egen annonsering mot lärosäten nationellt. Annonserna har 
riktats till studenter som vill arbeta inom hemsjukvården under sommaren, vilket resulterat i ett flertal 
tillfälliga anställningar. Vidare kommer ett antal rehabiliteringsassistenter att få ett utökat uppdrag för 
att bistå sjuksköterskor med delegerade arbetsuppgifter. En dialog pågår även att undersköterskor i 
hemteamet omfördelas till hälso- och sjukvårdsteamen. Undersköterskor kan dock inte ersätta 
legitimerad personal fullt ut. Förutom semestrar så har ett 30- tal sjuksköterskor aviserat om uttag av 
föräldraledighet under semesterperioden vilket leder till att ett flertal inte kommer att vara i tjänst under 
en stor del av sommaren. Ännu pågår arbetet med att säkerställa sommarbemanningen. 

Ytterligare insatser som genomförts till följd av coronapandemin är en inventering inom hela 
förvaltningen där det framgår att viss legitimerad personal finns att tillgå. Bedömningen är dock att det 
enbart är ett fåtal resurser som kan omfördelas. En sjuksköterska i demensteamet är redan nu omflyttad 
till korttidsenheten vid Sörmarksgatan 207. 

Vidare har ett underlag utarbetats till den grupp som arbetar med Samordnad bemanning inom Borås 
Stad med anledning av coronapandemin. Underlaget beskriver bland annat vilka hälso- och 
sjukvårdsuppgifter som tillfälliga bemanningsresurser skulle kunna utföra och hur en snabb 
introduktion kan genomföras. I dagsläget gäller frivillighet för medarbetare i andra förvaltningar att 
bistå med insatser inom Vård- och äldreförvaltningens hälso- och sjukvård. För dagen har vi tre 
frivilliga sjuksköterskor (från Miljöförvaltningen, Grundskolan och Gymnasieskolan) som bistår som 
tillfällig resurs. Vid ett ännu skarpare bemanningsläge har skolsköterskor lyfts fram som en möjlig 
resurs men som sagt, för dagen gäller endast frivillighet för omfördelning av bemanningsresurser. 

Arbete pågår löpande med att säkerställa att skyddsutrustning finns och används enligt de riktlinjer som 
framtagits för coronapandemin. Förvaltningen har utarbetat rutiner för att samordna beställning av 
behov av skyddsutrustning, fördela skyddsutrustning och en lokal är iordningställd för förvaring av 
skyddsutrustning. Bemanning för att packa, fördela och distribuera ut skyddsutrustning till 
verksamheterna har säkerställts. I dagsläget tillgodoses behovet av skyddsutrustning. En rad insatser har 
även genomförts av sjuksköterskor för att säkerställa basala hygienrutiner i verksamheterna. 

Rekrytering av legitimerad personal fortgår trots pandemin som vi befinner oss i. Bland annat har 
arbetet med att rekrytera rehabiliteringspersonal från Danmark resulterat i ett antal nyanställda 
medarbetare som arbetsterapeut och fysioterapeut. Målsättningen är att efter semestrarna kunna avsluta 
inhyrd bemanning från bemanningsföretag. 

Sjukfrånvaron, kort- och långtid, för mars månad visar på 14,9 % till skillnad mot föregående månads 
sjukfrånvaro på 9,0 %. Den höga sjukfrånvaron kan i vissa team härledas till en lägre bemanning under 
längre tid vilket orsakat hälsoproblematik av olika slag. Insatser har genomförts med stöd av 
Organisationshälsa och Medarbetarcentrum. Insatser och stöd har även genomförts via 
företagshälsovården. Vidare har Folkhälsomyndighetens anvisningar om att stanna hemma vid symtom 
på förkylning påverkat sjukfrånvaron i mycket hög grad. Den höga sjukfrånvaron befaras vara ännu 
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högre för april månad. Trenden över tid är oroväckande med tanke på den påfrestning som 
verksamheten har med anledning av coronapandemin då ersättare för legitimerad personal inte finns att 
tillgå i den utsträckning som skulle behövas. 

Personalomsättningen för perioden 2019-04-01 till 2020-03-31 har varit 20,0 % att jämföra med 
föregående periods lägre siffra motsvarande 18,1 %. Med tanke på den positiva rekryteringstrenden 
inom rehabiliteringsområdet är målsättningen att över tid kunna redovisa en lägre personalomsättning. I 
siffran ingår alla professioner inom hälso- och sjukvårdsverksamheten, även rehabiliteringsassistenter, 
enhetschefer samt övrig administrativ personal. Motsvarande siffra totalt för hela förvaltningen är 
12,5 %. 

Covid-19 

Sammanfattningsvis gällande coronapandemin kommer ekonomin att påverkas negativt med ett 
sannolikt underskott på helårsbasis bland annat med hänvisning till ökade kostnader för kvalificerad 
övertidsersättning och köp av extern bemanning från bemanningsföretag. Beräkning för en månad 
inledningsvis visar i dagsläget en ökad kostnad med cirka 400 tkr avseende extern bemanning samt 
kvalificerad övertid. Bedömningen är att verksamheten kommer att påverkas negativt resterande del av 
året med anledning av medarbetarnas höga arbetsbelastning under en längre tid kombinerat med höga 
sjuktal. 

En uppenbar risk är även en nedgång av verksamhetens kvalité då vissa arbetsuppgifter inte kan 
genomföras utan skjuts på framtiden vilket kan påverka såväl patient som medarbetare. 
Prioriteringsordningar för legitimerad personal är upprättade för att säkerställa och upprätthålla 
patientsäkerheten och för att underlätta det dagliga arbetet för medarbetarna. Nytillkomna uppgifter 
genomförs såsom att säkerställa att patienter med misstänkt covid-19 smitta provtas enligt läkares 
ordination samt att telefonrådgivningen har ökat vårdgivare emellan, för anhöriga och för 
verksamheternas olika professioner. Sjuksköterskor har även till uppgift att under helgdagar ta emot 
och samordna meddelande från VGR om bekräftade smittade patienter. Vidare har de till uppgift att 
bedöma och vägleda omvårdnadspersonalens behov av skyddsutrustning. Ytterligare en uppgift för 
legitimerad personal är att bistå med hantering av olika covid-19 frågor och den oro som finns hos 
patienter, anhöriga och medarbetare i hela förvaltningen. Förvaltningen har utarbetat rutiner för att 
samordna beställning av behov av skyddsutrustning, fördela skyddsutrustning och en lokal är 
iordningställd för förvaring av skyddsutrustning samt distribution ut till verksamheterna. 

 

Förebyggande/IT 

Ekonomi 

Enheten prognostiserar ett underskott på 2 000 tkr, främst på grund av effekter av coronapandemin. 

Det finska Allaktivitetshuset på Hultasjögatan får ett bidrag från Vård- och äldreförvaltningen via ett 
IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) på 150 tkr/år vilket inte är budgeterat, men beräknas ändå täckas 
av övrig budget. 

Covid-19 

Det största underskottet beräknar den biståndsbedömda dagverksamheterna för personer med 
demenssjukdom göra. Drygt 2 000 tkr orsakat av minskade intäkter på grund av coronapandemin, som 
gjort att flera av daggästerna valt att stanna hemma. Eftersom dagverksamheten på Bodagatan 36 har 
varit stängd under en längre period och även skall vara stängd fortsättningsvis skall dessa daggäster 
erbjudas plats på någon av de övriga dagverksamheterna, fyller det på med daggäster medför det att 
underskottet kommer att minska. 

En stödlinj upprättades 2020-03-20 – en telefonservice inrättad för alla i riskgruppen för Covid-19 i 
Borås Stad och som är i behov av hjälp. Via denna stödlinje har seniorhälsokonsulenterna exempelvis 
fått förfrågningar om hur man handlar bland annat matvaror på "nätet". De får även förfrågningar från 
andra håll och de varit hemma hos ett antal seniorer och visat dem hur men genomför ett webinköp. 
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De har även tillgodosett behovet av längre stödsamtal via telefon, motsvarande ett hembesök, som de 
märkt en tydlig ökning av sedan coronapandemin började och seniorerna inte lika gärna tar emot 
hembesök. 

De 11 öppna mötesplatserna för seniorer stängdes 2020-03-17 för att minska smittspridningen av 
covid-19. Personalen förflyttades till närliggande vård- och omsorgsboende. 

Ytterligare 3 personer från anhörigstödet och 2 personer från demensteamet är utlånade till annan 
verksamhet fram till semestrarna. 

Kvalitet 

Verksamheten vill möta morgondagens seniorer för att synliggöra möjligheter och skapa nyfikenhet 
kring digitalisering och teknik. Detta arbetssätt ses som en framgångsfaktor då äldreomsorgen står inför 
framtida utmaningar och behöver våga tänka nytt. Om teknikanvändandet ökar kommer seniorerna i 
större utsträckning använda teknik för att få ett självständigt liv. Kommunen kan då förskjuta inträdet 
till äldreomsorgen. När seniorerna väl behöver hjälp är de trygga med teknik och kan då fortsätta 
använda detta i större utsträckning samt att personalens användande av teknik inte upplevs otryggt. En 
målbild är att välfärdsteknik ska ses lika självklart att använda som det är att ta emot en rullstol som 
hjälpmedel. Självklart ska inte välfärdstekniken ersätta personlig kontakt utan vara ett komplement så 
att medarbetarna kan använda sina varma händer där de behövs som mest. 

Några av de aktiviteter som görs inom förebyggandeområdet är: samverkan (dels inom kommunen men 
även med externa parter så som DigiDel, Högskolan i Borås, Mediapoolen samt andra kommuner), 
upphandling av välfärdsteknik, kartläggning av den teknik som redan finns i verksamheten, 
digitaliseringsturné, kompetenshöjning, förändringsarbete i verksamheten, att låta unga 
kommunutvecklare hjälpa till att klura ut hur man gör teknik coolt för seniorer samt aktivt arbete för att 
skapa digitalt innanförskap. 

Vård- och äldrenämnden beslutade i mars att med stöd av lag om vissa kommunala befogenheter 
kostnadsfritt låna ut surfplattor till alla seniorer som är 75 år och äldre. Plattorna skall fördelas efter 
genomförd upphandling. Vård- och äldrenämnden beslutade att finansiera projektet genom tidigare 
tilldelade statsbidrag, 5,5 mnkr, för förstärkning inom äldreomsorgen. 

Från och med oktober kommer den enskilde boråsaren dessutom kunna få digitalt stöd i hemmet. 
Stödet innebär att den enskilde kan få hjälp/stöd två timmar vid fyra olika tillfällen i det egna hemmet 
med sin telefon, surfplatta eller dator. Insatsen söks via förenklad handläggning på Myndighet. Ingen 
utredning behöver göras men vissa kriterier måste uppfyllas. 

Vård- och äldrenämnden har sökt Statsbidrag för att motverka ensamhet bland äldre på totalt 1,8 mnkr, 
för att använda till bland annat integration av E-arkiv och Senior Alert, utbildningsinsatser i 
nyttorealisering och utveckling av välfärdsbiblioteket. 

SKR har träffat en överenskommelse med regeringen för perioden 2020-2022 – ”Teknik, kvalitet och 
effektivitet med den äldre i fokus” – som syftar till att ge kommunerna bättre förutsättningar att 
utveckla sin verksamhet genom digitalisering inom äldreomsorgen. En del i den överenskommelsen är 
att 10 modellkommuner ska utses i Sverige och Borås har sökt till att bli en av dem. Det innebär bland 
annat 1,5 mnkr/år i utvecklingsbidrag. 

Personal 

Sjukfrånvaron på enheten som totalt i januari låg på 6,5%, i februari på 8,7% i, hade under mars ökar 
ytterligare till 13,7%. 

Personalomsättningen var från och med 2019-03-01 till 2020-02-29 5,7%. 
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Kost och vaktmästeri 

Ekonomi 

Utfallet för hela området kost/vaktmästeri/kyld mat är efter april - 2 148 mnkr. Ca 500 tkr intäkter 
släpar och ett mer rättvisande utfall beräknas till - 1 648 mnkr. 

Kostverksamheten står för den största avvikelsen och livsmedelskostnaderna är som förväntat höga 
och ligger ca 1,4 mnkr över budget. Analysen är som tidigare att anledningen till detta är höga priser 
från leverantörerna kopplat till distributionscentralen men även högra råvarupriser utifrån läget på 
världsmarknaden. Strategin för att möta kostnadsökningarna är att fokusera på minskat matsvinn och 
fortsatt försiktighet vid inköp och vikarietillsättning. Bedömningen är att verksamheten får stora 
svårigheter att klara budgetramen och prognos för helåret beräknas till -1,7 mnkr. 

Kvalitet 

Resultatet för perioden januari-april är för ekologiska inköp 49,2% och närproducerade inköp är 25,7%. 

På grund av coronapandemin har samtliga restauranger inom kostverksamheten stängt för besök av 
externa gäster. Vid behov har gästerna/brukarna på olika sätt ändå fått vägledning och hjälp med 
lunchmåltid. 

Kostverksamheten fortsätter arbetet tillsammans personal inom vård- och omsorgsboende och 
korttidsverksamheten att utveckla måltiderna där fokus nu är näringsrik mat. Dock har det inte varit 
möjligt att ha nätverksträffar med kostombud på grund av riskerna kopplat till coronapandemin. 

Planeringen för att växla över kyld mat från extern leverantör till andra alternativ pågår. Parallellt med 
detta har även arbetet startat upp för att öka måltidskvaliteten för brukare i ordinärt boende. En stor 
andel (ca 50%) av de personer som har ett biståndsbeslut för inköp online har fått hjälp av 
verksamheten kyld mat för leverans och uppackning av varor från leverantören. 

Resursgruppen fortsätter med att utöka servicen till hemtjänst- och vård- och omsorgspersonal, senast 
med att ta över inköp av arbetskläder. Nämnden har gett LFF i uppdrag att hitta en lämplig lokal för en 
central tvättstuga och planen är att ett förslag ska presenteras i maj. 

Medarbetare 

Sjukfrånvaron för området har ökat till 12,8% (föregående månad 9,8%). Utifrån pågående 
coronapandemi har specifika mätningar gjorts från mitten av mars och resultatet visar på nära en 
fördubbling av korttidsfrånvaron. Än så länge hanterbart då arbetsuppgifterna minskat när 
restaurangerna varit stängda. 

Personalen har signalerat att arbetsmiljön kring varuleveranserna har försämrats. Dialog med 
koncerninköp har påbörjats och kommer att fortsätta för att se över leveranserna från 
distributionscentralen. Belastningen för personalen inom kyld mat har ökat i samband med 
varuleveranser kopplat till inköp online till brukare i ordinärt boende. Även där pågår kontinuerlig 
dialog med leverantören för att hitta sätt att minska belastningen. 

Buffert 

Av bufferten beräknas 1,5 mnkr att behöva användas för att täcka underskottet i kostverksamheten och 
i övrigt planeras den att användas i sin helhet. I dagsläget är dock inget användningsområde utpekat. 
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4 Konsekvenser av corona-viruset 

Vård- och äldrenämnden har sedan mitten av mars arbetat för att förhindra smittspridning i nämndens 
verksamheter och bland seniorer i stort. Nämnden har fattat beslut om att stänga öppna mötesplatser 
och restauranger samt att stänga en enhet för dagverksamhet och inte verkställa beslut om växelvård 
vid en korttidsenhet. Nämnden gick ut med en uppmaning om att inte besöka vård- och 
omsorgsboenden och korttidsenheter innan det nationella besöksförbudet infördes. 

 

Förvaltningen har sett över rutiner för informationsöverföring mellan verksamheter och bedömning av 
behov av skyddsutrustning. Det har också genomförts olika insatser för säkra medarbetarnas 
kompetens i basala hygienrutiner och användning av skyddsutrustning. Tillgången till material och 
skyddsutrustning har varit begränsad, men verksamheterna har inte varit utan skyddsutrustning i de 
situationer då det krävs för att förhindra smittspridning. För att förbättra tillgången till material och 
skyddsutrustning har nämnden samverkat med central krisledningsstab och Servicenämnden. Nämnden 
har också haft uppföljningar med privata utförare och säkrat samverkan mellan dessa och kommunen. 

En effekt av coronapandemin är att flödena mellan insatser fördröjs. Det märks främst vad gäller in- 
och utflyttning till vård- och omsorgsboende. En del brukare med beslut om vård- och omsorgsboende 
blir kvar på korttidsenhet om det finns misstänkt eller konstaterad smitta på korttidsenheten. Det 
förekommer även att brukare i ordinärt boende väljer att vänta med flytt till vård- och omsorgsboende 
om det finns misstänkt eller konstaterad smitta på vård- och omsorgsboendet. 

En annan konsekvens av coronapandemin är en ökad korttidsfrånvaro (sjukfrånvaro och vård av barn) 
och att det behövs fler vikarier. Fler har anmält sitt intresse för att arbeta som vikarie i nämndens 
verksamheter, vilket är positivt. Det är samtidigt ansträngande för verksamheterna att ta emot och 
introducera nya kollegor samtidigt och samtidigt handleda elever som gör sin praktik. Bedömningen är 
att personalförsörjningen hittills under pandemin varit under kontroll, men att den periodvis varit 
mycket ansträngd på vissa enheter. Det är tydligt att korttidsfrånvaron inledningsvis ökar då en enhet 
får besked om konstaterad smitta. 

Den 1 april skulle förenklat beslutsfattande enligt socialtjänstlagen ha införts avseende insatserna städ, 
tvätt och digitalt stöd i hemmet. Med anledning av coronapandemins utbrott tog dock nämnden 
beslutet att skjuta upp införandet till den 1 oktober. 

Kompetensutvecklingsinsatser har fått ställas in. Mycket av förvaltningens pågående processarbete, 
projekt och annat utvecklingsarbete har tappat fart. Det får konsekvenser på sikt då mycket av detta 
behöver tas igen. Prioritering och ny planering behövs. Även arbete på nationell och regional nivå som 
berör nämndens verksamheter har avstannat eller prioriterats ned. 

De långsiktiga konsekvenserna av coronapandemin är svåra att bedöma. De uppskjutna vårdinsatserna 
kommer sannolikt att påverka behov av insatser från kommunernas socialtjänst och hälso- och 
sjukvård. Den psykiska ohälsan hos äldre kan öka och aktivitetsförmågan minska till följd av den 
isolering som äldre lever i under pandemin. 

I nämndens redovisning av uppskattade kostnader har nämnden antagit att de merkostnader som 
uppstått med anledning av pandemin kommer att vara kvar på samma nivå till och med augusti. I 
redovisningen ingår inte kostnader för samordnade inköp av material samt de resurser från andra 
förvaltningar/bolag som nämnden tagit del av. Det är oklart hur stora dessa kostnader är samt om och i 
så fall hur de ska fördelas. 

 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Materialkostnader -2 000 
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Köp av extern bemanning SSK -1 000 

Ökade sjukfrånvarokostnader -10 000 

Summa -13 000 

 

5. Jämställdhetsperspektivet 

Vård- och äldrenämndens uppdrag är att ge förutsättningar för likvärdig och rättvis service till stadens 
invånare oavsett kön, sexuell läggning eller ekonomisk ställning. Vård- och äldrenämnden tar därmed  
inte hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan verksamheter, men frågan hålls hela tiden 
aktuell i verksamheten, bland annat genom ett kontinuerligt värdegrundsarbete. 

I uppföljningar används könsuppdelad statistik (där det finns) för att kunna göra analyser utifrån ett 
jämställdhetsperspektiv. Nämnden har påbörjat att närmare följa könsuppdelad statisk på olika 
områden såsom könsfördelning av antalet brukare, biståndsbedömda och utförda insatser mm. Till 
exempel är det fler kvinnor än män (även procentuellt sätt) som har hemtjänst eller en plats på vård- 
och omsorgsboende, vilket till viss del kan förklaras med att kvinnor lever längre än män. När en 
kvinna eller man erhåller hemtjänst får de dock lika många timmar i snitt per person. Den 
könsuppdelade statistiken kan ligga till grund för dialog där medarbetarna ges utrymme att diskutera 
ärenden och olika case på ett strukturerat sätt. 

Även i analys av brukarundersökningar, Öppna jämförelser och kvalitetsregister används könsuppdelad 
statistik. I brukarundersökningarna är kvinnor och män sammantaget lika nöjda med sitt vård- och 
omsorgsboende resp. sin hemtjänst. Men vid analys av enskilda frågor finns skillnader. Exempelvis  
upplever män i mindre utsträckning än kvinnor att personalen på vård- och omsorgsboende att 
personalen informerar om tillfälliga förändringar. Kvinnor är mer nöjda med de aktiviteter som erbjuds 
och de är mer nöjda med möjligheten att träffa sjuksköterska. Inom hemtjänsten finns skillnader i om 
man upplever att man kan påverka vid vilka tider personalen kommer. Män är mer nöjda än kvinnorna. 
Männen upplever i högre utsträckning än kvinnorna att personalen informerar om tillfälliga 
förändringar och har tillräckligt med tid. 

Vård- och äldrenämnden ser flera utvecklingsområden att arbeta vidare med, exempelvis kommer vård- 
och omsorgsboendena att arbeta med att kunna ge alla boende en meningsfull dag oavsett 
hälsotillstånd. I arbetet tydliggörs jämställdhetsperspektivet och att det är den boendes uppfattning om 
vad som är meningsfullt som ska forma innehållet, och att det ska anpassas efter den boendes förmåga. 

Under 2019 togs rutin för våld i nära relation fram. Rutinen beskriver vad våld i nära relation är, vilket 
ansvar förvaltningen har, vilket stöd som kan ges samt hur chefer och medarbetare bör agera. Det har 
även tagits fram en rutin om kontaktvägar för samverkan med Arbetslivsnämndens 
Relationsvåldsenhet. Under 2020 kommer rutinerna göras kända i verksamheterna och 
kompetensutvecklingsinsatser för olika personalkategorier påbörjas. 

Nämnden har med utgångspunkt i Borås Stads program för jämställdhetsintegrering beslutat om en 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering. Arbetet med att utveckla analys av könsuppdelad statistik 
och arbetet för att förebygga, upptäcka samt ge stöd till våldsutsatta är de områden som finns med i 
handlingsplanen. Åtgärderna återfinns även i nämndens inriktningsdokument. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Äldreomsorg 

5.1.1 Insatser i ordinärt boende 

5.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal brukare med 
hemtjänst, väf 

2 134 2 149 3 200 2 076 

Tid som utförs i 
egen regi hos 
brukare, timmar 
väf 

40 928 40 141 537 000 39 330 

Tid som utförs av 
privat utförare hos 
brukare enligt 
hemtjänstvalet, 
timmar väf 

8 141 7 496 114 000 5 175 

Antal utförda 
hemtjänsttimmar 
hos brukare, väf 

49 069 47 547 651 000 44 505 

Brukartid, % 57 54 65 55 

Kostnad per 
hemtjänsttimme 

600 627 567 618 

5.1.2 Vård- och omsorgsboende 

5.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal belagda 
platser på vård- 
och 
omsorgsboende 

831 835 847 841 

Antal platser i 
egen regi 

713 716 716 716 

Antal 
entreprenadplatser 

155 155 155 155 

Totalt antal platser 868 871 868 871 

Andel belagda 
platser av totalt 
antal platser, % 

95,8 95,9 97,6 96,5 
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5.1.3 Korttidsvård 

5.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal korttidsplatser 67 67 67 67 

Antal belagda 
korttidsplatser 

66 66 62  

Kommentar Apr 2020 Beläggningen på korttid är inte bara VÄF myndighets köp. platser säljs ibland till 
annan kommun, migrationsverket och SOF. Vi belägger också ibland korttid på vobo. VÄF Myndighets 
volym för korttid för mars är 65,43. 

Andel belagda 
korttidsplatser av 
totalt antal 
korttidsplatser, % 

98,2 98,3 98,5  

Antal 
växelvårdsplatser 

15 15 15 15 

Antal belagda 
växelvårdsplatser 

13 13 12  

Andel belagda 
växelvårdsplatser av 
totalt antal 
växelvårdsplatser, % 

86,7 86,7 100  

Kommentar Apr 2020 Utfallet på antal korttids- och växelvårdsplatser släpar en månad 

5.1.4 Hälso- och sjukvård 

5.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Pågående HSL 
åtaganden 

2 360 2 438 2 500 2 439 

5.1.5 Förebyggande 

5.1.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Totalt antal 
belagda dygn på 
biståndsbedömd 
dagverksamhet 

1 138 1 310 13 600  

Kommentar Apr 2020 Utfallet på antal belagda platser släpar en månad. 
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6  Investeringar 

6.1 Investeringar som löper över flera år 

 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2020 
Utgift april 

2020 
Prognos 

2020 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

Trygghetshubb 16 700 6 000 0 0 16 700 0 

Summa 16 700 6 000 0 0 16 700  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 
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1  Inledning 

Miljö- och konsumentnämnden har till huvuduppgift att ansvara för Borås Stads myndighetsansvar 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Myndighetsutövning och tillsynsarbete syftar till att säkerställa 
boråsarnas hälsa och säkerhet, en effektiv och hållbar samhällsplaneringsprocess, lika och rättvisa regler 
för företag i Borås samt till att motverka brottslighet. Nämnden ansvarar även för kommunens budget- 
och skuldrådgivning, konsumentrådgivning samt energi- och klimatrådgivning. Miljö- och 
konsumentnämnden ska svara för miljövård och naturvårdsfrågor i kommunen i den mån det inte 
ankommer på annan. Nämnden ska följa utvecklingen i kommunen vad det gäller miljö- och 
hälsoskydd, utarbeta förslag, bereda ärenden samt medverka i planering där frågor inom nämndens 
ansvarsområde berörs. 

Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har fått en 
svårare arbetssituation på grund av coronapandemin. Flertalet verksamheter har inte längre samma 
möjlighet att ta emot tillsyns- eller kontrollbesök då de har en ansträngd situation med trängsel och 
ekonomiska svårigheter medan andra verksamheter har strikt besöksförbud och distansarbete. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi-och klimatrådgivning 
samt de förebyggande åtgärderna inom dessa områden påverkas i hög grad. Besök kan inte tas emot på 
samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar har ställts in. 

Ur arbetsmiljö- och smittrisksynpunkt för våra medarbetare, verksamhetsutövare och boråsare måste 
en riskbedömning alltid göras inför varje besök hos verksamheter eller möte hos förvaltningen. 
Förvaltningen följer stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och majoriteten av 
medarbetarna arbetar helt eller delvis hemifrån. Distansarbetet medför i sig svårigheter att följa redan 
beslutade kontroll- och tillsynsplaner för myndighetsområdena. 

Både nämnden och förvaltningen har fått en ökad förmåga att ha möten på distans, vilket i de flesta fall 
har fungerat väl. Vissa typer av möten är svårare att genomföra och därför har vissa saker fått skjutas på 
framtiden. I en del fall har det visat sig att möten på distans varit mer tidseffektiva. Arbete hemifrån 
medför i viss mån en ökad administration och längre handläggningstid. 

Internt inom förvaltningen har en mängd olika frågeställningar om corona uppkommit bland 
personalen. Förvaltningsledningen har dagliga avstämningar och regelbunden kommunikation med alla 
anställda för att lindra oro och rädsla hos personalen. Dagliga digitala möten sker också på 
avdelningarna med samma syfte. En hel del tid har åtgått till daglig omvärldsbevakning för att kunna ge 
svar och få klarhet i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och lokal hantering av frågor inom 
förvaltningen. 

Förvaltningen arbetar hela tiden systematiskt för att information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet ska hålla hög kvalitet inom alla nämndens ansvarsområden. När det gäller 
myndighetsutövning mäts dessa parametrar i Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av Sveriges 
kommuner och landsting. Resultaten för 2019 visar ökad nöjdhet hos näringslivet. Resultat 2019 
jämfört med (2018) för område Miljö- och hälsoskydd 65 (59), Livsmedelskontroll 73 (71) och 
Serveringstillstånd 73 (65). 

Nämnden har tilldelats 27 400 tkr i kommunbidrag och utöver det får nämnden under 2020 använda 
549 tkr av ackumulerat resultat för åtgärder inom ramen för klimatkompensationsfonden samt använda 
1 238 tkr av kvarvarande byggbonusmedel (550 tkr Miljötillsyn avd. Röd och Blå, 688 tkr 
Miljöstrategiska avd.). Det innebär att nämndens totala resurser under 2020 uppgår till 29 187 tkr. 

Ekonomin påverkas oerhört mycket av coronapandemin. Det är väldigt svårt att prognostisera de 
budgeterade intäkterna. Ingen kan veta om verksamheterna kommer att kunna betala sina fakturor i tid 
eller om de kommer att kunna betala över huvud taget. Som ett led i att stötta företagen under denna 
kris så har Kommunfullmäktige beslutat att inte fakturera årsavgifterna till företagen gällande livsmedel- 
och alkoholtillsyn vilket medför en intäktsförlust på drygt -5 mnkr (Ej debiterade årsavgifter alkohol -1 
850 tkr och ej debiterade årsavgifter livsmedel -3 200 tkr ). 



Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 1 2020 4(21) 

Miljötillsyn avdelning Röd och Blå och Miljöstrategiska avdelningen har svårt att bedöma vad de 
kommer att kunna upparbeta gällande byggbonusmedlen och övriga projekt, på grund av 
coronapandemin,. 

Resultatet per 2020-04-30 visar på ett negativt resultat på drygt -1,5 mnkr. Av de beviljade medlen 
utöver kommunbidraget har nämnden ännu inte upparbetat något gällande byggbonusmedlen eller 
inom ramen för klimatkompensationsfonden. Meningen är att använda dessa pengar under resterande 
delen av året. 

Personalkostnaderna ger ett prognostiserat överskott på totalt 1,4 mnkr men det kompenserar inte för 
det stora intäktsbortfallet. 

Prognosen för helårsresultatet är negativ -4 mnkr vid årsskiftet beroende på konsekvenserna av 
coronapandemin. Om 549 tkr av det ackumulerade resultatet samt kvarvarande byggbonus 1 238 tkr 
används hamnar helårsprognosen på - 2,2 mnkr. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 

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

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 NKI – Miljö- och hälsoskydd 59 60 70 65 

 NKI – Livsmedelskontroll 71 68 70 73 

 NKI – Serveringstillstånd 65 76 75 73 

NKI – Miljö- och hälsoskydd 

OBS Sammanlagda resultatet för hela 2019 har erhållits efter att Årsrapport 2019 färdigställdes. 
Kolumnen "Utfall T1 2020" avser därför verkligt utfall Totalt 2019. 
 
Förvaltningen arbetar systematiskt för att information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, 
rättssäkerhet och effektivitet ska hålla hög kvalitet. När det gäller myndighetsutövning inom nämndens 
tre myndighetsområden Miljö och hälsoskydd, Livsmedelskontroll samt Serveringstillstånd mäts detta i 
Öppna Jämförelser (Insikt) som görs av Sveriges kommuner och landsting. Resultaten för 2019 visar 
ökad nöjdhet hos näringslivet. Internt på förvaltningen pågår förbättringsarbete med att höja NKI-
värden. 

 
 

NKI – Livsmedelskontroll 

Se kommentar ovan. 
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NKI – Serveringstillstånd 

Se kommentar ovan. 

 
 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Miljö- och konsumentnämnden ska utreda 
hur förvaltningen kan effektivisera 
tillsynsverksamheten enligt alkohollagen. 

 Ej genomfört Nämnden beslutade 28 april att sätta 
slutdatum för rapporten till 2020-10-01. 

2.2 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 

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

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Borås Stads Riktlinjer för resor ska vid 
den kommande revideringen utformas så 
att resor med flyg minimeras. 

 Genomfört Riktlinjerna är uppdaterade. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,1 5,7 5,5 4 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

0,4 0,5 0,5 0 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

För hela 2019 låg sjukfrånvaron på 5,7% för den senaste tolvmånadersperioden, vilket är en något lägre 
nivå än 2018 då frånvaron var 6,1%. 
Första tertialet 2020 ligger sjukfrånvaron på 4%, dvs något lägre än 2019. Genomsnittet för Borås Stad 
totalt var första tertialet 7,4%. I de fall det är aktuellt bedrivs ett rehabiliteringsarbete genom 
företagshälsovården. en relativt liten organisation som Miljöförvaltningen får några få långa sjukfall 
stort genomslag i statistiken, varför sjukfrånvaron kan variera kraftigt. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Miljöförvaltningen använder timanställningar vid tillsyn på kvällar och nätter, annars endast i 
undantagsfall. 

 
 

3 Intern kontroll 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den 
professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad 
av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m m 

Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt 
verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och 
processer, antas av nämnd och bolagsstyrelse, för närvarande görs riskanalys och en plan antas senast i 
augusti inför kommande år. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Måluppfyllelse Uppföljning verklig 
tillsyn jämfört med 
planerad tillsyn 

Uppföljning verklig tillsyn 
jämfört med planerad 
tillsyn 
 

På grund av Covid-19 
har den planerade 
tillsynen till stor del 
ersatts av annan 
tillsyn, vilket betyder 
att de beslutade 
tillsynsplanerna 
troligen inte kommer 
att kunna följas under 
2020. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 



Miljö- och konsumentnämnden, Tertial 1 2020 7(21) 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 

2020 
Direkt åtgärd 

Måluppfyllelse Risk att mål och uppdrag 
avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden 
inte uppfylls inom 
ekonomiska ramar. 

16 Verksamhets- och 
tillsynsplaner 
 

 Pågående 

Kommentar 
 

Förvaltningens 
avdelningar har tagit fram 
verksamhetsplaner med 
prioriteringar för vad som 
ska göras inom de 
befintliga ramarna. För 
avdelningarna 
Livsmedelskontroll och 
Miljötillsyn har nämnden 
beslutat om tillsynsplaner 
med syfte är att prioritera 
inom nämndens olika 
myndighetsuppdrag. 
Miljö- och 
konsumentnämnden 
måste kontinuerligt 
synliggöra vad vi 
prioriterar och vad vi 
prioriterar bort och 
konsekvenserna av detta 
för boråsarnas hälsa och 
miljö, t.ex. i hela 
budgetprocessen. 

På grund av Covid-19 har den planerade tillsynen till stor del ersatts av annan tillsyn, vilket betyder att de beslutade tillsynsplanerna troligen inte 
kommer att kunna följas under 2020. 

4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 358 221 389 389 0 

Avgifter och övriga intäkter 5 988 4 691 24 931 20 739 -4 192 

Summa intäkter 6 346 4 912 25 320 21 128 -4 192 

Personal -12 157 -13 330 -45 102 -43 702 1 400 

Lokaler -718 -735 -2 252 -2 252 0 

Material och tjänster -1 791 -1 503 -5 012 -6 250 -1 238 

Kapitalkostnader -33 -32 -80 -80 0 

Summa kostnader -14 699 -15 600 -52 446 -52 284 162 
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Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Buffert (endast i budget) 0 0 -274 -274 0 

Nettokostnad -8 353 -10 688 -27 400 -31 430 -4 030 

Kommunbidrag 8 625 9 133 27 400 27 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

272 -1 555 0 -4 030 -4 030 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

460 0  549 549 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

175 0  1 238 1 238 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

907 -1 555 0 -2 243 -2 243 

Ackumulerat resultat -594  151  -151 

Resultatanalys 

Till och med april månad redovisas ett negativt resultat jämfört med kommunbidrag på -1,5 mnkr. Inga 
beviljade medel (ianspråkstaget resultat och öronmärkta byggbonuspengar) är hittills använt. Prognosen 
för året, som är osäker, pekar på ett negativt resultat på - 2,2 mnkr när beviljade medel har nyttjats 
under resterande del av året. Nämnden har inte fattat något beslut om att använda sin buffert på 
274 tkr. Fattas inte något sådant beslut så kommer bufferten att förbättra det negativa resultatet. I 
intäkterna ingår även debiteringar inom ramen för klimatkompensationsfonden på 766 tkr. 

Det är framförallt de förlorade intäkterna från årsavgifterna för livsmedel och alkohol som påverkar 
prognosen negativt. Personalkostnaderna prognostiseras till ett överskott på 1,4 mnkr men det 
kompenserar inte för de förlorade intäkterna. Överskottet huvudsakligen på senare tillsättning av 
tjänster. 

Övriga kostnader avviker mot budget på grund av byggbonus. 

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2019-12-31 
Utfall 2020-04 Återstår 

Byggbonus 3 500 2 262 0 1 238 

Summa 3 500 2 262 0 1 238 

Byggbonus är statliga medel som syftar till att stimulera kommunerna att öka bostadsbyggandet. 
Meningen var att under 2019 använda byggbonusen till följande: 

 500 tkr till en grönstråksutredning tillsammans med bidrag från Länsstyrelsen 

 200 tkr till en luftutredning 

 550 tkr för att påbörja inventering av miljöfarliga område 

På grund av bland annat låga personalresurser 2019 så upparbetades endast 12 tkr av byggbonusen. Det 
återstår således 1238 tkr (1 250 tkr - 12 tkr) av byggbonusen, vilket har flyttats med till 2020. 
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Miljö- och 
konsumentnämnden 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -346 -304 -1 167 -1 167 0 

Nettokostnad -346 -304 -1 167 -1 167 0 

Förvaltningsledning      

Intäkt 10 0 0 0 0 

Kostnad -2 365 -466 -1 929 -1 929 0 

Nettokostnad -2 355 -466 -1 929 -1 929 0 

Stab      

Intäkt 0 90 262 262 0 

Kostnad 0 -938 -3 001 -3 001 0 

Nettokostnad 0 -848 -2 739 -2 739 0 

Verksamhetsstöd      

Intäkt 0 34 100 100 0 

Kostnad 0 -1 675 -4 865 -4 865 0 

Nettokostnad 0 -1 641 -4 765 -4 765 0 

Tillstånd- och 
livsmedelskontroll 

     

Intäkt 2 703 933 9 306 4 248 -5 058 

Kostnad -2 721 -3 364 -9 703 -9 703 0 

Nettokostnad -18 -2 431 -397 -5 455 -5 058 

Miljötillsyn avdelning Röd      

Intäkt 2 306 1 977 6 171 6 171 0 

Kostnad -4 216 -2 458 -8 275 -7 925 350 

Nettokostnad -1 910 -481 -2 104 -1 754 350 

Miljötillsyn avdelning Blå      

Intäkt 0 122 5 425 5 425 0 

Kostnad 0 -1 407 -6 870 -6 470 400 

Nettokostnad 0 -1 285 -1 445 -1 045 400 

Miljöstrategiska inkl. 
energirådgivning 

     

Intäkt 815 374 2 187 2 287 100 

Kostnad -3 015 -2 835 -9 686 -10 274 -588 

Nettokostnad -2 200 -2 461 -7 499 -7 987 -488 

Konsument Borås      

Intäkt 514 616 1 869 1 869 0 
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Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Kostnad -1 576 -2 160 -6 950 -6 950 0 

Nettokostnad -1 062 -1 544 -5 081 -5 081 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -274 -274 0 

Nettokostnad 0 0 -274 -274 0 

Klimatkompensationsfon
d 

     

Intäkt 0 766 0 766 766 

Kostnad -460 0 0 0 0 

Nettokostnad -460 766 0 766 766 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 6 348 4 912 25 320 21 128 -4 192 

Kostnad -14 699 -15 607 -52 720 -52 558 162 

Nettokostnad -8 351 -10 695 -27 400 -31 430 -4 030 

Miljö- och konsumentnämnden 

Den politiska verksamheten följer sin budget väl och bedömningen är att budgeten kommer att hålla. 

  

Förvaltningen gemensamt (Förvaltningsledning, Stab och verksamhetsstöd)  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamhetsstöd och Stab följer sin budget och bedömningen är att budgeten kommer att hålla. 
Förvaltningsledning har ett överskott på personalkostnaderna vilket beror på att det är budgeterat extra 
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för kompetensutveckling för hela förvaltningen men det har ännu inte nyttjats. 

Åtgärder 

Inget är ännu planerat gällande kompetensutveckling för personalen då detta år är mycket speciellt med 
tanke på Corona. 

Analys av verksamheten 

Förvaltningen arbetar vidare med att få ett mer systematiskt och långsiktigt arbete inom både taxe- och 
HR-områdena. Förvaltningen fortsätter att tidsredovisa i syfte att följa upp de tillsynsplaner som tagits 
fram för året. Tidsredovisningen sker nu varje månad och ska också utgöra ett underlag för att bland 
annat beräkna OH-kostnader. Verksamhetsstöd har tagit fram en tidsredovisningsmall som är baserad 
på respektive avdelnings tillsynsplan. 

Verksamhetsstöd har under årets början haft en administratör som slutat. I avvaktan på en översyn av 
bemanningen för hela förvaltningen så hyrs en vikarie in från ett bemanningsföretag. 

Vidare har avdelningen arbetat med införandet av ett nytt ärendehanteringssystem vilket tar mycket tid i 
anspråk när nya rutiner ska på plats. Bland mycket annat så arbetar avdelningen även med framtagande 
av en uppdaterad dokumenthanteringsplan som kommer att vara uppbyggd i samma processbaserade 
klassificeringsstruktur som det nya ärendehanteringssystemet och Borås Stads gemensamma 
kvalitetsledningssystem Canea. Detta är ett stort arbete men ambitionen är att ha en grundstomme klar 
inom kort som vi bygger vidare på framgent. Avdelningen håller också på att sjösätta det nya e-arkivet 
vilket kommer att ersätta våra gamla fysiska arkiv. 

  

Tillstånd och Livsmedelskontroll 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Kommunfullmäktige har beslutat att Miljö- och konsumentnämnden inte ska ta ut de årliga 
tillsynsavgifterna för företag gällande livsmedelskontroll och alkohol. Det medför ett intäktsbortfall på 
på nästan -1,9 mnk för alkohol och -3,2 mnkr för Livsmedelskontroll. 

Tobak 

De nya tobaksavgifterna innebär att alla verksamhetsutövare som säljer tobak ska ansöka om tillstånd. 
Det är en avgift som tas ut en gång (vid ansökningstillfället) och beviljas man tillstånd kommer sedan 
en årlig tillsynsavgift att tas ut. Varje tillstånd genererar 11,6 tkr enligt fastställd taxa. Dessa 
tobaksintäkter har budgeterats till nästan 1 mnkr. 

Arbetet med att handlägga de nya tobaksavgifterna som trädde i kraft 1 juli 2019 blev inte klart förra 
året på grund av hög sjukfrånvaro och VAB. Frånvaron har varit hög även första tertialet. Fokus ligger 
därför tills vidare helt på handläggning av ansökningarna. Målsättning att fatta beslut i alla inkomna 
ansökningar är förskjuten framåt. Ansökningar som inkommit efter 31 oktober 2019 (och därmed ej får 
sälja tobak innan beslut fattas) prioriteras och blir ”akutärenden” utöver redan befintliga ansökningar 
som väntar eller är pågående. Dessa beräknas avslutas under maj. Tillsyn inom tobak (e-cigg, folköl och 
receptfria läkemedel) görs endast i mån av tid. 

Åtgärder  

En handläggare för tobak är föräldraledig och ytterligare en handläggare lånas ut sedan slutet av april 
månad för att hjälpa till inom vården på grund av Corona. För att ändå klara handläggningen av 
tobakstillstånden kommer en alkoholhandläggare att istället arbeta med tobak tillsammans med den 
extraresurs vi har, vars tjänst som förlängs året ut. 

Alkohol 

Under första tertialet har serveringssidan haft några komplexa och resurskrävande ärenden. Internt 
arbete med effektivisering och arbetsmiljö samt medial uppmärksamhet har medfört att första tertialet 
varit tufft/ansträngande för hela enheten. Situationen med coronapandemin har medfört ärenden på 
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serveringssidan med snabba beslut eller besked, vilka förhoppningsvis underlättat för aktörerna att 
upprätthålla så mycket som möjligt av sina verksamheter. 

Coronapandemin påverkar alla verksamheter som serverar alkohol i hög grad. Alkoholtaxan baseras på 
alkoholomsättningen hos verksamhetsutövarna och därför kan vi redan nu dra slutsatsen stora 
svårigheter att finansiera nästa års alkoholverksamhet utifrån taxeintäkter. 

Åtgärder 

I samband med att Miljö- och konsumentnämnden under hösten ska kompenseras för uteblivna 
intäkter på grund av KF-beslutet att inte fakturera företag årliga livsmedels eller 
serveringstillståndsavgifter, måste även hänsyn tas för konsekvenserna på 2021 års taxeintäkter. 

Livsmedelskontroll 

Första delen av tertialet låg livsmedel i fas med planeringen. I anslutning till att coronapandemin nådde 
Sverige fick rutinerna ändras vid kontrollerna vilket medfört att planerade kontroller inte kunnat 
genomföras. Efter att Folkhälsomyndighetens föreskrifter om trängsel i livsmedelslokaler började gälla 
har den ordinarie livsmedelskontrollen minskat drastiskt. Det rådande läget gör att huvuddelen av tiden 
läggs på omvärldsbevakning, inkommande klagomål på trängsel samt tillsyn på serveringar för att 
kontrollera efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens föreskrift. 

Utöver detta har införandet av ett nytt ärendehanteringssystem tagit mycket tid i anspråk, både själva 
konverteringen men också framtagande av nya rutiner, datastrul när systemet ligger nere, 
handhavandeproblem m.m. Det har även varit en turbulent tid för avdelningen med mycket medial 
uppmärksamhet som påverkat alla medarbetare och arbetsmiljön. 

  

Miljötillsyn  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker  

Årets personalbudget förstärktes med 4 medarbetare (1 chef, 1 MIFO-handläggare, 1 assistent och 1 
miljöinspektör). Syftet med chefsrekryteringen är att öka chefstid för varje medarbetare, att 
verksamheten ska arbeta vidare med höja intäkterna för miljöbalkstillsyn samt att vidareutveckla 
uppföljning och analys. Rekryteringen har dragit ut på tiden på grund av coronapandemin, men bedöms 
snart vara avslutad. Rekryteringen av tjänsterna för MIFO-inventering och miljöinspektör kommer att 
påbörjas under våren. 

Personalförstärkningarna är tänkt att finansiera sig själva då den debiterbara timsynen tidigare bedömts 
öka, men nu på grund av Corona har detta blivit mer osäkert. Assistentbefattningen var tidigare en 
allmän visstidsanställning som nu övergått till en tillsvidare. På denna tjänst har delar av MIFO-arbetet 
placerats. 

Årsavgifterna kommer att debiteras sedvanligt men det är ovisst om alla verksamheter kommer att 
kunna betala. 

Personalkostnaderna har ett prognostiserat överskott på 1,3 mnkr vilket beror på senare tillsättning av 
tjänster men det kompenserar inte de befarade intäktsförlusterna. 

Åtgärder  

550 tkr av underskotten är hänförbara till byggbonusen och kommer i bokslutet att täckas av beviljade 
byggbonusmedel såvida det kommer finnas möjlighet att upparbeta dessa medel. 

Planen var att avdelningen skulle försöka öka sina intäkter under 2020 men Coronasituationen medför 
många svårigheter så är det ytterst tveksamt om att budget kommer att hållas. Många inplanerade 
tillsynsbesök har blivit inställda beroende på besöksförbud eller sjukdom/vård av barn både hos egen 
personal och verksamhetsutövare. Det är också mycket ovisst om verksamhetsutövarna kommer att 
kunna betala sina fakturor i tid eller om de ens kan betala över huvud taget. I dagsläget gissar vi att det 
skulle det kunna handla om en intäktsförlust på ca. 30%. 
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Analys av verksamheten 

För att minimera smittrisken av corona i samhället beslutade staden att alla medarbetare vars 
arbetsuppgifter kan utföras på distans kan jobba hemifrån om den enskilda förvaltningen bedömer att 
åtgärden minskar smittspridningen. Effekterna av coronapandemin märks ute i samhället såväl som på 
kontoret genom att flertalet inplanerade tillsynsbesök hastigt blivit inställda med anledning av stora 
restriktioner hos företagen i form av besöksförbud, sjukdom, arbete hemifrån, allmän oro, ökad mängd 
telefonsamtal etc. Många tillsynsbesök på de årsbetalande verksamheterna som vanligen görs under 
årets första halva har inte kunnat genomföras. Detta kommer att medföra en ökad arbetsbelastning till 
hösten. Många besök har ställts in med kort varsel vilket i sin tur lett till att några alternativa 
tillsynsbesök inte fanns framtaget så att mycket tid gått förlorad. Den nationella  tillsynsvägledningen 
har också varit ytterst bristfällig med otydliga besked kring hanteringen av tillsynsfrågor och 
tillsynsrelaterat arbete. Nyligen har Länsstyrelsen meddelat kommunerna att prioritera tillsyn på 
äldreboenden. Tillsynen görs via telefon för att undersöka hur egenkontrollen med att minska 
smittspridning fungerar internt på äldreboendena samt för rådgivning. Analys och utvärdering av 
arbetet kommer att sammanställas inom kort. Nytillkommen uppgift är också att avdelningen planerat 
att samarbeta med livsmedelsinspektörer för att genomföra trängseltillsyn på restauranger. 
Analysarbetet kommer att sammanställas under juni. Avdelningen ägnar mycket tid åt både daglig 
omvärldsbevakning och åt att svara på många frågor kring coronarelaterade frågor, vilket lett till att 
ordinarie arbete har fått läggas åt sidan. 

Rekryteringsarbetet behöver prioriteras för att på sikt kunna uppnå tillsynsplanen och hålla budget. 

  

Miljöstrategiska  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Det är svårt att bedöma om intäkterna kommer nå upp till budgeterade nivåer då Coronapandemin 
påverkar hur arbetet kan utövas framöver både avseende projekten och det övriga arbetet. 

Projekten påverkar resultatet med -231 tkr (Sinfonia -61 tkr, Hållbar landsbygd -38 tkr, LONA-
projekten -132 tkr). Resultatet för hela avdelningen är 49 tkr men om projekten exkluderas så är 
resultatet 280 tkr. Projekten finansieras oftast till största delen med olika bidrag vilka i flera fall söks i 
efterhand. Intäkterna avviker därför vanligen från budget. 

688 tkr av underskotten är hänförbara till byggbonusen och kommer i bokslutet att täckas av beviljade 
byggbonusmedel såvida det kommer finnas möjlighet att upparbeta dessa medel. 

Det finns en förhoppning hos handläggarna att söka pengar för LONA-projekten och fortsättning på 
Hållbar utveckling Sjuhärad och i bästa fall skulle detta kunna leda till intäkter och kostnader på upp till 
ca. 1,3 mnkr. 

Åtgärder 

Projekten behöver styras upp på ett tydligare sätt och arbete med att ta fram projektbudgetar kommer 
att göras under året. Eventuellt kommer samtliga projekt att från och med nästa år läggas på en separat 
verksamhet men på samma ansvar, så att det blir lättare att följa avdelningens ekonomi. 

688 tkr hänförbara till byggbonusen och kommer i bokslutet att täckas av beviljade byggbonusmedel 
för de två insatser som är beviljade, grönstråksutredning och luftutredning. Det är dock beroende av 
förutsättningarna för Miljöhandläggarna att upparbeta denna byggbonus. 

Analys av verksamheten  

En medarbetare har flyttat till Stadsledningskansliet och en nyanställd ersättare har påbörjat sin tjänst. 
Vi har tillsatt tjänsten som Klimatanpassningssamordnare internt och rekrytering av ny Miljöutredare 
har påbörjats. Vi har även startat ett samverkansavtal med Härryda Kommun kring energi- och 
klimatrådgivning och därmed fått ett nytillskott på personalsidan. Det är en delad tjänst mellan Härryda 
och Borås som finansieras av energimyndigheten. 
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Riktlinjer för resor är reviderad. Energi- och klimatstrategin är under arbete och ska gå ut på remiss 
innan sommaren. Vi har informerat om vårt klimatanpassningsarbete vid olika tillfällen, t.ex. på ett 
möte för Teknisk samordning. 

Biologerna har genomfört ett utbildningstillfälle om biotopskydd för planarkitekterna och 
bygglovshandläggarna. 

Vi har på grund av omständigheterna i samhället tvingats ställa in våra miljöutbildningar och arbetar 
med att ta fram ett förslag på digital lösning för dessa. Många av våra rådgivningar har också ställts in 
eller övergått till digital form. 

  

Konsument Borås 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Bedömningen är att avdelningen klarar att hålla sin budget. 

Åtgärder 

En medarbetare som arbetar 50% som budget- och skuldrådgivare har sagt upp sig. Avdelningen 
planerar att rekrytera en ny medarbetare till denna tjänst så snart som möjligt. Det betyder att 
personalbudgeten kommer att överskridas i år, men totalt sett klarar avdelningen ändå sin budget 
eftersom kostnaderna för lokaler har minskat samt en del minskade kostnader för inköp och resor till 
fortbildningar. 

Analys av verksamheten  

Under årets första kvartal har ärendena för budget- och skuldrådgivningen ökat med 35% jämfört med 
samma period föregående år. Ökningen beror framförallt på att vi sedan i höstas gjort det enklare för 
klienterna att boka tid. Hittills har vi inte märkt av någon betydande ärendeökning med anledning av 
Corona. I dagsläget har vi ingen kö till budget- och skuldrådgivningen och klarar således att följa 
Konsumentverkets rekommendation om att erbjuda ett första besök inom 4 veckor. Detta kan komma 
att bli svårt att bibehålla under resterande delen av året då vi antagligen kommer få fler ärenden 
eftersom Coronapandemin påverkar såväl samhällsekonomin som privatekonomin negativt. 

Konsumentrådgivningen har haft färre ärenden än föregående år. På grund av Corona har karaktären på 
frågorna förändrats något. Fler har sökt rådgivning för inställda resor och arrangemang än tidigare. 
Väntetiden är längre än normalt på grund av sjukfrånvaro. 

I början på året startade vi upp en sida på Facebook för Konsument Borås. Där delar vi med oss av råd 
och tips till allmänheten inom områdena privatekonomi, konsumenträtt och hållbar konsumtion. Det 
utåtriktade och förebyggande arbetet har stannat av med anledning av Coronapandemin. Vi har bland 
annat fått ställa in samverkansdagen "Våga fråga hur mår din ekonomi", flera inbokade föreläsningar på 
skolor samt en ekonomiskola i samverkan med olika kyrkor. 

  

Buffert 

Nämnden har inte fattat beslut om att fördela ut bufferten ännu. Fattas inte några sådana beslut under 
året så kommer bufferten att förbättra nämndens resultat med 274 tkr. 

  

Klimatkompensationsfond 

Totalt sett fanns vid årets början 549 tkr i fonden. Hittills i år har Miljö- och konsumentnämnden 
debiterat 766 tkr från de förvaltningar och bolag för de klimatavgifter som de inte kompenserat för. 
Medlen förs över mellan budgetåren under rubriken "beviljat ianspråkstaget resultat". 
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5 Konsekvenser av corona-viruset 

Ekonomiskt perspektiv 

Ekonomin påverkas oerhört mycket av Corona. Det är väldigt svårt att prognostisera de budgeterade 
intäkterna. Ingen kan veta om verksamheterna kommer att kunna betala sina fakturor i tid eller om de 
kommer att kunna betala över huvud taget. Som ett led i att stötta företagen under denna kris så har 
Kommunfullmäktige beslutat att inte fakturera årsavgifterna till företagen gällande livsmedel- och 
alkoholtillsyn vilket medför en intäktsförlust på drygt -5 mnkr (Ej debiterade årsavgifter alkohol -1 
850 tkr och ej debiterade årsavgifter livsmedel -3 200 tkr ). 

Miljöinspektörerna, livsmedelsinspektörerna, alkoholhandläggarna och tobakshandläggarna har fått en 
svårare arbetssituation och det är osäkert vad de kommer att kunna handlägga under rådande 
omständigheter. Flertalet verksamheter har inte längre samma möjlighet att ta emot tillsynsbesök då de 
har en ansträngd situation med trängsel ekonomiska svårigheter medan andra har strikt besöksförbud 
och distansarbete. 

Förvaltningens perspektiv 

Ur arbetsmiljö- och smittrisksynpunkt för våra medarbetare, verksamhetsutövare och boråsare måste 
en bedömning alltid göras inför varje besök hos verksamheter eller möte hos förvaltningen. 
Förvaltningen följer stadens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och majoriteten av 
medarbetarna arbetar helt eller delvis hemifrån. Distansarbetet medför i sig svårigheter att följa redan 
beslutade kontroll- och tillsynsplaner för myndighetsområdena. 

Rådgivningsverksamheterna inom budget och skuld, konsumenträtt och energi-och klimatrådgivning 
samt de förebyggande åtgärderna inom dessa områden påverkas i hög grad. Besök kan inte tas emot på 
samma sätt och förebyggande åtgärder i form av till exempel föreläsningar har ställts in. 

Förvaltningen har fått en ökad förmåga att ha möten på distans, vilket i de flesta fall har fungerat väl. 
Vissa typer av möten är svårare att genomföra och därför har vissa saker fått skjutas på framtiden. I en 
del fall har det visat sig att möten på distans varit mer tidseffektiva. Arbete hemifrån medför i viss mån 
en ökad administration och längre handläggningstid. 

Internt inom förvaltningen har en mängd olika frågeställningar om corona uppkommit bland 
personalen. Förvaltningen har dagliga avstämningar inom ledningsgruppen som sedan vid behov 
kommuniceras ut till våra anställda för att lindra oro och rädsla hos personalen. Dagliga digitala möten 
sker också på avdelningarna med samma syfte. En hel del tid har åtgått till daglig omvärldsbevakning 
för att kunna ge svar och få klarhet i frågor inom arbetsmiljö, smittrisker och lokal hantering av frågor 
inom förvaltningen. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Ej debiterade årsavgifter alkoholtillsyn -1 850 

Ej debiterade årsavgifter livsmedelskontroll -3 200 

Summa -5 050 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Nämndens uppdrag styrs av lagar och förordningar som i grunden är neutrala i förhållande till kön, 
ålder och andra egenskaper hos invånare och verksamhetsutövare. Miljöförvaltningen tar därmed inte 
hänsyn till dessa faktorer vid fördelning av budget mellan verksamheter men frågan hålls vid liv ute i 
verksamheterna bland annat genom att internt arbeta med en jämställd förvaltning. Avdelningarna 
belyser frågan om lika rättigheter och möjligheter inom ramen för APT utifrån stadens arbete med 
SAM-hjulet. 
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I all kommunikation med invånare/verksamhetsutövare/klienter eftersträvas hög nivå av rättssäkerhet 
och likabehandling. 

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. Jämställda löner sätts utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 

7  Verksamhetsmått 

7.1 Miljöförvaltningen gemensamt 

7.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal ärenden 1 901 3 833  1 607 

Antal händelser 
(Ecos) 

7 506 18 487  8 869 

Antal 
delegationsbeslut. 

513 1 207  353 

För dessa verksamhetsmått redovisas enbart utfall. Antal ärenden och delegationsbeslut är något lägre 
jämfört med motsvarande period 2019. Antal händelser är däremot högre. Utfallet kan slå över åren 
beroende på karaktären på de ärenden som är aktuella. 

7.2 Tillstånd - och livsmedelskontroll 

7.2.1 Alkoholtillsyn 

7.2.1.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Andel i procent av 
samtliga 
beslut/besked som 
getts inom 2 
veckor efter att 
ansökan är 
komplett 

0 0 100 100 

Antal ärenden inre 
tillsyn 

1 11 35 3 

Antal yttre 
tillsynsbesök 

  160 27 
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Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Totalt antal 
diarieförda 
ärenden 

  800 153 

Anmälan 
förändring av PBI 

  25 3 

Antal 
delegationsbeslut 

  90 23 

Ändringar i tillstånd   30 15 

Antal 
informationsmöten 

  15 5 

Antal 
kundkontakter 
(mail/telefon/möte 
som inte är 
ärendeknutet) 

  1 300 436 

Antal diarieförda 
händelser 

  4 000 1 178 

Antal dialogmöten   5 1 

Remissvar till 
Spelinspektionen 

  10 0 

Antal 
stadigvarande 
serveringstillstånd 

  135 135 

7.2.2 Tobakstillsyn m.fl. 

7.2.2.1 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal 
delegationsbeslut 

4 11 50 17 

Antal inspektioner 
tobak och e-
cigaretter 

24 31 40 0 

Antal inspektioner 
folköl 

13 19 40 0 

Antal inspektioner 
receptfria 
läkemedel 

11 16 30 0 

Antal kontrollköp 
av tobaksprodukter 

0 0 50 0 

Kommentar Apr 2020 Jämförelsedata saknas från tidigare år. Resultaten påverkas av hög frånvaro på 
grund av sjukskrivning och VAB samt delvis av Corona.  
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7.2.3 Livsmedelskontroll 

7.2.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal 
livsmedelsverksamheter 

790 790 800 800 

Antal inspektioner 284 849 800 247 

Antal revisioner 16 102 100 26 

Antal delegationsbeslut 141 322 260 75 

Klagomål 40 98 70 49 

Registrering 36 127 100 18 

Antal ärenden RASFF 
och iRASFF 

8 21 30 30 

7.3 Miljötillsyn 

7.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal 
delegationsbeslut 

356 834 700 146 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten miljötillsyn 

24 217 250 102 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten enskilda 
avlopp 

13 220 200 8 

Antal inspektioner 
och personliga 
möten hälsoskydd 

120 185 250 70 

Antal 
kundkontakter 
miljötillsyn 

2 277 5 806 5 000 3 234 

Antal 
kundkontakter 
enskilda avlopp 

1 023 2 609 2 500 450 

Antal 
kundkontakter 
hälsoskydd 

1 068 2 203 2 500 612 
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7.4 Miljöstrategiska 

7.4.1 Miljöstrategisk verksamhet 

7.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Naturvårds- och 
hållbarhetsprojekt 

5 0 5 5 

Antal deltagande 
timmar i stadens 
planering 

708 2 352 3 000 206 

Strandskyddsärenden 26 58 50 6 

Deltagare i 
miljöutbildning 

277 1 050 600 0 

Kommentar Apr 2020 Samtliga interna utbildningar har ställts in pga Corona. Vi ser över möjligheterna till 
digital utbildning. 

7.4.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Beviljade ärenden 
Naturvårdsfonden 

9 0 10 3 

Aktiviteter i media 16 36 40 61 

7.4.2 Energi- och klimatrådgivning 

7.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Rådgivningsärenden, 
energi- och 
klimatrådgivning 

63 139 135 13 

Evenemang 4 7 2 0 

7.5 Konsument Borås 

7.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 
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Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Rådgivningsärenden, 
BUS 

197 634 550 265 

Kommentar Apr 2020 Betydligt fler ärenden jämfört med föregående år. Inkomna ärenden per månad ligger 
på en högre nivå sedan i höstas då vi förenklade för invånarna att boka tid för rådgivning. En ytterligare 
ökning av ärenden pga Corona befaras. 

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
BUS 

16 37 50 9 

Kommentar Apr 2020 Föreläsningar på skolor och familjecentraler samt medverkat i media (tidning och 
radio). Flera insatser inställda pga Corona. 

Rådgivningsärenden, 
konsumentsrättslig, 
KVL 

473 1 159 1 200 394 

Kommentar Apr 2020 Färre ärenden än föregående år, men mer kontakttillfällen  per ärenden. Viss 
eftersläpning i registrerade ärenden pga sjukfrånvaro. 

Föreläsningar och 
informationstillfällen, 
KVL 

1 16 50 12 

Kommentar Apr 2020 Föreläsningarna har genomförts i skolor, på familjecentraler och företag. 
Informationsinsatser har genomförts internt i staden samt i media. Flera insatser inställda pga Corona.  

8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift april 

2020 
Avvikelse 

2020 
Prognos 

2020 

     

Summa     

Analys 

8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2020 
Utgift april 

2020 
Prognos 

2020 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

Nytt 
verksamhetssystem 
Ecos2 

1 176 1 176  1 176 1 800 2 

Summa 1 176 1 176  1 176 1 800  

 

Förklaring projektstatus 
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1  Inledning 

Samhället ställs på prov i tider av kris. Kultur kan i tider av oro vara extra viktigt för att skapa hopp och 
gemenskap. En kris i form av den aktuella pandemin innebär dock att det blir extra svårt att 
tillgängliggöra kulturen på grund av alla restriktioner för att minska smittspridningen. Därför har delar 
av verksamheterna i förvaltningen ställts om där det är möjligt. Bibliotekens uppsökande verksamhet till 
personer i riskgrupper är exempel på det liksom de streamade livekonserter med lokala band 
förvaltningen tillsammans med flera andra arrangörer gett stöd till. Det finns flera andra exempel på hur 
verksamheterna anpassar och tillgängliggör sina verksamheter. Trots det måste tyvärr redan nu 
konstateras att 2020 blir ett år då kulturen inte kommer kunna verka och utvecklas på det sätt 
förvaltning och nämnd önskat och planerat. Antalet besökande och medverkande i förvaltningens 
verksamheter har minskat kraftigt under våren och det är ännu högst osäkert hur sommaren och resten 
av året kommer utvecklas. 

En ny kulturplan är under framtagande, då det tidigare styrdokumentet för nämndens arbete upphörde 
vid årsskiftet 2018/19. Arbetet med den nya planen har pågått sedan våren 2019 och beräknas ligga 
klart för politisk behandling till sommaren. Målbilden är ett dokument som beskriver övergripande 
strategier för att stötta nämndens målbild och ambitioner i ett långsiktigt, kanske tioårigt, perspektiv. 
Arbetet har skett i dialogform, internt i förvaltningen, med kulturnämnden men också externt i olika 
referensgrupper. 

  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 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 bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Kulturnämnden ska utreda möjligheten att 
skapa ett ”Art Center” – ett konstens 
skyltfönster. Utredningen ska belysa hur 
olika konstformer kan användas, till 
exempel Lars Thunbjörks fotosamling, 
och hur man kan möjliggöra för möten 
mellan boråsare. 

 Delvis 
genomfört 

Utredningsuppdrag för ett Art Center mm 
är ute på upphandling. En utredning med 
förslag på utvecklingsinsatser ska 
genomföras hösten 2020. 
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2.2 Livskraftig stadskärna 

Målbild 

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

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Kulturnämnden ska, i samarbete med 
Tekniska nämnden, se över 
Annelundsparkens förutsättningar och 
utvecklingsmöjligheter. Utredningen ska 
särskilt belysa hur man kan använda 
konstnärlig utsmyckning, ljus och ljud för 
att göra en promenad i parken till en 
kulturell upplevelse. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget ingår som en del i den 
utredning som ska se på förutsättningar 
för ett Art Center i Borås. 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4,6 4,3 4 4,9 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

6,1 6,3 6,5 6,6 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Kulturnämnden 

Målvärdet för 2020 är en sjukfrånvaro på 4,0 %. Målet är inte uppnått för Tertial 1. Det är framförallt 
två enheter där sjukfrånvaron ökat i jämförelse med samma period föregående år och består av några få 
långa sjukfall över 60 dagar. 
Med anledning av covid-19 förväntar sig förvaltningen en ökad sjukskrivning under året vilket redan 
syns i statistiken och förvaltningen bedömer att det blir svårt nå målvärdet på 4 procent för 2020. 
Förvaltningen kommer fortsatt arbeta aktivt med rehabilitering samt fortsatt att ha ett fokus på 
upprepad korttidsfrånvaro. HR och chefer arbetar gemensamt. 
 
Förvaltningen kommer följa upp sjukfrånvaron i samband med uppföljningen av covid-19. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Målvärdet för andelen timavlönade är 6,5 årsarbetare under 2020. Utfallet för Tertial 1 är 6,6. Andelen 
är i princip densamma som de tre senaste åren och fördelningen mellan verksamheter är densamma. 
 
Med anledning av covid-19 bedömer förvaltningen att målvärdet kommer att uppnås för 2020 då 
verksamheter minskar sina öppettider och därmed minskar sitt behov av timavlönade. 
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3 Intern kontroll 

Kulturnämnden har i riskanalysen inte identifierat några risker med en riskbedömning på 16. 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 3 158 3 724 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 9 894 10 734 29 087 27 337 -1 750 

Summa intäkter 13 052 14 458 29 087 27 337 -1 750 

Personal -37 114 -37 368 -116 347 -116 347 0 

Lokaler -16 166 -16 987 -48 715 -48 715 0 

Material och tjänster -20 964 -22 109 -43 659 -40 659 3 000 

Kapitalkostnader -1 614 -1 629 -4 817 -4 817 0 

Summa kostnader -75 858 -78 093 -213 538 -210 538 3 000 

Buffert (endast i budget)   -1 249 0 1 249 

Nettokostnad -62 806 -63 635 -185 700 -183 201 2 499 

Kommunbidrag 57 192  185 700 185 700 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-5 614 -63 635 0 2 499 2 499 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-5 614 -63 635 0 2 499 2 499 

Ackumulerat resultat 1 275 1 275 1 275 1 275 0 

Resultatanalys 

Nämndbidrag 2020 

Efter beslut i Kommunstyrelsen 200414 har Kulturförvaltningens nämndbidrag höjts med 300 tkr. 
Nämndbidraget uppgå nu till 185 700 tkr. Höjningen gäller den nya familjecentralen Herkules. 

Prognos för helåret 

Kulturförvaltningens prognos för helåret är +2 500 tkr. 

Prognosavvikelserna är indelade i ej coronaavvikelser och coronaavvikelser. 

Åtgärdsplan för ej coronaavvikelser 

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

Kulturadministration 

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

Åtgärd: Detta var en tillfällig åtgärd i 8 veckor. 

Konstmuseet 

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

Åtgärd: En extraordinär kostnad som ska tas av bufferten. 

Kulturskolan 

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

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

Buffert 

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

  

Coronaavvikelser 

Biblioteken i Borås 

-200 tkr, Konferensen Bibliotopica får inget bidrag från regionen samt minskade intäkter från 
förseningsavgifter. 

De kulturhistoriska museerna 

-500 tkr, lägre intäkter på grund av färre besökare på Textilmuseet. 

Teatern 

+ 3 500 tkr på grund av inställda föreställningar under resten av 2020. 

Kulturskolan 

-100 tkr, Minskade intäkter på grund av återbetalning av elevavgift, ökade marknadsföringskostnader 
och inköp av teknisk utrustning till bland annat distansundervisning. 

  

  

4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2019-12-31 
Utfall 2020-04 Återstår 

Summa     
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4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Kulturnämnden      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -289 -260 -847 -847 0 

Nettokostnad -289 -260 -847 -847 0 

Kulturadministration      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -3 265 -3 274 -9 982 -10 182 -200 

Nettokostnad -3 265 -3 274 -9 982 -10 182 -200 

Biblioteksverksamhet      

Intäkt 2 621 3 620 1 635 1 635 0 

Kostnad -18 946 -19 995 -54 954 -55 154 -200 

Nettokostnad -16 325 -16 375 -53 319 -53 519 -200 

Museiverksamhet      

Intäkt 2 335 2 778 7 269 6 769 -500 

Kostnad -10 508 -11 374 -29 923 -29 923 0 

Nettokostnad -8 173 -8 596 -22 654 -23 154 -500 

Konst och 
utställningsverksamhet 

     

Intäkt 583 540 1 320 1 320 0 

Kostnad -4 195 -4 881 -12 076 -12 226 -150 

Nettokostnad -3 612 -4 341 -10 756 -10 906 -150 

Teaterverksamhet      

Intäkt 3 973 4 453 12 712 11 712 -1 000 

Kostnad -12 452 -11 715 -38 994 -34 494 4 500 

Nettokostnad -8 479 -7 262 -26 282 -22 782 3 500 

Publika möten      

Intäkt 871 882 1 406 1 406 0 

Kostnad -9 838 -10 134 -17 687 -17 687 0 

Nettokostnad -8 967 -9 252 -16 281 -16 281 0 

Kulturskolan      

Intäkt 2 582 2 259 4 745 4 695 -50 

Kostnad -13 386 -13 696 -39 775 -40 925 -1 150 

Nettokostnad -10 804 -11 437 -35 030 -36 230 -1 200 

Skolbibliotek      

Intäkt 88 0 0 0 0 

Kostnad -2 980 -2 838 -9 300 -9 300 0 
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Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Nettokostnad -2 892 -2 838 -9 300 -9 300 0 

Buffert      

Intäkt   0 0 0 

Kostnad   -1 249 0 1 249 

Nettokostnad   -1 249 0 1 249 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 13 053 14 532 29 087 27 537 -1 550 

Kostnad -75 859 -78 167 -214 787 -210 738 4 049 

Nettokostnad -62 806 -63 635 -185 700 -183 201 2 499 

4.2.1 Kulturnämnden 

Verksamheten består av Kulturnämndens förtroendevalda samt Kulturnämndens administration. Ingen 
prognosavvikelse. 
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4.2.2 Kulturadministration 

Verksamheten består av Kulturförvaltningens centrala administration. 

-200 tkr är prognosavvikelsen på grund av en extra Securitasvakt i Kulturhuset. Skälet var stök och oro. 
Detta på inrådan från både CKS och polis. Vakten kostade 24 tkr/vecka. Insatsen var planerad i åtta 
veckor vilket gav en kostnad på ca 200 tkr. 

 

4.2.3 Biblioteksverksamhet 

Ekonomi 

Coronapandemin påverkar naturligtvis all verksamhet för närvarande, inte minst en sådan publik 
verksamhet som folkbiblioteken. Budgetmässigt är dock effekterna av coronaviruset inte alltför stora, 
så här långt upp mot 200 tkr, där mer än hälften består av uteblivna intäkter från en bibliotekskonferens 
som Biblioteken i Borås skulle ha arrangerat, men som fick ställas in. 
Inköp av programverksamhet inför hösten har stoppats på grund av osäkerheten kring corona. 

Verksamheten - förutsättningar 

Statliga medel från Kulturrådet har sökts för fyra olika projekt inom ramen för "Stärkta bibliotek", 
beslut fattas av Kulturrådet i början av juni. Projekten är 1. Gemensam katalog och gemensamt 
medieutbud för Biblioteken i Sjuhärad, något som drivs med stöd av Boråsregionen och skulle innebära 
betydligt närmare samarbete mellan Sjuhäradsbiblioteken 2. Läsfrämjande rum, en utökning av Bokstart 
i samarbete med Förskoleförvaltningen 3. Starka närbibliotek för starka lokalsamhällen, medel för att 
upprusta främst barnavdelningarna på närbiblioteken och även för att kunna utöka Meröppet 4. 
Biblioteksrummet på Stadsbiblioteket, en fortsättning på förra årets ansökan då Stadsbiblioteket fick 
medel till att bygga en ungdomsavdelning något som har lett till vidare behov att uppdatera och se över 
resten av biblioteksrummet. 

Göta bibliotek fick stängas under hösten 2019 på grund av att Lokalförsörjningsförvaltningen fick 
lokalen uppsagd av fastighetsägaren. Ingen ny lokal finns i dagsläget. Långsiktigt ser Biblioteken i Borås 
att det vore lämpligt med ett bibliotek på Gässlösa, gärna tillsammans med annan verksamhet. 

Fristads bibliotek är nu nyrenoverat med väldigt fina lokaler, men på grund av pågående pandemi 
avvaktas det med invigning och Meröppet. Även Viskafors bibliotek har fått en upprustning med hjälp 
av statliga medel från Stärkta bibliotek, invigningen var mycket lyckad med aktiviteter för barn- och 
ungdomar under dagen samt besök av Björn Ranelid på kvällen, ett helt fullsatt bibliotek, som tur var 
innan coronaviruset slog till. Huvudpersonen själv anlände för övrigt i sin välkända Jaguar. 

Under perioden har också en ny Familjecentral startat i  centrum och precis som på övriga 
Familjecentraler finns 0,5 bibliotekarietjänst på plats. Finansiering för den tjänsten bekräftades på 
Kommunstyrelsen i april. 

Biblioteken på Kristineberg, Byttorp och Sjöbo finns alla i byggnader som kan bli aktuella för 
renovering. Planeringen för ett Sjöbohus i stil med Hässlehuset och Norrbyhuset har kommit långt och 
politiska beslut är nödvändiga för att kunna gå vidare. 

Ett budgetproblem är att e-medielånen rusar i höjden, något som är mycket dyrare för biblioteken än 
fysiska medielån. Under 2020 har Biblioteken i Borås avsatt betydligt mer än tidigare år till e-medier, 
ändå ser vi redan att den budgeten inte kommer att räcka. 
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Analys av verksamheten 

Ett nytt biblioteksprogram finns nu ute på remiss till andra nämnder och bör snart vara uppe för beslut 
i Kulturnämnden. 

Biblioteken i Borås inledde 2020 starkt både sett till besöks- och utlåningssiffror, men sedan kom 
coronapandemin och tvingade fram förändringar. Än så länge håller samtliga folkbibliotek öppet, men 
Stadsbiblioteket har avsevärt sämre öppettider än i normala fall. Anledningen är tudelad, dels har 
verksamheten ställts om till att bli mer uppsökande och digital och dels handlar det om 
personalåtgärder som har vidtagits, i syfte att skydda personal i riskgrupp. Närbiblioteken håller öppet, 
men beroende på personalsituation kan öppettiderna variera något, än så länge har dock öppettiderna i 
stort sett varit de vanliga. 

De flesta arrangemang har ställts in från det att pandemin drabbade Sverige och fram till åtminstone 15 
juni. Förhoppningen är att kunna genomföra viss programverksamhet riktad till främst barn och unga 
under sommarmånaderna. En del arrangemang har kunnat genomföras första tertialen genom att 
antingen digitaliseras och sändas via webb/sociala medier alternativt genomföras utomhus. Även 
hembesöken inom Bokstart har pausats. 

Även på andra sätt har Biblioteken i Borås ställt om verksamheten och infört ny service såsom 
takeaway-tjänst som innebär att man kan få sina medier färdigplockade att hämta utan att behöva gå in i 
biblioteket. Utkörning av litteratur till riskgrupper finns och har blivit populärt, liksom bokpåsar som 
levereras till förskolor, nu när dessa inte längre besöker biblioteken. För att man som användare ska 
slippa dra på sig förseningsavgifter har biblioteken infört obegränsat antal omlån. Biblioteken har också 
släppt på budgetspärrar för filmtjänsten Cineasterna samt för e-bokslån, konsekvenserna av det 
kommer att analyseras i Tertial 2. 

För att uppfylla Folkhälsomyndighetens krav har antalet sittplatser minskats på biblioteken och servicen 
som ges kring tekniska frågor har dragits ned då det är svårt att ge den sortens service när avstånd ska 
hållas. Däremot erbjuds den tekniska utrustningen fortsatt. 

Under nuvarande omständigheter står det klart att biblioteken behövs och är viktiga för många. Trots 
sämre öppettider och minskad servicenivå fortsätter många att komma till biblioteken, under den 
senaste tiden ser vi ett ökat tryck på datoranvändning, kopiering och scanning. Sannolikt beroende på 
att många har behov av myndighetskontakter och behöver skicka in dokument av olika slag. 

Arbetet med att i samverkan med övriga bibliotek och kommuner i Sjuhärad skapa ett bibliotekskluster 
med gemensamt biblioteksdatasystem, katalog och mediebestånd fortsätter och har godkänts av 
direktionen för Boråsregionen. 

 

4.2.4 Museiverksamhet 

Ekonomi 

Textilmuseet hade fram till mitten av mars utmärkta besökssiffror och följde sin intäktsplan för den 
publikdragande utställningen Versace. Därefter har museet tappat 95 % av sina besökare på grund av 
pandemiutbrottet. Alla program och visningar bokades av. Förlusten av bokningar, inträden och 
utebliven försäljning beräknas till 500 tkr om inte omständigheterna förändras. 

Åtgärder 

Omedelbara åtgärder som genomförts är att inte ersätta två vakanta tjänster, ställa in 
programverksamhet under hösten samt minska öppettiderna på Borås museum. 

Textilmuseet fortsätter att hålla öppet med reducerade öppettider. Personalläget är stabilt med ca 25 % 
som arbetar hemifrån. Personalen ägnar sig nu åt inre arbete, planering och samling. Museet har 
förlängt nuvarande utställningar till augusti, eftersom Textilhögskolans EXIT har utgått och Craft 
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Rituals sedan tidigare skjutits på framtiden och är planerad att öppna i oktober. Luftiga lokaler och 
minimal interaktion med besökaren gör att det går att ha igång utställningarna och digitala audioguider 
ersätter introduktioner och visningar. Ett doktorandprojekt som är planerad som utställning till hösten 
kan kanske trots allt genomföras. 

Analys av verksamheten 2020 

Textilmuseet  

Museet har visat två högkvalitativa, omskrivna och uppskattade internationella produktioner under 
perioden, Gianni Versace - Retrospective och Body Beautiful - Diversity on the catwalk. 

Båda projekten, men framförallt Versace har fått museipersonalens totala fokus och inneburit en stor 
arbetsinsats med utökade öppettider, högre inträde och mer bemanning samt ökad interaktion med 
publiken via introduktioner, audioguide, kurser, skolvisningar och specialvisningar vilket allt fallit 
mycket väl ut. Även detta år blev satsningen på ökad samverkan med näringslivet framgångsrikt och var 
en förutsättning för att museet skulle kunna visa produktionerna. Sedan förra årets Balenciaga-satsning 
har personalen lärt sig mycket och förändrat vissa rutiner, vilket ökat professionaliteten och 
engagemanget för kundernas och projektets bästa, men åter igen blir effekten att övrigt arbete får stå 
tillbaka. Till förmån för Versace engagerade sig ännu fler volontärer för att bemanna utställningen och 
gav publiken samma fina bemötande och upplevelse. 

Borås museum 

Borås museum har varit stängt för säsongen och öppnar åter för allmänheten den 3 juni 2020. Museet 
har dock haft öppet för bokade skol- och studiegrupper samt vid vissa program. Personalen har stöttat 
Textilmuseet med bemanning av Versace, men även fokuserat på inre arbete så som planering av 
utställning och sommarsäsongen. Årets utställning Köster de nåt? Handel i Borås under 399 år blir en start 
på firandet 2021, och byggs sedermera ut till jubileumsåret. Utställningen lyfter fram handeln som ett av 
Borås kännetecken och hur det påverkat staden sedan grundandet 1621. Utställningen bygger på 
föremål och bilder ur Borås museums samlingar och visar postorder, butikshandel och gårdfarihandel 
från olika tider. 

Efter pandemiutbrottet har personalen delvis ställt om sitt arbete och fokuserar nu på friluftsmuseet i 
konceptet ”ute-museum” vilket drar nytta av det faktum att många vill vistas utomhus och göra 
aktivitet i sitt närområde på ett säkert sätt. 

Årets byggnadsvårdande insatser har startat och innebär att Ramnakyrkan och Finnekumlaboden målas 
om samt att förberedande arbete som byte av skadade spån och rötskadade delar åtgärdas. 

Samlingar och arkiv 

Arbetet med att stärka arkivmiljöerna för ökad tillgänglighet till arkiven för både museers och 
allmänhetens behov fortsätter via föremålsdatabasen Primus, omlokalisering av föremål och 
digitalisering. Textilmuseet har startat arbetet med ytterligare en basutställning om mode baserat på 
textilsamlingarna. Denna planeras att öppna under 2021. 

Kulturmiljö och stadsplanering 

Befintligt Kulturmiljöprogram för Borås Stad, fastställt av Kommunfullmäktige 2001, förnyas av De 
kulturhistoriska museerna och Samhällsbyggnadsförvaltningen. I ett gemensamt arbete och med stöd av 
Länsstyrelsen uppdateras Kulturmiljöprogrammet för att underlätta långsiktigt bevarande, användning 
och utveckling av kulturvärden i kommunen samt öka dess tillgänglighet för allmänheten. Perioden har 
ägnats åt inventering av befintligt bebyggelsebestånd. 

Stadsutvecklingsarbetet Urban Talks, tvärsektoriell samverkan för hållbar samhällsutveckling fortskrider. 
Arbetet sker bland annat i ett projekt kring nya Stadsrummet på Kulturhuset samt med projektet F/ACT 
Movement som syftar till att främja hållbar konsumtion av mode, textil och inredning samt att inspirera 
och främja affärsutveckling som stödjer hållbara livsstilar i linje med cirkulär ekonomi. Projektet 
planerar arrangera publika aktiviteter där kommuninvånarna kan inspireras och erbjudas möjlighet att 
testa hållbar konsumtion. 
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4.2.5 Konst och utställningsverksamhet 

Ekonomi 

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

Verksamheten - förutsättningar 

På grund av pågående pandemi har besöksbortfallet varit stort, men då museet har fri entré påverkar 
det inte ekonomiskt. Den ekonomiska påverkan som pandemin har på verksamheten är kompensation 
till konstnärer m fl för inställd verksamhet, beräknad summa är ca 175 tkr. 

Övrig konsekvenser av pandemin är att publika aktiviteter, skolprogram och vernissager har helt ställts 
in. Konstprojektet i Sjöbo flyttas fram, konstnären bor i Norge och har inte möjlighet att komma. 
Pågående utställning med Patricia Piccinini förlängs till 30 augusti, sommarens utställning Generation 
flyttas till hösten och en planerad utställning ställs in helt. 

Borås Konstmuseum har under sin mångåriga verksamhet uppnått ett internationellt gott rykte men 
museet har under längre tid saknat resurser att underhålla och utveckla verksamheten. Nu har museet 
fått ett välkommet ekonomiskt tillskott som till stor del kommer underlätta en verksamhet med många 
uppdrag, dock behövs ytterligare medel kommande år.  

Museilokalerna inte längre ändamålsenliga eftersom samtidskonst ställer andra krav på exponeringsytor 
än då museet byggdes. Lastintag och magasinsutrymmen är otillgängliga och är numera problematiska 
både ur säkerhets- och arbetsmiljösynpunkt. Även uppdraget att utveckla Lars Tunbjörks centrum i 
samarbete med Lars Tunbjörks stiftelse begränsas i de nuvarande lokalerna. Den nyligen presenterade 
vård- och underhållsplanen för stadens offentliga konst visar på nödvändigheten av att kontinuerligt 
avsätta medel för underhåll. Precis som allt annat behöver konst regelbundet vårdas och underhållas 
vilket är särskilt viktigt för skulpturstaden Borås. 

Verksamheten 2020 

I februari öppnade museet en stor separatutställning Omfamna framtiden av den australiensiska 
konstnären Patricia Piccinini som visades för första gången i Sverige. Hennes hyperrealistiska skulpturer 
har mottagits med stort intresse och entusiasm världen över, inte minst i Borås där Konstmuseet hade 
besöksrekord de första tre veckorna innan pandemin. 

Piccininis storskaliga och sinnliga installationer utspelar sig i gränslandet mellan science fiction, 
naturvetenskap och feminism. Utställningen bjuder in publiken på en fantastisk resa genom en rad 
livliga scener där hybridvarelser umgås i vardagliga situationer. Med silikon, glasfiber, nylon, plast och 
människohår skapar Piccinini verklighetstrogna framtidsberättelser som väcker högrelevanta frågor om 
vår samtid som normkritik, etik, existens, klimatet och teknologin. Utställningen producerades i 
samarbete med tyska Institut für Kulturaustausch och ARKEN Museum for Moderne Kunst i 
Danmark. 

På våning två upptas en stor del av våningsplanet av utställningen LandEscapes med verk ur samlingen, 
den fortsätter att visas över sommaren. I början av året visades en separatutställning med konstnär 
Jakob Ojanen, som tilldelades Åke Andrénstiftelsens konstnärsstipendium, ett av de största 
stipendierna i Sverige. 

Det planeras en ny utställning i Lars Tunbjörks projektrum. Serien som kommer visas heter L.A.Office 
och är bilder som togs i ett övergivet kontorskomplex i Los Angeles. Serien var planerad att bli en bok 
som aldrig hann fullbordas och är sällan visad. 

Konstutredning 

På uppdrag av Kommunfullmäktige/Kulturnämnden utreds förutsättningar för ett framtida Art Center 
som kan inrymma Borås Konstmuseum och Lars Tunbjörk Center. Utredningen ska även lyfta den 
offentliga konstens betydelse och utveckling i Borås, där Annelundsparkens förutsättningar och 
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utvecklingsmöjligheter särskilt belyses. Utredningen genomförs av upphandlad utredare där den som 
fått uppdraget tillkännages i juni. 

Barn och unga 

Museet fortsätter att utveckla den konstpedagogiska verksamheten vilken bedrivs främst i museets 
nyinredda Ateljé som består av två rum för kreativitet och skapande samt ett rum som är föränderligt i 
sin karaktär. Här ges möjlighet att ställa ut de verk som skapats i Ateljén på väggar, podier och mobila 
skärmar som byggts i detta syfte. Museets satsningar på barn och unga har gett synbara resultat i ökade 
besökssiffror. Intresset för konstpedagogik är stort i alla åldrar. Många hittar till museets aktiviteter och 
är återkommande deltagare. 

Offentliga konsten och samlingen  

Konstmuseet har anlitat en konservator som gjort en genomlysning av stadens offentliga konst och 
presenterat en gedigen rapport över vård- och underhållsbehov. Konserveringsbehovet är stort och 
konservator Helena Strandberg kommer därför att anlitas för att åtgärda de mest akuta behoven. 
Konserveringsarbetet börjar i maj med ”Pinocchio”, därefter kommer skötsel och vård av ytterligare ett 
trettiotal skulpturer att genomföras under sommaren 2020. 

Vad gäller konstsamlingen pågår ett grundligt inventeringsarbete som är tidskrävande då konstverken 
måste lokaliseras eftersom information i många fall saknas. I samband med inventering fotograferas 
och digitaliseras samtliga verk . Delar av samlingen har tidigare varit digitaliserad men bilder och 
uppgifter saknas varpå registret nu kompletteras med detta. Museet passar även på att omdisponera 
ytor i magasinen för att ge bättre plats för konsten. Vid inventeringen har även uppmärksammats att 
konstnär Peder Adolf Halls miniatyrer har behov av nya montrar och belysning. I dagsläget är 
miniatyrerna placerade i gamla skåp där de utsätts för allt för starkt ljus, andra museer förvarar 
miniatyrer i mörka rum. Hur Konstmuseet bäst ska placera miniatyrerna kommer att ses över i 
samarbete med en konservator från Nationalmuseum så snart det blir möjligt att resa inom Sverige 
igen. 

 

4.2.6 Teaterverksamhet 

Ekonomi 

På grund av coronakrisen som innebär inställd verksamhet för Teatern resten av året kommer Teatern 
att ha en prognosavvikelse för året på + 3 500 tkr. Avvikelsen består av lägre intäkter och lägre 
kostnader. 

Verksamheten 2020  

Förra årets familjeföreställning Den oändliga historien spelade fram till den 18 januari och 3 015 personer 
såg föreställningen i januari. Därefter startade verksamheten upp med de två första produktionerna för 
våren, Söndag och Brända tomten. Söndag hann spela för 1 297 personer och Brända tomten enbart för 511 
personer innan verksamheten fick ställas in på grund av Corona-utbrottet. 

Ett gästspel, Sagolandet, genomfördes i februari men vårens övriga planerade gästspel tvingades också att 
ställas in. Innan verksamheten stängde för våren, den 24 mars, så genomfördes också tre lunchteatrar, 
sex guidningar och fem uthyrningar. Teatern besökte även lekterapin på Borås Sjukhus vid två tillfällen 
samt gjorde nio besök på mötesplatser med två olika berättarprojekt. 

Då coronapanemin befaras ta ny fart under hösten tog Kulturnämnden den 20 april beslut om att ställa 
in höstens produktioner, då verksamheten riskerar ett mycket stort underskott om teatern  fortsätter 
som vanligt trots corona. Höstens planerade produktioner kommer att flyttas till år 2022 om så är 
möjligt. Verksamheten arbetar nu med att försöka ställa om delar av verksamheten för hösten 2020 och 
nästkommande vår 2021. 
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4.2.7 Publika möten 

Ekonomi 

Verksamheten har ingen prognosavvikelse. Intäkterna kommer att vara lägre på grund av coronakrisen 
men detta kommer att kompenseras med lägre personalkostnader då man väntar med rekryteringen av 
ny barnkultursekreterare. 

Verksamheten  

Publika möten arbetar med kompletterande programverksamhet, biljettförsäljning, kommunikation 
samt verksamheten på Bio Röda Kvarn. Kommunikationsstrategen har också ett 
förvaltningsövergripande uppdrag att arbeta med kvalitetsutveckling. 

Barn Under rubriken Lördagsbarn samordnas och presenteras en stor del av de offentliga 
barnevenemang som förvaltningen erbjuder. Även Regionteater Väst medverkar med föreställningar. 
Av de drygt 40 programpunkter som planerades för våren, har sedan mitten av mars ca hälften ställts in 
som följd av coronapandemin. Genom Kulturplan för grundskolan har samverkan skett i samband med 
Förintelsens Minnesdag då elever bl a genomförde en utställning i Kulturhusets Foajé om elevers resa 
till Auschwitz samt arrangemang av en teaterföreställning på temat Förintelsen. Enligt 
Förskoleförvaltningens kulturplan samverkar Kulturförvaltningen kring en turnéläggning av en 
teaterföreställning för alla fyraåringar. Planen ska utvärderas för första gången efter läsårets slut. Det 
arbetet är påbörjat och kommer att presenteras av Förskoleförvaltningen. P g a att coronapandemins 
ekonomiska följder är osäkra för Förskolan är dock årets turné eventuellt i fara. Samverkan med 
Regionteater Väst (RTV) har fortgått under våren men sammanställning av coronakonsekvenser väntas 
senare. I samverkan arrangerades dansföreställningen Natten (för spädbarn) som en del av den 
regionala dansfestivalen STEP. 

Planering av en kommande barnkulturfestival för att manifestera barns rätt till kultur och inflytande 
påbörjades av förvaltningens Barn- och ungagrupp. Eftersom arbetet till stor del skulle bygga på ett 
systematiskt delaktighetsarbete med barn bedöms förutsättningarna inte vara de rätta denna höst, utan 
planerna får skjutas till nästa år. Informationsinsatser har gjorts kring det regionala arrangörsstödet på 
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Planeringen av den finska barnkulturfestivalen Mukulat 10 oktober 
är påbörjad via en arbetsgrupp som består av representanter från Kulturskolan, Stadsbiblioteket, 
Publika Möten och Finskt Förvaltningsområde. 

Unga I januari genomfördes en Guldpusselkväll på Textilmuseet: Gianni Versace och Ruby Empress i 
samarbetet med Drottning Blancagymnasiet och Erikshjälpen. Den unga musikgruppen Ruby Empress 
samt den lokala DJ:n FortyFive uppträdde. Arrangemanget var ett samarbete med Textilmuseet och 
Kulturskolan, det var kostnadsfritt för besökarna och under kvällen kom omkring 100- 150 besökare. 
Som en del i arbetet med barn och ungas delaktighet och inkludering arrangerades två workshops med 
det lokala företaget Ljudverkstan under sportlovet. Syftet var att skapa delaktighet och engagemang 
kring Hässlehusets/Kulturskolans nya musikstudio, och att stimulera till egna initiativ hos ungdomarna. 
Arrangemanget var kostnadsfritt och sammanlagt deltog omkring 30 ungdomar. Fototävlingen 
#minbildmagasinsagatan8 avslutades med prisutdelning till de tio vinnande bidragen och en utställning 
på Kulturhusets Utblick i mars. Kvällen avslutades med ett panelsamtal på temat öppna väggar och 
interaktiva platser. Arrangemangen var kostnadsfria och omkring 60 personer kom till prisutdelningen 
och ca 20 personer till panelsamtalet. 

I slutet av april påbörjas sändning av Klubb Undergrunden Sessions i samarbete med Klubb Undergrunden, 
Borås Tidning, Mimfilm Studion, Pumphuset, Borås City och Borås TME. Syftet har varit att lyfta 
Borås musikliv under coronapandemien. I samarbetet har filmer med lokala artister spelats in på Klubb 
Undergrunden på Pumphuset (utan publik) och tillgängliggörs till publiken genom streaming på Borås 
Tidnings hemsida. Första konserten släpps den 24 april, och därefter varje fredag. 

Vuxna Förintelsens minnesdag lyfte barnens situation under förintelsen med bland annat en utställning 
från Forum för levande historia på Utblick och en utställning i Kulturhusets foajé producerad av elever 
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från grundskoleklasser. Publiken kunde även i år ta del av en överlevares berättelse genom Susanna 
Christensen samt ett musikprogram med Sofia Berg-Böhm och Patrik Bonnet. Knappt 300 personer 
deltog i minnesceremonin. 

Tisdagar på Kulturhuset har haft 16 programpunkter mellan januari och april 2020. Temat Framtiden i 
våra händer har innehållit samtal om framtidens familjekonstellationer, beteendeekonomi och den 
populistiska vågen i Europa och USA samt en av landsbygdens röster med Augustprisvinnaren Marit 
Kapla, som också blev vinnare av Borås Tidnings debutantpris. Två program ställdes in, men från slutet 
av mars har gästerna spelat in sina föredrag digitalt och dessa har lagts ut på den nya Youtube-kanalen 
Kultur i Borås. Publiksiffran hamnar på 330 personer plus 147 visningar på Youtube. 

Bio Röda Kvarn Corona-pandemin bedöms ha orsakat ett besökstapp på 70-90% baserat på 
förväntningar utifrån tidigare år. Verksamheten är igång som planerat men följer regeringens maxgräns 
på 50 personer. Sedan dessa restriktioner infördes arrangeras inga nya extravisningar utöver ordinarie 
verksamhet, som Throwback Thursday eller Live på bio. Skolbion är i praktiken helt inställd sedan 
vecka 12 eftersom För-, Grund- och Gymnasieskolan inte gör några offentliga besök, även om Röda 
Kvarn bibehållit beredskap att köra i händelse av förändrade beslut. Bland filmerna som visats finns 
ca 16 länder representerade. Under perioden var minst 21 av 47 programsatta filmer riktade direkt till 
barn och unga, vilket utgör c:a 44%. 

Klassikerkonceptet Throwback Thursday (i samverkan med Kulturkortet Pussel) har genomfört två 
visningar innan det pausades säsongen ut pga corona. Detsamma gäller ”Live på bio”, inklusive en 
inställd visning som flyttats till i höst. 

I övrigt genomfördes ett antal samarbeten med regionala och nationella aktörer, som Finlandsinstitutet 
och Göteborg Film Festival. Biografen har också ingått ett corona-stödsamarbete med festivalens 
streamingtjänst Drakenfilm där personer kan teckna abonnemang med särskild kod varpå hälften av 
intäkterna går till Röda Kvarn under sex månader. 

Kultur för äldre och för personer med demenssjukdom har även den naturligtvis påverkats av 
coronapandemin och endast ett fåtal av de planerade besöken har blivit av. Verksamheten är ett 
samarbete mellan Kulturförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen samt föreningen Hemgården. 

Info/biljett hanterar fem olika biljettsystem och verksamheten har påverkats mycket p g a flertalet 
framflyttade och inställda evenemang både inom Kulturförvaltningen och av externa arrangörer. 

Kommunikation Nätverket med andra förvaltningars och verksamheters kommunikatörer har byggts 
upp. En strategisk kommunikationsplan är framtagen som anger vad som ska uppnås med 
kommunikationen inom Kulturförvaltningens verksamheter, både den interna och den externa. En 
strategi för användandet av digitala kanaler och sociala media har tagits fram tillsammans med en 
checklista att tänka på när man publicerar i social media. 

I samband med coronapandemin har även rutiner och checklistor kring kriskommunikation provats 
och uppdaterats. 

 

 

4.2.8 Kulturskolan 

Ekonomi 

Kulturskolan visar en prognosavvikelse på -1 200 tkr. Den består av ej kompenserade kapitalkostnader i 
samband med flytten till Simonsland på -1 100 tkr samt en post på -100 tkr som är relaterad till 
coronakrisen och innebär återbetalning av elevavgifter, ökad marknadsföring samt inköp av utrustning 
till distansundervisning. 
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Verksamheten 

Under rådande omständigheter kring Coronapandemin påverkas Borås Kulturskolas verksamhet. 
Utförda riskbedömningar har resulterat i att orkesterverksamhet, körer, dans samt gruppverksamhet 
med mer än tio deltagare tillfälligt ställdes in 18 mars och fram till påsklovet. Konserter och evenemang 
har även de ställts in under vårterminen. Efter riskbedömning 3 april beslutades att verksamheten skulle 
återupptas, dock i nya former. Distansundervisning pågår nu i dansundervisning och textil. I de andra 
ämnena ses elever och lärare i mindre grupper och om möjlighet ges även utomhus. 

Den budgetavvikelse som idag ges består i minskade intäkter på grund av återbetalning av terminsavgift 
för den verksamhet som tillfälligt ställdes in under mars-april månad på grund av pandemin. Inköp av 
teknisk utrusning för bland annat distansundervisning samt ökade kostnader för marknadsföring är 
poster som belastar budget på 100 tkr. Utöver det görs bedömningen att verksamheten håller sig till 
lagd budget med ett aviserat underskott på 1 100 tkr. Kulturskolans verksamhetsbudget var föregående 
år ansträngd vilket det även innevarande år förutses att bli. Detta beror på ej täckta kapitalkostnader i 
samband med inredning av Kulturskolans nya lokaler (920 tkr). Budgeten är därutöver även klen i 
förhållande till den personalstyrka som är nödvändig för den verksamhet som Kulturskolan bedriver i 
dagsläget. För att på såväl längre som kortare sikt komma tillrätta med Kulturskolans verksamhet i 
förhållande till beslutad budget önskar förvaltningen göra en genomlysning av verksamheten där man 
kommer att se över helheten såsom personalbudget, befintlig verksamhet, såld verksamhet (uppdrag 
inom Grund-/Sär-/ och Gymnasieskola), Kulår samt Filialverksamhet. Genomlysningen ska ske i 
samverkan med fackliga representanter. 

Kulturnämnden vill därutöver att förvaltningen tar fram ett underlag vilket tillskott i form av 
ekonomiska resurser som skulle krävas för att inte ha någon kö till Kulturskolan, kostnader för vad 
undervisning till ett antal vuxna skulle innebära samt kostnaden för att göra Kulturskolan helt 
kostnadsfri. 

Kulturskolan har kurser i sju konstnärliga ämnen: musik, dans, teater, cirkus, bild och form, foto och 
film samt textil och design. I kursutbudet för elever från fyra år upp till vuxen ålder ingår sammanlagt 
ca 60 olika ämnen/inriktningar samt ett fördjupningsprogram. Cirka 5 600 elever beräknas delta i 
Kulturskolans verksamhet år 2020, inkluderat eleverna i den frivilliga verksamheten, 
kulturskolefilialerna samt i uppdragsverksamheten i förskola, särskola, träningsskola, grundskola och 
gymnasieskola. 

Kulturnämnden vill ge alla barn och ungdomar en likvärdig möjlighet att delta i Kulturskolans 
verksamhet oavsett social och etnisk bakgrund. Kulåret för alla barn i årskurs 1 på skoltid är ett steg att 
uppnå en större mångfald. 

Kulturskolefilialerna är en viktig integrationssatsning. En av målsättningarna är att nå och öka antalet 
elever med annan etnisk och social bakgrund. Deltagande elever i filialerna beräknas till 300 st. 
Undervisningen bedrivs på åtta grundskolor fördelade inom Borås Stad och är kostnadsfri för eleverna. 
Grundskoleförvaltningen ersätter Kulturskolan med terminsavgifterna, 500 kronor per deltagande 
elev/per termin. I denna avgift ingår även hyra av instrument. 

Verksamheten 2020 

Uppdragsverksamheten är en osäkerhetsfaktor då den är beroende av beställarnas resurser och 
prioriteringar. Intäkternas storlek för hösten 2020 är i nuläget osäker då förhållandet till sålda tjänster 
inför läsåret 2020/2021 ännu ej är klart. Dialog med uppdragsgivarna sker under våren 2020. Lagt 
förslag om att ej bevilja äskade medel för att täcka kapitalkostnader är bekymmersamt och kommer att 
belasta verksamhetsbudget 2020. 

Intresset för Kulturskolans verksamhet är stort. Kulturskolan kan inte ta emot alla sökande elever. 
Organisationen inför läsåret 2020/2021 är ännu ej helt klar, kölistan med sökande elever som ej kan 
beredas plats är omfattande. Ett led i att erbjuda fler platser på Kulturskolan är att se över lärarnas 
tjänsteplaneringar i maj varje vår för att få en tydlig uppfattning kring hur många vakanta platser 
verksamheten har att erbjuda inför kommande läsår. Med detta arbete kan Kulturskolan inför 
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kommande läsår göra en preliminär antagning för nya elever i juni 2020, vilket ger en tydligare bild 
kring nyintag inför läsåret 2020/2021. 

Verksamhetsmåttets utfall har ökat i förhållande till lagd budget på grund av uppdaterad 
uträkningsmetod som inkluderar såld verksamhet till grundskolan och Kulåret utöver elever i 
kursverksamheten. Cirka 2400 elever kommer varje vecka till Kulturskolans kursverksamhet på 
utbudspunkterna Simonsland, Musikens Hus i Fristad samt Hässlehuset. Utöver det möter 
verksamheten ca 1200 barn i Kulåret samt ca 3 200 elever inom grundskolan. Totalt ca 6 800 elever. 

Lärarna vid Musikens Hus i Fristad motsvarar 7,0 tillsvidareanställda. Som en följd av heltidsreformen 
har inte all personal erbjudits lärartjänst till 100% efter att heltidsreformen infördes 140801. Under 
föregående läsår 2019/2020 var personalstyrkan på Musikskolan 6,35 tjänster, således 0,65 
tjänstledighet på grund av detta skäl. Innevarande läsår 2019/2020 har delar av personalen erbjudits att 
tillfälligt gå upp i tjänst då vakanta tjänster funnits på Simonsland (på grund av föräldraledighet). Detta 
är en tillfällig lösning, varför det behövs en budgetförstärkning för att kunna erbjuda personalen heltid 
inom deras yrkesområde. Av arbetsmiljöskäl skulle detta vara en mycket viktig åtgärd samtidigt som 
elevantalet skulle kunna utökas och att en del av de elever som nu står på kölistan för Borås 
Kulturskolas hela verksamhet då kan erbjudas plats. 

Kulturskolans undervisning för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar fortsätter och 
Kulturskolan tillsammans med samarbetsparter från Fritid- och folkhälsoförvaltningen samt Sociala 
omsorgsförvaltningen genomförde årets Funkisfestivalen i februari 2020. Funkisfestivalen är Sveriges 
största melodifestival för personer över 15 år med kognitiv eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 
inom LSS. Med anledning av rådande läge i samhället på grund av coronapandemin är det ovisst hur 
festivalens kommande semifinal samt final på riksnivå kommer att arrangeras. 

Utåtriktad verksamhet med konserter, framträdanden, kör- och orkesterresor är av väsentlig betydelse 
för elevernas lärande. I storleksordningen 250-300 framträdanden planeras under läsåret 2019/2020. 
Samverkan med de uppbyggda nätverken inom musik- och kulturskolorna i landet, Kulturskolerådet 
samt inom Sjuhärad och Göteborgsregionen fortsätter under 2019/2020, vilket ger betydelsefulla 
möten för Kulturskolans elever och lärare. Tyvärr är denna verksamhet inställd våren 2020 på grund av 
coronapandemin. 

Kulturskolans verksamhet på Hässlehuset har så sakteliga börjat ta form under läsåret 2019/2020. 
Kulturskolan har förflyttat viss befintlig verksamhet till de nya lokalerna på Mötesplats Hässleholmen. 
Detta då medel för utvidgad verksamhet inte ryms i budget för 2020. 

Nytt för hösten 2019 var att Kulturskolan har erbjudit lovverksamhet för kommunens barn och unga. 
Detta möjliggjordes tack vare bidrag från statens Kulturråd. Under vinterlovet 2020 mötte  
verksamheten 1 000 barn i lovverksamheten. Verksamheten kan konstatera att en ny målgrupp barn 
som vanligtvis inte deltar i Kulturskolans verksamhet kommer till dessa lovaktiviteter, vilket är positivt. 
Planerad lovverksamhet för påsklovet fick ställas om till ett digitalt lovprogram på grund av rådande 
pandemi. Kulturskolan har sökt medel för 2020/2021 och väntar besked från Statens Kulturråd under 
maj månad. 

 

4.2.9 Skolbibliotek 

Verksamheten 

Från och med 2020 har Kulturnämnden fått över budgeten för skolbiblioteken. Dock är ej budget för 
teknik, inredning och hyra överförd, Biblioteken i Borås ser ändå positivt på att ha en budget att 
förhålla sig till redan från årets början. 

Budgetmässigt kan inga avvikelser ses under första tertialen. 
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Verksamheten 2020 

2020 är sista året som Skolbiblioteksprogrammet gäller, ett nytt program arbetas fram under året. De 
senaste åren har verksamheten vid skolbiblioteken gått från att i första hand arbeta med 
biblioteksrummet till att bibliotekarierna blir mer involverade i undervisningen, främst när det kommer 
till litteraturförmedling och källkritik. Den utvecklingen fortsätter och skolbiblioteken har goda 
förutsättningar att bli ännu mer relevanta inte minst inom området Medie- och informationskunnighet 
(MIK). 

 

 

5 Konsekvenser av corona-viruset 

Kulturförvaltningen har analyserat hur den pågående pandemin påverkar verksamheterna på kortare 
respektive längre sikt, fram till sommaren samt för resten av året. Precis som Borås Stad följer 
Kulturförvaltningen noga Folkhälsomyndighetens råd och anvisningar liksom regeringens beslut om 
offentliga sammankomster. De konsekvenser förvaltningen hittills noterat är att antalet besökande till 
biblioteken, museerna, biograf Röda Kvarn och till Stadsteatern har minskat kraftigt sedan i mars.  
Under en kortare period ställdes viss kursverksamhet in på Kulturskolan men kunde återupptas i andra 
former efter påsk. Fram till sommaren har flera av verksamheterna infört begränsade öppettider, ställt 
in i princip alla offentliga program samt ställt om till mer uppsökande och digital verksamhet. 
Sistnämnda gäller främst för biblioteken och i viss mån för Kulturskolan. Det är ovisst hur det blir över 
sommaren och till hösten. 
De ekonomiska konsekvenserna är särskilt kännbara för Stadsteatern som hittills räknar med ett 
underskott på 800 tkr. Kulturskolan har sedan tidigare en underfinansierad budget att brottas med. 
Textilmuseet har tappat 95 % av sina besökare sedan ett antal veckor. Beräknad förlust med samma 
läge med noll bokningar, kraftigt minskade inträden och minimal försäljning beräknas till 500 tkr. 
Under sommaren kommer museerna förhoppningsvis vara öppna, men med begränsade öppettider. 
Pågående utställningar på Textilmuseet förlängs över sommaren  liksom på Konstmuseet. Borås 
museum är än så länge stängt, sommaröppethållandet kommer förskjutas till 3 juni - 30 augusti. 

Samtliga förvaltningens verksamheter kommer att påverkas i höst även om pandemin förhoppningsvis 
är över. Mycket talar dock för att corona är kvar, i någon form och med fortsatt negativa effekter för 
kulturlivet. Av det skälet beslutade Kulturnämnden  2020-04-20 att ställa in samtliga inplanerade 
produktioner på stadsteatern i höst. Vissa mindre aktiviteter ska, om möjligt, genomföras. 
Kulturnämndens beslut bottnar i att det, i detta extraordinära läge orsakat av coronapandemin, är bättre 
att omfördela de ekonomiska resurserna till andra verksamheter inom förvaltningen än att riskera ett 
mycket stort ekonomiskt underskott för stadsteatern som nämnden annars hade behövt dra med sig till 
kommande år. 

  

  

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Biblioteken i Borås.  
Konferensen Bibliotopia är inställd och får inget 
bidrag från regionen eller konferensintäkter. 
Minskade intäkter från förseningsavgifter. 

-200 

De kulturhistoriska museerna.  
Minskade inträdesintäkter. 

-500 
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Teatern 
Inställda föreställningar under resten av 2020 ger 
lägre intäkter och lägre kostnader. Prognostiserade 
nettokostnader +3 500 tkr. 

3 500 

Kulturskolan 
Minskade intäkter på grund av återbetalning av 
elevavgift, ökade marknadsföringskostnader och 
inköp av teknisk utrustning till bland annat 
distansundervisning. 

-100 

  

Summa 2 700 

 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Kulturnämnden arbetar aktivt och målmedvetet med jämställdhetsfrågor i alla sina verksamheter. 

Biblioteken i Borås har en stor majoritet kvinnor anställda och strävar efter en jämnare 
könsfördelning i personalgruppen. Biblioteken ska ha ett utbud av media, aktiviteter och program som 
riktar sig alla människor oavsett vem du är. Biblioteken brukar delta i Borås Pride med bokbussen och 
tar då fram uppskattade listor över normkritisk litteratur och har program i bussen, såsom sagostunder 
med normkritiska böcker. Programplanering sker främst utifrån kvalitet på föreläsarna, men biblioteken 
försöker att ha en jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga föreläsare samt en bredd i utbud. 
Hösten 2020 ser annorlunda ut ur programperspektiv då vi inte vet hur läget är kring 
coronasituationen. 

De kulturhistoriska museerna har ett viktigt ansvar att bidra till ett brett deltagande i kulturlivet och 
via sina arbetsmetoder synliggöra exempelvis rådande könsmaktsordning, i syfte att åstadkomma ett 
vidgat deltagande. Museipersonalen har normkritiskt tänkande som ett av flera användbara 
arbetsverktyg. Museerna presenterar projekt, historia och berättelser som är mångskiftande, oväntade 
och diversifierade. Som exempel utställningen Body Beautiful där en ny generation modeskapare utmanar 
dagens normer och skönhetsideal på catwalken, inom reklam, modemagasin och bakom kameran. 
Mode kan bidra till osunda kroppsideal men projektet visar goda exempel där representation och 
inkludering med modeller av olika åldrar, storlekar och härkomster synas på catwalken. 

Mångfald och integrationsarbete präglar Kulturskolans verksamhet. Lärarpersonalen har i uppdrag att 
inför alla konserter och framträdanden beakta programinnehållens etik, genusperspektiv och etniska 
aspekter ur ett jämställdhetsperspektiv. Kulturskolan strävar efter att ge alla barn och ungdomar en 
likvärdig möjlighet att delta i verksamheten. För att nå fler flickor och pojkar från en socioekonomiskt 
svag bakgrund att delta i Kulturskolans verksamhet bedrivs kostnadsfri verksamhet på åtta grundskolor 
i kommunen. Kulturskolan strävar också efter att ha ett jämställdhetstänk i allt från marknadsföring till 
utbud. Kulturskolans administration arbetar för att kommunicera på ett jämställt sätt mot kund och 
motverka stereotypa bilder av pojkar/flickor i marknadsföringen. Kulturskolan tar också del av guider 
som arbetats fram för just jämställd kommunikation och lärare och administrativ personal uppmuntras 
att fortbilda sig på ämnet. 

Borås konstmuseum verkar för en jämn fördelning av manliga och kvinnliga konstnärer i 
utställningsverksamheten samt vid konstinköp. För att representationen av konstnärer i det offentliga 
rummet ska bli mer jämställd har senaste årets skulpturinköp fokuserat på kvinnliga konstnärer. En 
dialog kring jämställdhet förs även med samarbetspartners och med näringslivets representanter kring 
donationer där gensvaret varit positivt. 
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Publika möten  I det dagliga arbetet finns en medvetenhet om representation och jämställdhet i 
programläggning som helhet samt i enskilda arrangemang. Vid bokning av t ex teaterföreställningar och 
filmer analyseras handling, tema och fördelning kvinnor/män eller flickor/pojkar på scenen eller 
filmen. Vid handläggning av föreningsbidrag och bidrag till studieförbund läggs stor vikt vid att de 
formulerade bidragskriterierna gällande jämställdhet följs, genom t ex hur föreningens verksamhet 
beskrivs, styrelsens sammansättning, om det finns en medvetenhet kring genus och jämställdhet etc. 

Borås Stadsteater har under flera år arbetat med att skapa en mer jämställd arbetsplats. 
Programläggningsarbetet är inriktat på att engagera och lyfta fram fler kvinnliga konstnärer. Efter det 
uppmärksammade metoo-uppropet, som visade att flertalet scenkonstinstitutioner har problem med 
sexuella trakasserier, har verksamheten även fokuserat på utbildning såsom föreläsning om 
härskartekniker och makt men även i kommunikation. 
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7  Verksamhetsmått 

7.1 Egen organisation 

7.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Andel 
kulturaktiviteter för 
barn och unga, %. 

58 52 50 41 

7.2 Biblioteksverksamhet 

7.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal medialån 
biblioteken i Borås 

71 768 896 290 900 000 68 810 

Antal besökare 
biblioteken i Borås 

48 416 642 871 550 000 35 406 

7.3 Museiverksamhet och kulturminnesvård 

7.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal besökare 
Borås museum 

1 107 26 733 25 000 673 

Antal besökare 
Textilmuseet 

8 844 66 346 55 000 1 014 
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7.4 Konst och utställningsverksamhet 

7.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal besökare 
Konstmuseet 

2 184 22 605 25 000 1 032 

Antal besökare på 
visningar 
Skulpturbiennalen 

0 0 0 0 

Antal besökare på 
visningar No Limit 
streetartfestival 

0 0 0 0 

7.5 Teaterverksamhet 

7.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal besökare 
Stadsteatern 

1 652 14 531 20 000 0 

Kommentar Apr 2020 På grund av coronakrisen har Teatern ställt i samtliga produktioner för resten av 
2020. 

7.6 Kulturskola 

7.6.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever 
Kulturskolan 

4 960 5 601 5 600 6 753 

Kommentar Apr 2020 Verksamhetsmåttets utfall har ökat i förhållande till lagd budget på grund av 
uppdaterad uträkningsmetod som inkluderar såld verksamhet till grundskolan och Kulåret utöver elever i 
vår kursverksamhet. 
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7.7 Filmverksamhet 

7.7.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal besökare 
Röda Kvarn 

621 13 206 11 500 218 

7.8 Kulturhuset 

7.8.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal besökare 
Kulturhuset 

28 574 346 835 330 000 0 

Kommentar Apr 2020 På grund av tekniska problem finns ingen statistik för april 2020. 
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8 Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift april 

2020 
Avvikelse 

2020 
Prognos 

2020 

Förvaltningsövergripande investeringar 500 242 258 500 

     

Summa 500 242 258 500 

Analys 

Förvaltningsövergripande investeringar 

Investeringsbudget för inköp av inventarier och andra diverse mindre investeringar. 

8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2020 
Utgift april 

2020 
Prognos 

2020 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

Konstnärlig 
gestaltning enligt 
1%-regeln 

 6 691 483 1 400  2 

Konstinköp till 
Konstmuseet och 
Textilmuseet 

 1 200 85 1 200  2 

Konstbiennalen/Jub
ileumsutställningen 
2021 

 3 641 0 3 641  2 

Summa  11 532 568 6 241   

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

I tabellen ovan är Budget tom 2020, budgetutrymmet 2020 inklusive den ingående balansen. 
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Konstnärlig gestaltning enligt enprocentregeln 

Att omdisponera från 2019 är 4 391 tkr och anslaget 2020 är 2 300 tkr. Det ger totalt budgetutrymme 
2020 på 6 691 tkr. 

Enprocentregeln innebär att en procent av budgeten avsätts till konstnärlig gestaltning vid ny- om- och 
tillbyggnationer av kommunens fastigheter. Hittills har en fast summa på 3 mnkr per år avsatts till 
konstnärlig gestaltning samt för inköp av konstverk till Konstmuseets och Textilmuseets samlingar men 
från och med 2020 så är det 1% av investeringsvolymen vilket blir 2,3 mnkr. 

I nuläget finns inplanerade gestaltningsprojekt för ca 3,8 mnkr av hittills avsatta av dessa projekt 
kommer ca 1,4 mnkr att utbetalas under 2020. Gestaltningsprojekten pågår under flera år därför 
kommer det alltid att finnas ett visst överskott i investeringsbudgeten. Konstprojektet i Sjöbo kommer 
att skjutas fram pga av Corona pandemin och dess restriktioner vad gäller resor. Konstmuseet har 
inrättat en ny tjänst som intendent för offentlig konst. Genom den nya tjänsten möjliggörs en större 
utveckling av det strategiska arbetet med gestaltningsprojekten och fler projekt kan utlysas. 

Konstnärlig gestaltning för kommunala miljöer utlyses i enlighet med LOU, i utlysningen efterfrågas 
konstnärer som kan utföra ett platsspecifikt konstverk inom angiven tid och budget. Upphandlingen 
sker genom en lång urvalsprocess som tar cirka två år /projekt från annonsering, intresseanmälningar, 
juryarbete, skisstid och produktionstid. Ofta tar projekten längre tid på grund av omständigheter som 
Kulturförvaltningen inte kan påverka. Det kan handla om förseningar i bygget eller att bygget skjuts 
fram i tid, som t ex skett för Norrbyskolan och Byttorpskolan. 

Den budget konstnären förfogar över ska täcka samtliga kostnader; material, betalning till 
underleverantörer, tillverkning, belysning, transporter, konstnärers resor, hotell och arvode. 
Ersättningen betalas ut i tre omgångar, i samband med tecknandet av avtal, mitt i projektet och efter 
slutförande och besiktning. 

Konstinköp till Konstmuseet och Textilmuseet 

Budgetutrymme 2020 är 1 200 tkr, Konstmuseet 1 000 tkr och Textilmuseet 200 tkr. 

Borås Konstmuseums samling visas kontinuerligt i olika tematiska utställningar. Många verk deponeras 
i olika förvaltningsbyggnader i Borås stad. Samlingen behöver kompletteras med fler samtida verk då 
den till stor del består av äldre verk. Konstsamlingen behöver också bli mer jämställd och kompletteras 
med fler kvinnliga konstnärer. Textilmuseet samlar kontinuerligt verk av textilkonstnärer. 

Textilmuseet har köpt in Frökarta av Birgitta Nordström för 80 tkr. 

Konstbiennalen/Jubileumsutställningen 2021 

Att omdisponera från 2019 är 641 tkr och anslaget 2020 är 3 000 tkr. Det ger totalt budgetutrymme 
2020 på 3 641 tkr. 

Borås internationella skulpturbiennal kommer inför 400-års jubileet att växa till en större konstbiennal 
som inrymmer alla konstformer, det kommer att ske i samarbete med Textilmuseet och Borås TME. 
Arrangemanget planerar att öppna i maj 2021 och pågå till slutet av september 2021. Konstbiennalen 
ska synas och märkas över hela staden samt på Konstmuseet och Textilmuseet. Ökad internationell 
närvaro liksom att biennalen kommer att bli avsevärt större än tidigare år innebär att biennalen blir en 
stor och viktig del av stadens jubileumsfirande. 
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1  Inledning 

På grund av Coronapandemin har arbetet med i princip samtliga uppdrag och utvecklingsområden 
inom nämndens område, sedan mars, avstannat och senarelagts - även om kärnverksamheten fortgår 
som vanligt. Då läget har förändrats snabbt och ofta, har behovet av stöd till rektor/enhetschefer varit 
stort. Mycket av arbetet som inte tillhör det omedelbara kärnuppdraget har skjutits upp varför 
Rektor/Enhetschef har fått mer tid att fokusera på sin verksamhet och att hantera den osäkerhet som 
uppståtts. Sammanfattningsvis fungerar kärnverksamheten mycket bra. Som en konsekvens av det 
extraordinära läget har förvaltningen vidtagit kraftfulla organisatoriska åtgärder. Framförallt har 
upprättats en samordningsorganisation som löpt parallellt med den ordinarie, med syfte att samla in och 
bearbeta information, analysera och utreda, samt genom information, rutiner och förhållningssätt att stödja 
verksamheterna i deras arbete. 

Ekonomin är i balans som ett resultat av god budgetdisciplin, även om flera enheter genomfört 
planerade anpassningar under perioden. 

I övrigt har tidigare års arbete med nämndens övergripande fokusområden, nämndens årligen beslutade 
utvecklingsområden, förvaltningens rutiner, samt enheternas verksamhetsplaner, konsoliderat en 
gedigen grundorganisation som skapat såväl färdriktning och stabilitet, som strategiska förbättringar. 
Bedömningen är att förvaltningen därmed har etablerat och konsoliderat ett gott utgångsläge för 
förbättrade resultat under de kommande åren. 

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Grundskolenämnden ska utreda om 
tillräckliga rutiner och samordning finns för 
att stödja de elever som identifieras som 
särskilt begåvade barn enligt Skolverkets 
definition. 

 Delvis 
genomfört 

Det finns en framtagen plan för särskilt 
begåvade elever. Denna plan kommer att 
revideras under våren 2020. 

Grundskolenämnden uppdras att utreda 
konsekvenserna av det uteblivna 
statsbidraget fritidshemssatsningen. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår, klara till sommaren 
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2.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Förvaltningschefen får i uppdrag att ta 
fram gemensamma riktlinjer för hur man 
hanterar källsortering och avfallshantering 
på grundskolor i Borås Stad. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår genom att se över och 
anpassa rutiner till varje enhets unika 
förutsättningar.  

Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta 
fram en analys av vad som krävs för att 
möta behovet av fler platser inom ramen 
för kommunens Särskilda 
undervisningsgrupper. 

 Delvis 
genomfört 

En arbetsgrupp har under 2019 utrett 
förutsättningarna för att möta ett 
eventuellt behov av fler platser i 
kommungemensamma särskilda 
undervisningsgrupper (KSU). 

Tillgängliga lärmiljöer är en förutsättning 
för inkludering och skolans arbete med 
särskilt stöd. Att skolorna har tillgängliga 
lärmiljöer är avgörande för att elever 
bemöts på ett kvalitativt sätt och sannolikt 
för att förebygga behovet av fler KSU. Att 
utveckla verksamhetens tillgänglighet 
innebär att anpassa den pedagogiska, 
fysiska och sociala miljön i relation till 
elevernas behov och förutsättningar för 
lärande. 
 
Arbetet har inte färdigställts under 2019 
utan beräknas återrapporteras i T2 2020. 

Presidiet uppdras ta initiativ till utökad 
kontakt mellan Grundskolenämnden och 
Individ- och familjeomsorgsnämnden och 
tillhörande förvaltningar. Resultatet av 
dessa försök ska återrapporteras till 
nämnden. 

 Genomfört Möte är genomfört tisdagen den 28 april 
2020. Beslöts att fördjupa kontakterna på 
tjänstemannanivå, bl. a genom Socialt 
hållbart Borås, samt att genomföra 
presidiemöten, minst två per år. 

Förvaltningen uppdras att ta fram en plan 
för elevassistenters kompetensutveckling 
och återrapportera densamma till 
nämnden. 

 Genomfört En partssammansatt arbetsgrupp har 
under hösten 2019 arbetat med att ta fram 
en kompetensutvecklingsplan för 
elevassistenter. Kompetensutveckling av 
elevassistenterna kan ske på individ-, 
grupp- och organisationsnivå, och utgå 
från följande arbetsområden: 

 Att möta elever med autism och 
ADHD 

 Lågaffektivt bemötande 

 Arbete med digitala verktyg 

 Rastaktiviteter 

 Tillsyn vid övergångssituationer 

Kompetensutvecklingsplanen är 
färdigställd och samverkat på FSG. Beslut 
200505. 
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Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en 
plan för implementering av digitala 
nationella prov. 

 Delvis 
genomfört 

Grundskoleförvaltningen följer 
utvecklingen inom området och 
Skolverkets planer och direktiv. Flera 
skolor genomför redan delar av de 
nationella proven digitalt. Det finns i 
grunden en bra digital miljö i våra skolor 
för att kunna genomföra nationella prov 
digitalt. En fullständig plan för införandet 
är inte ännu framtagen. 

Förvaltningschefen uppdras ta fram en 
åtgärdsplan för hur Kommunfullmäktiges 
mål för andelen som är behöriga till något 
nationellt gymnasieprogram ska kunna 
nås. Planen bör framförallt vara inriktad 
på de enheter som inte redan i dagsläget 
når upp till målet och innehålla en tidplan 
med såväl etapp- som slutmål. Även en 
analys av varför dessa enheter inte redan 
i dagsläget klarar sitt kunskapsuppdrag 
bör ingå. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår. 

Förvaltningschefen uppdras ta fram en 
fördjupad analys av 
likvärdighetsproblemen i Borås Stads 
fritidshemsverksamhet och en plan för att 
förbättra fritidshemmens likvärdighet. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår. Korrekturläsning annars 
klart 

Förvaltningschefen uppdras granska 
skolskjutskostnaderna med avseende på 
kostnadsutveckling samt individuella 
tillstånd i jämförelse med andra 
kommuner. Granskningen ska kunna ligga 
till grund för en skrivning till 
Kommunstyrelsen med begäran om att 
beslut om rätt till skolskjuts ska flyttas från 
Tekniska nämnden till 
Grundskolenämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Arbete pågår. 

Förvaltningschefen ges i uppdrag att ta 
fram avidentifierad statistik kring skäl för 
elevers olovliga frånvaro. Det är viktigt att 
nivån där olovlig frånvaro anses vara 
alarmerande inte sätts så högt att 
åtgärder sätts in relativt sent. 

 Delvis 
genomfört 

Rutinbeskrivning och en Excelfil för 
inhämtning att data från skolorna har 
tagits fram i samverkan med en 
arbetsgrupp med rektorer. Materialet skall 
presenteras och implementeras för 
rektorer på RECM. 

Att samtliga elever i grundskolan ska 
erbjudas fluorsköljning. 

 Delvis 
genomfört 

Kontakter har tagits med tandvårdschefen 
för att få in mer information. Den 
återkoppling som getts är att det inte är 
lämpligt att skolorna själva har hand om 
floursköljningen då det är många 
ansvarsfrågor obesvarade. För att få en 
bättre överblick kring elevernas tandstatus 
så förordas flourlackning där behöriga 
tandsköterskor kommer ut till skolorna för 
att genomföra denna. 

Att ett projekt med resor till Auschwitz för 
elever i årskurs 9, liknande det som 
genomfördes under 2019, också 
genomförs under 2020. 

 Delvis 
genomfört 

Planering pågår. Elever vid 
högstadieskolorna som ska delta är 
utsedda och så även personal. Beroende 
på corona-smittan kan det bli omöjligt att 
åka till Auschwitz och med anledning av 
det har planering för alternativ startat. 
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Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Att uppdra åt förvaltningen att utreda om 
relevanta personalgrupper inom 
nämndens verksamhet ska erbjudas 
utbildning om neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och hur dessa tar 
sig uttryck hos flickor och pojkar. 

 Delvis 
genomfört 

Utbildningsinsatser inom NPF gentemot 
relevanta personalgrupper pågår och 
kommer att systemsättas i ett årshjul där 
vissa insatser är återkommande under 
läsåret. 

Att antal och andel anställda med allmän 
visstidsanställning rapporteras till 
nämnden i delårsrapporterna för T1 och 
T2 samt i årsredovisningen. 

 Genomfört 200423 har Grundskoleförvaltingen 2088 
tillsvidareanställda och 518 
visstidsanställda. Andelen 
visstidsanställda är 20 % av totalt antal 
anställda. 

Förvaltningen får i uppdrag att återkomma 
till nämnden med besked om hur en 
ökning av fler profiler på vissa skolor det 
kan göras. Om det är görligt är riktmärket 
att starta någon eller några sådana 
inriktningar höstterminen 2021. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår enligt tidigare plan och 
dialog med rektorer om att använda 
skolans val-tid till profiler pågår. 

Förvaltningen får i uppdrag att ser över 
möjligheten att knyta ihop ett nära 
samarbete med externa 
läsambassadörer, som bibliotek, 
författare, pensionärsföreningar och 
frivilligorganisationer för att på olika sätt 
uppmuntra och stärka barnen i sin 
läsning. 

 Delvis 
genomfört 

En kartläggning genomförs för att utröna 
hur arbetet med läsambassadörer 
fungerar på skolorna idag och i syfte att 
tillvarata goda exempel. Kartläggningen 
kommer att användas som underlag för 
fortsatt planering av uppdraget. 
 

Förvaltningen och nämnden får i uppdrag 
att föra dialog med de fackliga 
organisationerna hur man kan stimulera 
en utveckling där de mest erfarna 
personella resurserna skall användas där 
utmaningarna när som allra störst. Det 
kräver att fördjupat resonemang om 
karriärvägar, fortbildning och andra 
anställningsvillkor samt hur vi också kan 
uppmuntra till en sådan utveckling. 

 Delvis 
genomfört 

En partssammansatt arbetsgrupp är 
tillsatt att utreda och föreslå system för 
karriärtjänster, bl. a med hänsyn till 
förändrad förordning om karriärtjänster. 

Förvaltningen får i uppdrag att inom 
ramen för skolvalet utreda vilka åtgärder 
som kan vidtas för att verka för att 
skolsegregationen bryts. 

 Delvis 
genomfört 

I slutet av vårterminen 2020 ska skolvalet 
20/21 utvärderas. I samband med 
utvärderingen ska åtgärder som kan 
vidtas för att bryta skolsegregationen 
utredas. 

Förvaltningen får i uppdrag att göra minst 
ett digitalt läromedel tillgängligt för de 
lärare och rektorer som vill ha det till 
HT2020. Läromedlet skall ha möjlighet att 
leverera detaljerad data om elevernas 
status och progression i lärandet. Syftet är 
att vi skall lära oss mer om 
digitaliseringens möjligheter och 
utmaningar. 

 Delvis 
genomfört 

Grundskoleförvaltningen har beslutat om 
att tjänsten Lexplore ska anskaffas. Det är 
ett verktyg för att bedöma och utveckla 
elevers läsförmåga. Implementeringen har 
förskjutits beroende på corona-smittan, 
och beräknas kunna komma igång på 
allvar efter sommaren. 

Förvaltningen får i uppdrag att säkerställa 
att personalen i skolan får en 
fortbildningsinsats inom HBTQIA 

 Delvis 
genomfört 

Planering pågår att ta fram material för 
HBTQIA för verksamheterna att ha på 
APT under hösten. 
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Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att 
tillsammans med representanter ur 
nämnden studera och utvärdera den 
hjärnsmarta skolan i Skurup. 
Förvaltningen skall återkomma till 
nämnden med en rapport och en 
bedömning om det är värt att prova i 
Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Planering har påbörjats. Genomförande 
ska ske under hösten 2020. 

Förvaltningen får i uppdrag att i dialog 
med skolorna i högre garad planera 
verksamheten på ett sätt som naturligt 
stimulerar rörelse i skolarbetet. 

 Genomfört Finns en framtagen genomförandeplan 
som gäller. 

Borås stad skall delta i Toleransprojektet. 
Förvaltningen får i uppdrag att initiera ett 
sådant arbete. 

 Delvis 
genomfört 

Planering är påbörjad och lösningen är att 
väva ihop toleransprojektet med det redan 
befintliga arbetet inom ram för 
värdegrundsresan. Från 
Grundskoleförvaltningen ska tre 
medarbetare delta i kurs, med bäring på 
toleransprojektet, vid Göteborgs 
universitet under läsåret 20/21. 

Förvaltningen får i uppdrag att se över 
vilka kvalitetshöjande åtgärder som är 
nödvändiga att vidta på fritids. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår, korrekturläsning sedan 
klart 

Förvaltningen får i uppdrag att prova ett 
mentorssystem för elever på någon skola 
i Borås. Mentorerna skall hjälpa och bistå 
eleverna med praktiska frågor kring 
skolans verksamhet och på det sättet 
avlasta både lärare och rektorer samt 
vara ett bra stöd för eleverna. De som 
tjänstgör som mentorer behöver inte vara 
pedagogisk personal. 

 Ej genomfört Arbetet har inte påbörjats.  

Särskolan skall vara en naturligt 
integrerad verksamhet i en vanlig 
grundskola. 

 Genomfört Med ökat antal elever i Borås grundskola 
är prognosen att även elever i 
grundsärskolan ökar. 
Grundskoleförvaltningen har under 2019 
utrett om det finns behov att utöka antalet 
särskoleenheter i staden. Den 
arbetsgrupp som arbetat med frågan har 
kommit fram till följande slutsatser: Den 
prognostiserade ökning av antalet elever 
som skrivs in inom grundsärskolan 
kommer de tre närmaste åren att kunna 
omhändertas av våra två nuvarande 
särskoleenheter (Erikslund och 
Fjärding/Boda). Vi ser det som en ökande 
trend att elever som idag skrivs in i 
särskolan stannar kvar på sina hemskolor 
som individintegrerade under låg- och 
mellanstadiet. För närvarande har vi 27 
individintegrerade elever på våra 
grundskolor. Den planerade F-9 skola 
som kommer att finnas nybyggd på 
Gässlösa 2024 kommer att inrymma en 
särskoleenhet, liksom för den nya 
Erikslundskolan. 
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Uppdrag Status T1 2020 Kommentar 

Förvaltningen får i uppdrag att utöva en 
tydligare styrning av matråden i syfte att 
utveckla dem och ge dem en ordentlig 
funktion. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår. Planerad start är 
höstterminen 2020 

Förvaltningen får i uppdrag att genomföra 
en analys av kostnadsutveckling av den 
införda distributionscentralen. 

 Delvis 
genomfört 

Utredning är påbörjad tillsammans med 
Vård- och Äldreförvaltningen 

Förvaltningen får i uppdrag att bereda 
inrättandet av studiecoacher med syfte att 
genomföra en översyn och i dialog med 
presidiet ta fram ett alternativ som kan 
beslutas om i nämnden 

 Delvis 
genomfört 

Arbetsgruppen har träffat politiken och 
arbetet har påbörjats. Nytt möte bokat och 
uppdraget beräknas vara klart innan 
terminens slut. 

Grundskoleförvaltningen uppdras, 
tillsammans med avdelningen lön och 
förhandling, utreda förutsättningarna och 
möjligheterna för särskilda lönesatsningar 
för lärare på små skolor på små orter för 
att stärka de mindre skolornas 
konkurrenskraft. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet har påbörjats med arbetsgrupp 
under FSG. 

2.2 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

 30,8 25 27,8 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Målvärdet är uppnått. 
Arbetet med att öka andelen närproducerade livsmedel sker framförallt tillsammans med koncerninköp 
vid upphandlingsskeendet.  

 
 

2.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 39,4 42,4 50 47,9 
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Andel ekologiska livsmedel, %. 

Målvärdet är inte uppnått. 
Kostverksamheten köper in ekologiska livsmedel ifrån upphandlade leverantörer. Livsmedelspriserna 
har kraftigt ökat från den 1 maj 2019, då det nya livsmedelsavtalet trädde i kraft. De ökade 
livsmedelspriserna kan framförallt härledas till finansieringsmodellen för distributionscentralen. 
Livsmedelsavtalet säkerställer en viss ambitionsnivå vad gäller ekologiska livsmedel utifrån att vissa 
produktgrupper enbart är upphandlade som ekologiska, exempelvis mejeriprodukter. Prisökningarna på 
livsmedel innebär en ekonomisk utmaning för verksamheten under 2020.  

 
 

2.4 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,3 6,1 5,5 6,4 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

50,5 56,3 50 58,1 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Målvärdet är inte uppnått. Utfallet är 6,4 % och målvärdet är 5,5 %. Sjukfrånvaron har ökat något och 
bryter den tidigare trenden som varit stabilt positiv. Måluppfyllelsen är 83,64%. Corona-pandemin 
påverkar den senaste tidens sjuktal negativt med sjukskrivning även vid lindriga symtom samt två 
sjukdagar när man är symtomfri. 
Under 2020 kommer förvaltningen fortsätta det arbete man redan gör och arbeta med att tidigt sätta in 
insatser och följa upp sjukfrånvaro som vid prognos ser ut att bli av längre karaktär, likaså tidigt följa 
upp upprepad korttidsfrånvaro. Man arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbete för att förebygga och 
undanröja risker i arbetsmiljön. Exempel på förebyggande åtgärder är kompetensutveckling, upprättade 
rutiner som är kända i verksamheten, uppdragsdialog med alla lärare, utvecklingssamtal, 
chefsöverenskommelse med förvaltningens ledare som tydliggör ansvar, förväntningar, krav och 
befogenheter. I de fall det behövs genomförs arbetslivsinriktad rehabilitering för att underlätta återgång 
till arbete efter sjukskrivning. Under 2020 kommer förvaltningen fortsätta arbeta tillsammans med 
organisationshälsa för att få ner sjuktalen. Projektet "positiv rörelse- hälsa i hållbart arbetsliv" som 
Kost- och lokalvårdsverksamheten deltog i är avslutat. Det finns dock en fortsättning "hälsa i hållbart 
arbetsliv" där kost- och lokalvårdsverksamheten inom Grundskoleförvaltningen deltar. 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Grundskolenämnden 

Målet är inte uppnått. Målvärdet i förvaltningen är 50 årsarbetare och utfallet för tertial 1 är 58,1 
årsarbetare. Måluppfyllelsen är 83,8%. För att klara snabba omställningar i verksamheten finns 
periodvis behov av att förstärka antalet medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i 
avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av 
medarbetare. Det långsiktiga målet är ett restriktivt användande av timavlönade medarbetare.  I 
normalfallet har förvaltningen en flexibel organisation för att bevara kvaliteten i verksamheten vid 
frånvaro genom att använda enheternas egen personal. Det är dock viktigt att det finns en balans i hur 
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mycket den egna personalen kan användas för att täcka upp sjukfrånvaro, utifrån att den ordinarie 
personalens arbetsmiljö måste få styra. 
Förvaltningen kommer fortsätta arbeta aktivt för att minimera antalet timanställda bland annat genom 
att höja grundbemanningen. 

 
 

3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Budgetföljsamhet Risk för 
överskridanden av 
skolenheters 
budgetramar 

Reguljära 
budgetuppföljningar 
 

Respektive Rektor och 
Enhetschef har under 2020 
planerat och utfört reguljära 
budgetavstämningar.  

Handlingsplan för 
ekonomi i balans 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Personalomsättning Risk för hög 
personalomsättning 
och svårighet att 
rekrytera 

Kontroll av den totala 
personalomsättningen för 
förvaltningen 
 

Personalomsättning 
Grundskoleförvaltningen 
(Rapport ur Heroma, mäts på 
en 12-månadersperiod) 
Januari 8,7 % 
Februari 8,6 % 
Mars 8,4 % 
April  8,2 % 
Årets första 4 månader 2020 
har personalomsättningen 
stadigt minskat vilket betyder 
en ökad stabilitet i 
personalgrupperna och att 
rekryteringsläget bedöms 
som stabilare. Trenden är 
fortsatt stabil och i positiv 
riktning sedan maj månad 
2019. Under perioden tom 
april 2020 har 77 
grundskollärare avslutade sin 
anställning, samtidigt 
rekryterade förvaltningen 126 
grundskollärare genom 
extern rekrytering. I 
grupperna förskollärare 
avslutade 20 anställda sin 
anställning samtidigt som 22 
nya rekryterades vilket ger 
en ökning med 2 
förskollärare under perioden. 
Fritidspedagog, kurator, 
kock, psykolog, ptp- psykolog 
och skolsköterska har 
förvaltningen rekryterat fler 
än vad som slutat. Bland 
gruppen övriga lärare var det 
fler som slutade sin 
anställning än vad 
förvaltningen rekryterade. 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Kontroll av tjänster som är 
tillsatta med obehöriga 
anställda 
 

Som obehörig kan man inte 
få en tillsvidareanställning på 
en tjänst där behörighet 
krävs. 200423 har vi 1441 
anställda på titlar där 
behörighet krävs för att bli 
tillsvidareanställd. Av de 
1441 är 362 visstidsanställda 
dvs. 25 % är obehöriga. 
Det som sticker ut mest är 
det låga antalet behöriga 
lärare i fritidshem där 73 av 
208 är tillsvidareanställda 
vilket innebär att 75 % är 
obehöriga. 

 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 

2020 
Direkt åtgärd 

Samarbete Risk för bristande samarbete 
med Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

16 Samverkansmöten mellan 
GRF och IFO 
 

 Pågående 

Kommentar 
Möte genomfört 200428. 
Beslöts att fördjupa 
samarbete med bl a tätare 
möten mellan presidierna. 

Samarbete mellan skolor 
(rektorer och EHT) och 
IFO (socialsekreterare) 
 

 Pågående med 
avvikelse 

Kommentar 
Gemensamma 
fortbildningsinsatser är 
genomförda. Ramar och 
fokus för arbete skall 
förtydligas. 
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Fritidshem Risk för att kompetensen i 
fritidshem brister vilket kan 
medföra brister i kvaliteten i 
verksamheten 

16 Utbildning för att öka 
behörigheten och 
kompetensen 
 

 Pågående 

Kommentar 
När det gäller 
kvalitetseffekter utifrån 
kompetensbristen arbetar 
förvaltningen främst tre 
åtgärder förutom ökad 
attraktivitet och 
ändamålsenligt 
rekrytering: 

1. Öka behörigheten 
genom att 
prioritera en 
arbetsintegrerad 
högskoleutbildnin
g med prioritering 
för de fritidshem 
som har lägst 
eller saknar 
behörighet.10 
medarbetare, 
som idag arbetar 
som obehöriga i 
fritidshemmet 
kommer under 
hösten att starta 
en högskole-
utbildning till 
Grundskolelärare 
med inriktning 
mot fritidshem. 

2. Under hösten 
2020 och våren 
2021 erbjuds 20 
medarbetare per 
omgång en 
introduktions-
utbildning. 
Introduktions-
utbildningen utgår 
från deltagarnas 
erfarenheter och 
behov samt från 
aktuell forskning 
och eventuella 
nya riktlinjer från 
exempelvis 
Skolverket. 
Utbildningen 
berör områden 
såsom 
värdegrund, 
bemötande, 
planering, 
genomförande, 
analys och 
uppföljning. 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 

2020 
Direkt åtgärd 

3. Inför hösten 2020 
kommer också ett 
digitalt system att 
upphandlas som 
bl. a. stödjer 
resursplanering 
och 
schemaläggning. 
Detta för att på 
bästa sätt 
använda resurser 
där de bäst 
behövs på kort 
och på lång sikt. 

Lokalsituationen Risk att de skollokaler vi har 
idag inte räcker till för att 
möta behovet av antal 
kommande elever 

16 Lokalplan 
 

 Pågående 

Kommentar 
Arbete med lokalplan är 
påbörjad och avslutas i 
december.  

Utökad dimension 
 

 Avslutad 

Kommentar 
Avstämning av 
Lokalbehovsresursplan är 
gjord mellan LFF och 
GRF. I denna plan 
beskrivs framtida utökade 
behov av lokaler för 
grundskolan  
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 

2020 
Direkt åtgärd 

Elevhälsa Risk för psykisk ohälsa bland 
elever 

16 Utveckling av 
elevhälsoarbetet 
 

 Pågående 

Kommentar 
Skolsköterskorna arbetar 
efter ett lagstadgat BAS 
program. I detta Bas- 
program ingår 
hälsosamtal i 
förskoleklass, åk 2, åk 4 
samt åk 7. Dessa samtal 
utgår från givna 
frågeställningar och 
dokumenteras i 
ProReNata. Vid 
hälsosamtalen i årskurs 4 
och årskurs 7 framkom 
följande resultat utifrån 
psykiskt dåligt mående: 
I årskurs 4 genomförde 
1118 elever hälsosamtal. 
Vi frågan Hur mår du? 
svarade 19 elever av 
dessa att de mår dåligt 
eller mycket dåligt och 76 
elever att de varken mår 
bra eller dåligt. Vid frågan 
Tänker du på hur du har 
det? svarade 28 elever att 
de ofta tänker på att de 
mår dåligt och 78 elever 
att de ibland tänker på att 
de mår dåligt. I årskurs 7 
genomförde 1142 elever 
hälsosamtal. Vid frågan 
Hur mår du? svarade 19 
elever av dessa att de 
mår dåligt eller mycket 
dåligt och 86 elever att de 
varken mår bra eller 
dåligt. Vid frågan Tänker 
du på hur du har det? 
svarade 34 elever att de 
ofta tänker på att de mår 
dåligt och 61 elever att de 
ibland tänker på att de 
mår dåligt. Ovan angivna 
siffror är från föregående 
läsår och kommer att 
ersättas av läsåret 19/20 
då alla samtal är 
genomförda. 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbedömning 

2020 
Direkt åtgärd 

Integration Risk för en ökad segregation 16 Fritt och aktivt skolval 
 

 Pågående 

Kommentar 
Skolvalet inför läsåret 
20/21 är genomfört. Det 
har varit tre 
placeringsomgångar. Den 
första i februari då beslut 
gick ut till alla som 
omfattades av skolvalet i 
förskoleklass, årskurs 4 
och årskurs 7. Och sedan 
i mars respektive april för 
de som lämnade in 
önskemål om skolbyte 
efter första beslutet. 
Under våren ska 
utvärdering göras bland 
annat i syfte att hitta 
justeringar för att främja 
integration. 

Bilden av 
skolan/attraktivitet 
 

 Pågående 

Kommentar 
Bilden av skolan är ett av 
Grundskoleförvaltningens 
fokusområden och alla 
enheter har uppdrag att 
systematiskt arbeta med 
frågan. Respektive enhets 
arbete beskrivs i 
verksamhetsplanen. 
Bilden av skolan tas upp i 
gemensamma möten med 
alla chefer i förvaltningen, 
samt följs upp i det 
ordinarie systemet för 
styrning och uppföljning, 
som bland annat består 
av uppföljningsmöten 
mellan verksamhetschef 
och enhetschef/rektor. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 46 406 51 093 138 426 138 426 0 

Avgifter och övriga intäkter 56 188 58 812 169 513 169 513 0 

Summa intäkter 102 594 109 905 307 939 307 939 0 

Personal -381 209 -403 821 -1 250 825 -1 250 825 0 

Lokaler -50 012 -54 710 -162 635 -162 635 0 

Material och tjänster -142 880 -140 078 -397 930 -397 930 0 

Kapitalkostnader -291 -393 -801 -801 0 

Summa kostnader -574 392 -599 002 -1 812 191 -1 812 191 0 

Buffert (endast i budget) 0 0 -15 108 -15 108 0 

Nettokostnad -471 798 -489 097 -1 519 360 -1 519 360 0 

Kommunbidrag 469 045 491 726    

Resultat efter 
kommunbidrag 

-2 753 2 629 -1 519 360 -1 519 360 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-2 753 2 629 -1 519 360 -1 519 360 0 

Ackumulerat resultat 16 273 27 188 24 559 24 559 0 

Resultatanalys 

Analys 

För en ekonomi i balans 2020 finns ett antal områden att följa extra fokuserat. Dessa är främst 
personalkostnad men även livsmedel samt skolskjuts. 

Övriga stora kostnadsposter förväntas följa budget och inte generera några större oplanerade 
avvikelser. Dessa områden är Köpta platser från fristående skolor samt Lokalkostnad. 

Personalkostnad 

Inom personalkostnad finns vid ingången av 2020 en anpassning på flertalet skolor. Och det går att se 
en avvikelse januari till mars i personalkostnad jämfört med den budget som är lagd. 

Den topp som finns i februari är inte kopplad till skolornas aktuella bemanning utan kommer av 
semesterdagar som inte har plockats ut under 2019 där ersättning istället betalas ut till medarbetare. 
Denna extra utbetalning motsvarade ca 1,5 mkr. 

Effekten av Corona syns även i april där sjukfrånvaro och VAB var långt över budgeterad nivå. Skolor 
och andra enheter har tagit in vikarier men samtliga arbetspass har inte täckts. 
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Livsmedel  

Inom livsmedel finns en avvikelse på -1,7 mkr mellan januari och april. Denna avvikelse är hänförbar 
till den kostnadsökning som uppstod vid införandet av distributionscentralen. För 2020 är 
prognosticerad kostnadsökning utifrån det nya livsmedelsavtalet ca 7 mkr. Denna kostnadsökning 
kommer dock påverkas positivt av Corona. Färre portioner lagas under mars och april vilket kommer 
synas i lägre livsmedelsinköp. 

 

Skolskjuts  

Inom skolskjuts ligger kostnadsnivån på samma nivå som 2019. Detta trots att det inte finns någon 
evakuering till Kronäng 1. Detta ger att det finns en risk för obalans under ht 2020 när evakuering av 
Myråsskolan påbörjas. 
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Köpta platser 

Köpta platser består dels av ersättning till fristående skolor men även specialplaceringar. För 2020 är 
budget satt till 181 mkr. Utfallet t.o.m april visar på en avvikelse på +1,0 mkr. Detta överskott kommer 
till största del av mindre köpta specialplatser jämfört med planerat. 

Den positiva avvikelse som finns kommer att tas i bruk för ökad kostnad till de fristående skolorna 
utifrån en ökad elevpeng genom "välfärdstilldelningen". Retroaktiv ersättning för Jan-April har betalts 
ut utifrån deras ökade elevpeng. 

Lokalkostnad 

Lokalkostnad följer till stor del budget. Avvikelser kommer under året då beslut tas att hyra in mer 
kapacitet samt att göra vissa lokalanpassningar under året. Budget för 2020 är satt till 163 mkr och 
avvikelsen t.o.m april är -0,5 mkr. 

Prognos för 2020 

För 2020 beräknas fortsatt en ekonomi i balans. Anpassningar görs på skolor utifrån de 
anpassningsbehov som löpande kontrolleras vid de reguljära månadsuppföljningar som sker mellan 
Rektor/enhetschef, ekonom, HR-specialist och verksamhetsutvecklare. 

Buffert kan komma att användas dels för volymavvikelser och dyra specialplaceringar men buffert 
kommer även få täcka de områden där anpassning inte får helårseffekt. 

Det kan även komma andra oförutsedda kostnader under 2020 som täcka av buffert. 
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4.1.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2019-12-31 
Utfall 2020-04 Återstår 

Summa     

4.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 207 1 042 4 795 4 795 0 

Kostnad -7 774 -10 211 -30 803 -30 803 0 

Nettokostnad -7 567 -9 169 -26 008 -26 008 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -842 -761 -2 408 -2 408 0 

Nettokostnad -842 -761 -2 408 -2 408 0 

Förskoleklass      

Intäkt 2 077 3 007 9 150 9 150 0 

Kostnad -20 438 -21 227 -76 692 -76 692 0 

Nettokostnad -18 361 -18 220 -67 542 -67 542 0 

Särskola      

Intäkt 1 240 990 2 734 2 734 0 

Kostnad -13 931 -18 373 -47 773 -47 773 0 

Nettokostnad -12 691 -17 383 -45 039 -45 039 0 

Grundskola      

Intäkt 47 543 54 568 142 912 142 912 0 

Kostnad -376 862 -387 200 -1 188 281 -1 188 281 0 

Nettokostnad -329 319 -332 632 -1 045 369 -1 045 369 0 

Fritidshem      

Intäkt 14 628 13 313 41 874 41 874 0 

Kostnad -48 749 -51 381 -159 079 -159 079 0 

Nettokostnad -34 121 -38 068 -117 205 -117 205 0 

Korttidstillsyn LSS      

Intäkt 597 412 1 106 1 106 0 

Kostnad -648 -385 -1 106 -1 106 0 

Nettokostnad -51 27 0 0 0 

Skolskjutsar      
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Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -21 947 -22 043 -55 000 -55 000 0 

Nettokostnad -21 947 -22 043 -55 000 -55 000 0 

Kost och lokalvård      

Intäkt 36 302 36 575 105 368 105 368 0 

Kostnad -83 200 -87 421 -251 049 -251 049 0 

Nettokostnad -46 898 -50 846 -145 681 -145 681 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -15 108 -15 108 0 

Nettokostnad 0 0 -15 108 -15 108 0 

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

      

Intäkt      

Kostnad      

Nettokostnad      

Totalt      

Intäkt 102 594 109 907 307 939 307 939 0 

Kostnad -574 391 -599 002 -1 827 299 -1 827 299 0 

Nettokostnad -471 797 -489 095 -1 519 360 -1 519 360 0 

Central administration 

Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos. 

Politisk verksamhet 
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Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos. 

Förskoleklass 

Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos. 

Särskola 

Fler elever mottagna i särskola jämfört med budgeterat genererar ett underskott. Elevökningen finns 
budgeterad som grundskolekostnad då de tidigare har finansierats som omvänt integrerade 
grundskoleelever med ett tilläggsbelopp inom grundskola. Men allt eftersom dessa elever mottas i 
särskola ändras redovisad kostnad till en kostnad inom verksamhetsområde särskola. 

Grundskola 

Ingen väsentlig avvikelse.  Risk finns för obalans om skolorna inte lyckas med sin planerade anpassning. 
Det överskott som fanns under 2019 inom elevhälsan återfinns ej under första tertialet 2020 då 
vakanser har tillsatts 

Fritidshem 

Inga väsentliga avvikelser hittills eller i prognos. 

Korttidstillsyn LSS, KTS 

Dialog om verksamhetsvolym och innehåll pågår med sociala omsorgsförvaltningen utifrån 
förutsättningen att verksamheten skall var balanserad. 

Skolskjuts 

Inga väsentliga avvikelser. Prognos för helåret är ett underskott utifrån evakuering av Myråsskolan till 
Kronängskolan under hösten 2020. Planering för denna evakuering kommer att göras före sommaren 
och underskottet kan beräknas efter att denna planering är gjord. 

Kost och lokalvård 

Avvikelse finns både inom personalkostnad men även material. 

Personalkostnad kommer till främsta del av det succesivt införandet av "varje-dag-städ". Under 2019 
fanns ett visst vakansutrymme inom lokalvårdare där anställningar har gjorts. Och fortsatta 
anställningar kommer att göras under 2020 för ett fullt införande av "varje-dag-städ" 

Det finns även en avvikelse inom Material (livsmedel). Efter införandet av distributionscentralen har 
livsmedelskostnaden ökat. Denna ökning är ej budgeterad och kommer att generera en avvikelse under 
2020. 

Viss del av den ökade kostnaden för livsmedel regleras mot beställande förvaltningar genom att en 
högre kostnad faktureras för den mat som har producerats. 

Buffert  

Nämndens buffert består av ursprungliga 15 mkr. Bedömningen är att buffert kommer att disponeras i 
huvudsak för volymavvikelser, dyra specialplaceringar, försenad effekt eller ej helårseffekt av de 
anpassningar i bemanning som görs på skolorna. Bufferten kan även komma täcka andra oförutsedda 
kostnader för 2020. 

5 Konsekvenser av corona-viruset 

Inga större merkostnader återfinns t.o.m april för Corona. 

337 000 kr har konterats på de projektnummer som finns uppsatta inom Corona. 

82 000 kr av dessa kommer av samordnad bemanning där Grundskoleförvaltningen lånar ut 



Grundskolenämnden, Tertial 1 2020 23(26) 

bemanningsplanerare till VäF för arbete med vikarieanskaffning. 

255 000 kr av de 337 000 kr kommer av övriga kostnader inom Corona. Säkerhetsinköp har gjorts av 
papper och annat engångsmaterial från icke ordinär leverantör då dessa har haft brist i sina leveranser. 

Ett 10-tal medarbetare från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens kost och lokalvård har 
lånats ut till Grundskoleförvaltningens kost och lokalvård som förstärkning. 

  

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Projekt 10001 82 000 

Projekt 10002 255 000 

Summa 337 000 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Arbetet för ökad jämställdhet finns med i befintlig verksamhetsplanering. Gemensamma strukturer för 
skolenheternas verksamhetsplaner har tagits fram och implementeras. Arbetet för mänskliga rättigheter, 
jämställdhet och likabehandling ingår i verksamheternas uppdrag. Skolorna arbetar utifrån skollagen 
och läroplanen, och det tydliga värdegrundsuppdrag som finns beskrivet där. Med utgångspunkt från 
det personalpolitiska programmet, i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM-årshjul) arbetar 
förvaltningen med att utveckla arbetet med lika rättigheter och möjligheter ute i verksamheterna för att 
kunna ge medarbetarna en bra arbetsplats och medborgarna den absolut bästa servicen. I detta arbete 
får också medarbetarna introduktion i HBTQIA-frågor och normkritik. 

I juni 2018 antog Grundskolenämnden plan för Jämställdhetsintegrering som gäller 2018-2021 och 
denna plan följs upp fortsatt under 2020. 

7  Verksamhetsmått 

7.1 Skola 

7.1.1 Grundskola 

7.1.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
grundskola 

11 887 12 076 12 374  

Kommentar Apr 2020 Antal elever i grundskola April 2020 är 12 095 (automatiska kopplingen till IST 
elevregister har uteblivit denna månad. Därav skrivs antal i kommentar) 

varav elever i 
fristående skola i 
Borås, åk 1-9 

1 604 1 646 1 643 1 638 
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Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever per 
lärare, totalt i 
kommunen 
(heltidstjänst) 

11,3 11,3 11,5 11,4 

Antal elever per 
pedagogisk 
personal 

8,8 8,8 9,1 9,2 

Kommentar Apr 2020 Personaltätheten i för pedagogisk personal har försämrats från Mars 2019 med 
ca 5%. Denna minskning är planerad och kommer av det anpassningsbehov som finns inom 
Grundskoleförvaltningen 

7.1.2 Förskoleklass 

7.1.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
förskoleklass 

1 423 1 401 1 436  

Kommentar Apr 2020 Antal elever i förskoleklass April 2020 är 1 408. (Automatiska kopplingen till IST 
elevregister har uteblivit denna månad därav skrivs antal i kommentar). 

varav elever i 
förskoleklass i 
fristående skola 

73 78 74 77 

Antal elever per 
lärare 
(heltidstjänst) 

16,4 16,4 16,2 17,3 

Kommentar Apr 2020 Personaltätheten i förskoleklass har försämrats från Mars 2019 med ca 6%. Denna 
minskning är planerad och kommer av det anpassningsbehov som finns inom Grundskoleförvaltningen. 

7.1.3 Obligatorisk särskola 

7.1.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
särskola 

112 107 106 110 
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7.1.4 Fritidshem 

7.1.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
fritidshem 

4 606 4 866 4 900 4 819 

varav barn i 
fristående 
verksamhet 

276 289 309 278 

Antal inskrivna 
elever per 
årsarbetare 

20 20  21,2 

Kommentar Apr 2020 Personaltätheten i fritids har försämrats från Mars 2019 med ca 6%. Denna 
minskning är planerad och kommer av det anpassningsbehov som finns inom Grundskoleförvaltningen 

8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift april 

2020 
Avvikelse 

2020 
Prognos 

2020 

Björkhöjdskolan ombyggnad, inventarier 
F-9 2 parallell F-6 skola och 4 parallell 7-9 
skola 

8 000 44 7 956 6 000 

Trandaredköksombyggnad 500 0 500 500 

Sjömarkenombyggnad/tillbyggnad, 
inventarier F-6 21 klassrum + specialsalar 

6 000 1 072 4 928 6 000 

Daltorpskolan F-6 flytt till Kronäng 2 
modul 

0 1 -1 0 

     

Summa 14 500 1 117 13 383 12 500 

Analys 

Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. 

Trandaredsskolan kök: Anpassning av kök och matsal till aktuellt antal elever på Trandaredsskolan. 

Sjömarkenskolan: Om- och nybyggnation till 3 parallell F-6. Påbörjat projekt under 2019 som 
fortsätter under våren 2020. Upphandling överklagades under hösten 2019 därav görs inköpen under 
våren 2020. 
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8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2020 
Utgift april 

2020 
Prognos 

2020 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

Björkhöjdskolan 
ombyggnation 

8 000 8 000 44 6 000 8 000 2 

       

       

       

       

Summa 8 000 8 000 44 6 000 8 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

Björkhöjdskolan: Utökning av skolenhet med gradvis uppbyggnad till en F-9 skola samt CFL-
verksamhet och hörselklass. Projekt kommer att fortlöpa in i 2021. 
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1  Inledning 

Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat som bygger på att åtgärdsplanen för en ekonomi i 
balans får full effekt under året. Nämnden har beslutat använda den centrala bufferten och 
budgettillskottet för att hantera avvikelsen i gymnasieskolans köpta – sålda platser. En risk i prognosen 
är osäkerheten kring höstterminens elevantal och trenden att fler ungdomar väljer externa skolor. 

Beslutet att bibehålla ett brett utbildningsutbud över tid genom att erbjuda alla program och 
inriktningar har gjort det svårt att upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen. De program som har 
högt söktryck får vara med och bära kostnaderna för programmen med få elever. Detta påverkar 
kvalitén i form av större undervisningsgrupper och mindre utrymme för stödinsatser enskilt eller i 
grupp samt begränsar verksamheternas möjligheter att skapa en effektiv organisation. 

Nämnden har beslutat om åtgärdsplaner för en ekonomi i balans som sammanlagt omfattar 17 mnkr. 
Anpassningsarbetet startade upp direkt och omställningsprocessen är i stort sett klar, och det är en god 
prognos på de få tjänster som är kvar i processen. 

Övergången till fjärrundervisning på grund av coronasituationen har genomförts mycket bra på våra 
skolor. För att inte riskera ett stort tapp i elevernas måluppfyllelse måste undervisnings- och 
stödresurserna förstärkas, vilket innebär 8 mnkr i ökade kostnader i år. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hemställer hos Kommunstyrelsen om förtydligande kring 
hur de ökade kostnaderna som orsakas av coronasituationen ska hanteras. 
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Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

1.1 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel närproducerade 
livsmedel, %. 

42,9 19,4 25 18,1 

Andel närproducerade livsmedel, %. 

Utfall 2018 är en felaktig uppgift och utfall 2019 avser perioden 2019-05-01 - 2019-12-31. Innan dess 
har det saknas tillförlitligt system för att få ut underlag för inköp av närproducerade livsmedel. Skolorna 
har anpassningskrav och livsmedelsbudgetarna är ansträngda, vilket leder till att man i många fall väljer 
billigast alternativ. Prognosen på helåret är att målet inte kommer uppnås. 

1.2 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel ekologiska livsmedel, %. 48,3 44,4 50 40,1 

Andel ekologiska livsmedel, %. 

Distributionscentralen har medfört ökade kostnader. En prisökning på 9% motsvarar ca 1 mnkr för 
budgeterat utfall på helåret, 10,6 mnkr. Skolorna har anpassningskrav och livsmedelsbudgetarna är 
ansträngda, vilket leder till att man i många fall väljer billigare alternativ. Prognosen på helåret är att 
målet inte kommer uppnås. 

1.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4,7 4,5 4,5 4,4 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

16 10,3 20 9 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att följa upp och analysera 
sjukfrånvaron på individ- och verksamhetsnivå. Verksamheten arbetar aktivt med förutsättningar i 
arbetsmiljön, uppföljning av medarbetarenkät och att identifiera och vidta åtgärder på individ- grupp- 
eller organisatorisk nivå vid behov. Sjukfrånvaron har sakta gått ner från hösten 2019. Utvecklingen av 
Covid-19 under våren 2020 kommer att påverka nyckeltalets totala utfall för året 2020 vilket innebär 
risk för att målvärdet inte nås. Förvaltningen har i hög utsträckning tillåtit arbete från hemmet efter att 
övergång till fjärr- och distansundervisning för elever har genomförts. Successivt, efter att 
verksamheterna har säkerställt arbetsmiljön och upplägget för genomförande av arbete från hemmet, 
har fler godkännande av hemarbete gjorts av chefer. Detta har så här långt lett till att sjukfrånvaron inte 
har ökat i den omfattning som befarats även om den i mars månad är betydligt högre än normalt i 
förvaltningen. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

För att klara snabba omställningar i verksamheten finns periodvis behov av att förstärka antalet 
medarbetare genom timavlönad personal. Det kan vara i avvaktan på en rekryteringsprocess, stöd till 
elev eller för att täcka tillfällig frånvaro eller sjukfrånvaro av medarbetare. Från 2017 rekryterar 
förvaltningen timavlönad personal genom Bemanningsenheten för kost och lokalvård och från hösten 
2018 kan skolorna ansluta sig till Bemanningsenhet för elevassistenter och pedagogisk personal. 
Bemanningsenheten kvalitetssäkrar rekrytering av timavlönade medarbetare och genom att det finns en 
väg in och att arbete kan samordnas för timavlönade medarbetare i flera verksamheter är de också en 
del i förvaltningens strategi för kompetensförsörjning. Nämndens långsiktiga mål är ett restriktivt 
användande av anställningsformen timavlönad och att antalet timavlönade skall vara i nivå med 
nämndens målsättning. 
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Intern kontroll 

1.4 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Elevärenden Risk att elever i behov 
av särskilt stöd inte får 
särskilt stöd. 

Uppföljning av elevernas 
avbrott och skolnärvaro 
 

När en elev gör avbrott från 
sina studier anmäls det av 
ansvarig rektor till enheten 
som ansvarar för det 
kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA-
enheten). KAA-enheten 
arbetar sedan vidare med 
insatser för att stödja den 
unge tillbaka till studier eller 
annan sysselsättning.I 
arbetet med att följa 
elevernas närvaro har nya 
rutiner för uppföljning av 
frånvaro tagits fram, dessa 
implementeras under våren 
2020 och kommer att vara i 
drift från höstterminen 2020. 

Verksamhet inom KAA 
är uppstartad. 
Rutiner för frånvaro är 
framtagna och ute på 
remiss i 
verksamheten. 

Delegationsordning 
enligt KL 

Risk att beslut inte 
rapporteras till 
Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämn
den 

Kontroll av att beslut 
rapporteras till GVUN. 
 

Förvaltningen har under 
våren genomfört översyn av 
vidaredelegering och 
överlämnat dem till 
verksamhetschefer. 
En uppföljning av anmälning 
av inkomna beslut är 
genomförd och visar på 
brister i återrapporteringen 
från verksamheter till 
förvaltning. Påvisade brister 
är meddelade till 
verksamhetschefer. 
Under hösten planerar 
förvaltningen att genomföra 
en information och 
utbildningsinsats i syfte att 
stärka rutiner kring korrekt 
rapportering.  

Inrapportering är under 
löpande bevakning 
men rapport har inte 
gjorts på grund av 
pågående fokus på 
COVID-19. Planering 
för utbildningsaktivitet 
under hösten är 
påbörjad. 

Budgetprocess Risk för överskridande 
av budget 

Budgetuppföljning 
 

Månadsvis uppföljning 
av budget och 
anpassningarna på 
skolorna. 



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Tertial 1 2020 7(14) 

2  Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 30 048 10 095 113 905 114 905 1 000 

Avgifter och övriga intäkter 14 969 11 938 152 101 148 101 -4 000 

Summa intäkter 45 017 22 033 266 006 263 006 -3 000 

Personal -43 771 -41 369 -506 809 -508 253 -1 444 

Lokaler -6 125 -5 542 -68 036 -68 036 0 

Material och tjänster -24 300 -21 364 -233 200 -234 200 -1 000 

Kapitalkostnader -160 -215 -1 917 -1 917 0 

Summa kostnader -74 356 -68 490 -809 962 -812 406 -2 444 

Buffert (endast i budget)   -5 444  5 444 

Nettokostnad -29 339 -46 457 -549 400 -549 400 0 

Kommunbidrag 44 864 44 942 549 400 549 400 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

15 525 -1 515 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

15 525 -1 515 0 0 0 

Ackumulerat resultat   3 469 3 469 0 

Resultatanalys 
Förvaltningen planerar redovisa ett nollresultat som bygger på att skolornas åtgärdsplaner för budget i 
balans får full effekt under året. Nämnden har beslutat använda den centrala bufferten på drygt 5 Mnkr 
och ett ramtillskott på 4,5 mnkr för att hantera avvikelsen på köpta – sålda platser och 
flyktingersättningen inom gymnasieskolan. 

Nämnden har beslutat om åtgärdsplaner för en ekonomi i balans som sammanlagt omfattar 17 mnkr i 
år (25,6 mnkr föregående år). Anpassningsarbetet startade upp direkt och omställningsprocessen är i 
stort sett klar, och det är en god prognos att lösa de få tjänster som är kvar i processen. 

Risker i prognosen 

 Osäkerhet råder beträffande elevantalet för höstterminen vilket påverkar köpta - sålda platser 
för gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. 

 Osäkerhet råder gällande flyktingersättningen för att finansiera språkintroduktionen för 
gymnasiet, då dessa ansökningar görs terminsvis i efterhand. 

 Coronasituationen har inneburit en mycket stor påverkan på nämndens verksamhet. 
Undervisningen har klarat omställningen mycket bra, men för att inte riskera ett kraftigt tapp i 
elevernas måluppfyllelse kommer det krävas mer resurser än vad som finns i budget.  
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2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2019 
Utfall april 

2020 
Budget 

2020 
Prognos 

2020 
Avvikelse 

Tkr 

Central administration      

Intäkt 0 53 695 695 0 

Kostnad -1 576 -1 597 -17 695 -17 695 0 

Nettokostnad -1 576 -1 544 -17 000 -17 000 0 

Politisk verksamhet      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -120 -121 -1 200 -1 200 0 

Nettokostnad -120 -121 -1 200 -1 200 0 

Gymnasieskola      

Intäkt 13 493 11 183 158 396 154 396 -4 000 

Kostnad -46 017 -46 208 -568 452 -569 896 -1 444 

Nettokostnad -32 524 -35 025 -410 056 -415 500 -5 444 

Vuxenutbildning      

Intäkt 31 373 10 001 97 463 99 463 2 000 

Kostnad -22 794 -16 516 -175 463 -177 463 -2 000 

Nettokostnad 8 579 -6 515 -78 000 -78 000 0 

Gymnasiesärskola      

Intäkt 156 23 12 404 11 404 -1 000 

Kostnad -4 601 -3 907 -48 238 -46 738 1 500 

Nettokostnad -4 445 -3 884 -35 834 -35 334 500 

Naturskola      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -3 -3 -500 -500 0 

Nettokostnad -3 -3 -500 -500 0 

Insatser enligt LSS      

Intäkt 1 089 948 2 448 2 448 0 

Kostnad -340 -313 -3 814 -4 314 -500 

Nettokostnad 749 635 -1 366 -1 866 -500 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -5 444 0 5 444 

Nettokostnad 0 0 -5 444 0 5 444 

Totalt      

Intäkt 46 111 22 208 271 406 268 406 -3 000 

Kostnad -75 451 -68 665 -820 806 -817 806 3 000 

Nettokostnad -29 340 -46 457 -549 400 -549 400 0 
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Central administration 

Verksamheten beräknas nå ett nollresultat. 

Politisk verksamhet 

Verksamhet beräknas nå ett nollresultat. 

Gymnasieskolan 

Prognosen för verksamheten är ett underskott, vilket förklaras av högre kostnad för köpta platser 
(interkommunala och fristående skolor) och lägre intäkt för sålda platser (interkommunala) jämfört med 
budget. Enligt nämndbeslut ska avvikelsen täckas upp av bufferten och tillskottet till kommunbidraget 
som beslutades av Kommunfullmäktige per april 2020. 

Ungdomskullarna växer enligt befolkningsprognoserna, men trenden att elevantalet minskar i våra egna 
skolor fortsätter. Detta beror på att fler elever söker sig till andra skolor vilket medför högre 
ersättningar till de externa skolorna, framförallt de fristående gymnasieskolorna i Borås. Placeringarna 
till specialskolor (bland annat HVB och SIS-skolor) har också ökat kraftigt. Jämfört med läsåret 17/18 
har antalet elever med dessa specialbehov fyrdubblats och kostnaden ökat från 1 mnkr till 4,5 mnkr i år.  

Beslutet att bibehålla ett brett utbildningsutbud över tid genom att erbjuda alla program och 
inriktningar har gjort det svårt att upprätthålla en hög kvalitet i undervisningen. De program som har 
högt söktryck får vara med och bära kostnaderna för programmen med få elever. Detta påverkar 
kvalitén på de stora programmen i form av större undervisningsgrupper vilka inte gynnar elever med 
stödbehov, samtidigt som skolan får mindre utrymme för stödinsatser enskilt eller i grupp. Det 
begränsar också verksamheternas möjligheter att skapa en effektiv organisation. På de små 
programmen och inriktningarna blir det många små undervisningsgrupper, vilket innebär att det blir 
svårt att få ihop ett bra schema och skapa attraktiva lärartjänster. Det skapar också en oro bland våra 
anställda för framtida tjänsteunderlag. Om en undervisningsgrupp har 8-12 elever och några elever 
dessutom är frånvarande blir dynamiken i undervisningen låg. 

Tabell, exempel på nationella program/inriktningar med lågt elevantal (mätning elevregistret 2020-04-15): 

Program/inriktning Elever, åk 1 Elever, åk 2 Elever, åk 3 

Hantverksprogrammet, inriktning florist 8 10 3 

Hotell och turismprogrammet 13 6 19 

Industritekniska programmet 10 21 20 

VVS- och fastighetsprogrammet 22 11 20 

Restaurang och livsmedel 14 19 19 

 

Denna situation har över tid blivit kostnadsdrivande. Det finns flera program/inriktningar som har 
varierande elevantal över tid, trots att skolorna medvetet arbetar för att upprätthålla attraktionen till 
hela programutbudet. Flertalet av Almåsgymnasiets yrkesprogram har vikande antal behöriga sökande. 
För att skapa rimliga ekonomiska förutsättningar har man valt att ”fylla ut” undervisningsgrupperna 
med obehöriga elever från introduktionsprogrammet. Detta skapar mer resurskrävande grupper. 

Nämnden har den senaste tiden tagit beslut att pausa/stänga vissa programinriktningar, men 
kostnaderna finns delvis kvar eftersom antagna elever ska få fullfölja sin utbildning till examen, 
exempelvis i Viskastrandsgymnasiets hantverk-textilinriktning där det blir färre än fem elever kvar till 
nästa läsår. 

Gymnasieskolan, övrigt 
Införandet av den samordnade distributionscentralen i staden har medfört positiva miljöeffekter 
avseende transporterna, men det har tyvärr gett andra problem och ökade kostnader på 1 mnkr för 
livsmedel till gymnasieskolornas elevrestauranger. 
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Vuxenutbildning 

Vuxenutbildningen beräknas lämna ett nollresultat. 

Regeringens ekonomiska krispaket i samband med coronasituationen innebär riktade satsningar på 
yrkesutbildningar inom Vuxenutbildningen. Förutom en ökad volym har kravet på egenfinansiering 
tagits bort i år, vilket möjliggör en full nyttjandegrad av statsbidraget. 

Arbetslivsnämnden har vid möte 2020-04-21 beslutat att överföra 5 mnkr till nämnden för yrkesinriktad 
sfi inom Vuxenutbildningen. 

Gymnasiesärskolan 

Gymnasiesärskolan beräknas lämna ett överskott, men det finns en osäkerhet gällande elevantalet till 
höstterminens start, vilket kan påverka utfallet för köpta - sålda platser. 

Gymnasiesärskolans nationella yrkesinriktade program har de senaste tre åren satsat på att bygga ut 
lärlingsutbildningen och antalet praktikplatser. Detta läsår är nästan hela elevgruppen på drygt 20 elever 
ute på arbetsplatser. Jämfört med andra gymnasiesärskolor i landet har våra utbildningar nått bland de 
högsta antalet deltagare i form och flera skolor lär av vårt exempel. En stor framgång, som också leder 
till att så gott som alla elever får arbete efter slutförd utbildning. För att upprätthålla satsningen och 
kvaliteten i utbildningen har verksamheten utökat handledarresurserna, som inte finansieras av 
statsbidraget för lärlingsutbildning. 

Naturskolan 

Naturskolans verksamhet köps av verksamheten Navet till den budgeterade kostnaden, vilket innebär 
ett nollresultat. 

Insatser enligt LSS 

Verksamheten beräknas göra ett mindre underskott, men detta kan regleras under året inom ramen för 
Gymnasiesärskolan. 

Buffert 

Buffert är ianspråktagen för att hantera underskottet på gymnasiets köpta-sålda platser, enligt beslut i 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-03-31. 

3 Konsekvenser av corona-viruset 

Medarbetarperspektiv 

Under mars har Covid-19 haft stor påverkan för förvaltningens medarbetare. Under ett dygn ställde 
verksamheten om och började undervisa elever/studerande genom fjärr- och distansundervisning. 
Omställningen har gått mycket bra och varje medarbetare har gjort sitt allra bästa för att anpassa sig 
och komma med kreativa lösningar i denna situation. De förändringar som har genomförts i 
verksamheten grundar sig på direktiv från regeringen, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. 

Den lyckade övergången till fjärrundervisning och Folkhälsomyndighetens rekommendation om 
hemarbete har medfört att en större del av personalen nu arbetar hemifrån. En följd av detta har blivit 
att sjukfrånvaron minskat. 

Som en följd av att eleverna inte är inne på skolan har förvaltningen kunnat låna ut personal till andra 
förvaltningar med större behov (exempelvis Vård- och äldreförvaltningen). Från mitten av april har 
förvaltningen lånat ut 39 medarbetare från skolornas serviceorganisationer, framförallt städ och 
skolmåltid. Det kan bli aktuellt med ytterligare personalkategorier, som kuratorer och sköterskor 
(vårdlärare), om situationen eskalerar och behoven hos andra förvaltningar förändras. 
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Elevperspektivet 

Under mars har Covid-19 haft stor påverkan på undervisningen i förvaltningen. På mycket kort tid 
ställdes den ordinarie undervisningen om från skolförlagd till att bedrivas helt eller delvis via fjärr- och 
distansundervisning. Omställningen har i det stora hela gått mycket bra. Digital uppkoppling till 
eleverna har säkerställts, elevnärvaron på de digitala lektionerna bedöms vara högre än tidigare och 
eleverna presterar också i hög grad på de uppgifter som ska genomföras digitalt. För att möjliggöra 
prövning av elevernas praktiska färdigheter fattar förvaltningen löpande beslut om undantag från 
fjärrundervisning. 

Rektorerna har tillsammans med lärarna gått igenom alla elever (alla årskurser/studienivåer) för att 
analysera studieprestationen och elevens prognos på måluppfyllelse. Bedömningen är att ca 10% av 
eleverna har behov av förlängd studietid/justerad studieplan och extra stöd i undervisningen. 

Det finns risker med fjärrundervisning för vissa elever, särskilt om det blir långvarigt. Det gäller främst 
sociala dimensionen och särskilt elever som har  behov av nära vuxenrelationer. Sveriges Elevkårer 
presenterade nyligen en enkätundersökning, där man ur ett elevperspektiv lyfter fram några 
problemområden. Där pekar man på att det finns oro hos elever kopplat till brist på sociala kontakter 
vid fjärrundervisning och oro för att man inte får möjlighet att bli prövad mot alla betygssteg. Man 
saknar dessutom möjligheten till snabba avstämningar med sin lärare. 

Elevhälsans arbete fungerar i stort sett som normalt. Elevhälsan genomför samtal på samma sätt som 
tidigare fast digitalt. Man följer upp närvaron, specialpedagogerna utför insatser kopplat till elevernas 
lärande. Elevhälsan har gjort en särskild planering för de elever som tidigare haft svårigheter i sitt 
lärande. De insatser som inte har kunnat genomföras är olika testsituationer, kopplat till psykologernas 
och specialpedagogernas arbete. 

Ekonomiperspektivet 

Uppskattningen av de ekonomiska konsekvenserna är beräknade utifrån att skolans verksamhet öppnar 
i samband med höstterminens start, men detta vet vi inte i dagsläget. 

Förvaltningen har lånat ut 39 medarbetare från mitten av april, fram till skolorna öppnar för elever igen. 
Detta utlån av personal görs utan ekonomisk kompensation, enligt riktlinjer från ekonomistyrning. 

* = Förklaring till posten i tabellen nedan: "Högre kostnader för undervisningen..."  
Med anledning av elevernas behov av stöd och för att säkra att det inte blir ett kraftigt tapp i 
måluppfyllelsen krävs det förstärkta resurser i såväl undervisningstid som pedagogisk resurs för stöd till 
undervisningen. Förstärkningen i undervisningstid kommer medföra en kraftig ökning av 
övertidsersättning för lärarna som behöver arbeta på ferien och höstlovsveckan. Förstärkningen i stöd 
till undervisningen innebär två extra pedagogiska resurser per skola under höstterminen. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Minskade kostnader livsmedel, mars-juni. 2 000 

Minskade kostnader resor, konferenser, mars-juni. 400 

Förlorade intäkter elevcafeterior och lokaluthyrning 
(aula etc), mars-juni. 

-1 300 

Ökade kostnader digitala verktyg för 
undervisningen 

-700 

Specialarrangemang för studenten (t ex 
ordningsvakter och filmutrustning) 

-200 

Högre kostnader för undervisningen, för att hinna i 
kapp och stötta elever som inte nått målen under 
vårterminen * 

-8 200 

Summa -8 000 
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4 Jämställdhetsperspektivet 

Redovisning av genomfört arbete utifrån målen i Program för jämställdhetsintegrering. 

Målområde 1: Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet 

Med utgångspunkt i värdegrund, demokrati och mänskliga rättigheter, såsom det uttrycks i skolans 
styrdokument, bedrivs utbildningen likvärdigt för alla elever. Alla utbildningar är öppna för alla elever 
och resurserna fördelas likvärdigt. Kostnaden för varje elev är inte kopplad till kön, utan till respektive 
program och utbildning. 

I förvaltningens utvecklingsplan är värdegrund ett av tre utvecklingsområden och samtliga 
verksamheter i förvaltningen bedriver ett aktivt arbete i frågan utifrån identifierade utvecklingsområden. 
Inflytande utövas praktiskt i skolans olika inflytandeforum och arbetet utvärderas av alla verksamheter i 
den årliga skolklimatundersökningen. 

Identifierat utvecklingsområde för målområde Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet: 

 Varje skolenhet behöver fortsatt följa upp könsuppdelad statistik, där det finns skillnader 
mellan könen, inom målområdet. 

Målområde 2: Makt och hälsa 

Främjande  insatser är att skapa en skola där alla elever  kan växa, trivas och utvecklas. Detta är en del 
av skolans grundläggande uppdrag och framgår av skollagen och läroplanerna. Det leder bland annat till 
en skola med ett gott skolklimat. 

De som är närmast eleven dvs undervisande lärare, elevens klassföreståndare/mentor kan tidigt 
upptäcka om något inte står rätt till. Varningstecken/ signaler kan bl a vara frånvaro/skolk, somatiska 
besvär, synliga skador av våld, elev får inte delta i aktivitet som skolan anordnar utanför skoltid eller på 
annan plats än skolan, vårdnadshavare deltar inte i skolan. 

Elevhälsans personal här ett särskilt hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. I detta ingår att skapa 
arbetsmiljöer som är gynnsamma för eleverna. 

De olika professionerna inom elevhälsan ansvarar därutöver för bl a följande insatser: 

 Skolsköterskan genomför hälsosamtal med alla elever i åk 1. 

 Skolsköterska och kurator finns tillgängliga för elever. 

 Specialpedagog utreder elev i behov av särskilt stöd och utgör stöd för såväl elev som lärare. 

Identifierat utvecklingsområde för målområdet Makt och hälsa: 

 Förvaltningen behöver fortsatt följa könsuppdelad frånvarostatistik och deltagande i 
idrottsundervisningen som ett underlag för en fördjupad analys och   framtagande av konkreta 
mål. Det har under läsåret 19/20 inte varit möjligt att följa upp denna typ av statistik beroende 
på svårigheter med att hämta ut information i det administrativa elevsystemen IST. 

Målområde 3: Makt och mäns våld mot kvinnor 

Årligen genomförs en skolklimatundersökning där bland annat elevernas upplevelse av trygghet och 
studiero utvärderas. Eleverna besvarar även frågor om förekomsten av kränkande behandling och 
diskriminering. Resultatet utgör underlag för skolornas analys och åtgärder. 

I framtagande av Borås Stads handbok ”Förtryck i hederns namn – en handbok om arbetet med 
hedersrelaterat våld” har kuratorer i förvaltningen medverkat. Handboken är ute på remiss och ska 
utgöra  ett stöd för skolorna i arbetet med våld i nära relationer. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Gymnasieskola 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasieskola 

3 805 3 805 4 128 3 845 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasieskolor. 

4 321 4 273 4 592 4 246 

Antal individer i 
Borås Stads 
kommunala 
aktivitetsansvar 

390 390  379 

Kommentar Apr 2020 Antal individer i Kommunala Aktivitetsansvaret är inte ett budgetmått. 

Antal elever från 
andra kommuner. 

1 027 997 1 048 1 002 

Antal elever hos 
extern 
utbildningsanordnare. 

577 639 616 635 

5.1.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal asylsökande 
i gymnasieskolor i 
Borås 

132 61  51 

Kommentar Apr 2020 Antal asylsökande är inte ett budgetmått. 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

78 79 75 90 

Antal elever från 
Borås hos 
landsting 

17 15 13 20 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor 
utanför Borås 

57 53 51 62 

Antal elever från 
Borås i fristående 
gymnasieskolor i 
Borås 

455 463 478 464 
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5.2 Gymnasiesärskola 

5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
kommunen i 
gymnasiesärskola 

60 60 75 73 

Totalt antal elever i 
Borås Stads 
gymnasiesärskolor 

88 96 103 98 

Antal elever från 
andra kommuner 

33 29 33 31 

5.2.2 Mått som följs upp av Nämnden 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall Apr 2020 

Antal elever från 
Borås i andra 
kommuner 

5 6 5 6 

6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2020 
Utgift april 

2020 
Avvikelse 

2020 
Prognos 

2020 

Viskastrandsgymnasiet, inventarier 2 000 000 23 000 1 977 000 2 000 000 

Summa 2 000 000 23 000 1 977 000 2 000 000 

Analys 

Prognosen är att Viskastrandsgymnasiet kommer nyttja hela investeringsutrymmet under året. Inköpen 
under våren är inbromsade pga corona-situationen. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i 

Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 

 

Nybyggnationen på Pantängen med en beräknad investeringsutgift på 53 mnkr 

genomförs ej och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 

2020-2022        

 

 

 

Datum 

2020-06-02 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-06-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-06-02 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00730 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2020-05-29 Magnus Widén   

  Avdelningschef 

 

E6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00730 2.6.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Borttagande av investeringsobjektet Pantängen i 

Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Nybyggnationen på Pantängen med en beräknad investeringsutgift på 53 mnkr 

genomförs ej och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 

2020-2022.                   

Ärendet i sin helhet 

 I investeringsbudget 2020 finns objektet Ny- och ombyggnation av Pantängen 

upptaget med en beräknad utgift om 53 mnkr fördelat över åren 2020-2021. 

Investeringen avser utökning av antalet kontorsplatser och förbättrad 

användning av befintliga lokaler. I syfte att se över och optimera den totala 

lokalanvändningen för kommunens verksamheter föreslår Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige besluta att nybyggnationen på Pantängen ej genomförs 

och tas därför bort ur Kommunfullmäktiges investeringsplan 2020-2022.           

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Servicenämnden 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Avdelningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Borgensåtagande till Boråshallen AB-KFUM Borås 

basket för om- och tillbyggnad av serveringsdel och 

kök i Boråshallen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja kommunal borgen för 

Boråshallen AB på 20 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av serveringsdel 

och kök i anslutning till Boråshallen, samt att borgensåtagandet gäller i 

maximalt åtta år. 

 

 

 

Datum 

2020-06-02 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2020-06-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2020-06-02 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00452 2.4.2.4 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Glans 
 

Datum 

2020-05-27 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00452 2.4.2.4 

  

 

Borgensåtagande till Boråshallen AB-KFUM Borås 

basket för om- och tillbyggnad av serveringsdel och 

kök i Boråshallen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige bevilja kommunal borgen för 

Boråshallen AB på 20 miljoner kronor för om- och tillbyggnad av serveringsdel 

och kök i anslutning till Boråshallen, samt att borgensåtagandet gäller i 

maximalt åtta år.        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 

tillstyrka Boråshallen AB:s ansökan om borgen avseende om- och tillbyggnad 

av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen. Boråshallen AB är ett 

helägt fastighetsbolag till KFUM Borås Basket. Fritids- och folkhälsonämnden 

ser att detta ger Borås Stad en unik möjlighet att få en arena som kan likställas 

med en evenemangsarena där publikkapaciteten kan, beroende på evenemang, 

uppgå till ca 3 000 personer.  

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som 

kan jämställas med en evenemangshall, vilket kommunen efterfrågat i många år.  

Boråshallen AB erlägger inte någon borgensavgift för de lån som bolaget upptar 

vilket är brukligt gentemot föreningslivet. Enligt riktlinjer för 

Finansverksamheten (KF § 126, 2019-06-19) ska borgen till externa bolag och 

organisationer vara tidsatta till maximalt åtta år.               

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att 

tillstyrka Boråshallen AB:s ansökan om borgen avseende om- och tillbyggnad 

av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen. Boråshallen AB är ett 

helägt fastighetsbolag till KFUM Borås Basket. Nämnden menar att 

bevekelsegrunden för Borås Baskets initiativ är att göra Boråshallen än mer 

tillgänglig och välkomnande. En restaurang/pub med tillhörande matplatser i 

direkt anslutning till spelplanen är en viktig faktor för att skapa attraktiva 

arrangemang i hallen.  

Ett nyttjanderättsavtal har tecknats mellan Lokalförsörjningsnämnden och 

Borås Basket om tillbyggnaden av ett kök- och serveringsdel i anslutning till 

Boråshallen och på en begränsad del av läktaren. Borås Basket finansierar till- 
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och ombyggnaden. Föreningen tecknar ett avtal med restauratör som godkänns 

av Lokalförsörjningsnämnden. Borås Basket tecknar också ett hyresavtal med 

Fritids- och folkhälsonämnden, där Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan hyra 

ut kök- och serveringsdel till andra föreningar och arrangörer i Boråshallen. 

Konceptet bygger på samma principer som Borås Arena. 

Fritids- och folkhälsonämnden ser att detta sammantaget ger Borås Stad en 

unik möjlighet att få en arena som kan likställas med en evenemangsarena, där 

du kan fika och äta i direkt anslutning till spelplanen och arrangörer får en 

betydligt bättre logistiklösning i samband med evenemanget. Publikkapaciteten 

kan, beroende på evenemang, uppgå till ca 3 000 personer. Det motsvarar inte 

visionen om 4 000-5 000 åskådare, men är enligt nämnden till sin lösning och 

kostnad unik i sitt sammanhang. 

Kommunstyrelsen ser mycket positivt på att utveckla Boråshallen till något som 

kan jämställas med en evenemangshall, vilket kommunen efterfrågat i många år. 

Borås baskets initiativ att driva utvecklingen av Boråshallen är mycket lovvärt 

och projektet överensstämmer med de investeringar som genomförs av 

Lokalförsörjningsnämnden i form av anpassningar av lokalen för att klara 

logistiken vid stora evenemang. Kommunstyrelsen är medvetna om att detta 

kommer att påverka kommunens kostnader genom förfogandet över kök- och 

serveringsdelen enligt det avtal som tecknas mellan kommunen och Boråshallen 

AB. Kostnaden uppgår till 2 650 tkr per år och beräknad hyresintäkt första året 

är 400 tkr. Investeringen övergår till Borås Stads ägo efter 10 år.  

Boråshallen AB erlägger inte någon borgensavgift för de lån som bolaget upptar 

vilket är brukligt gentemot föreningslivet. Enligt riktlinjer för 

Finansverksamheten (KF § 126, 2019-06-19) ska borgen till externa bolag och 

organisationer vara tidsatta till maximalt åtta år.   

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2020-06-15 

2. Beslut Fritids- och folkhälsonämnden, 2020-05-18   

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Boråshallen AB/KFUM Basket, johan@jojsekonomi.se 

2. Fritids- och folkhälsonämndens diarium  

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 





 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-05-11 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00033 3.6.8.0 
 

  

 

Borgensåtagande till Boråshallen AB/KFUM Borås 

basket för om- och tillbyggnad av serveringsdel och 

kök i Boråshallen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att teckna borgen 

med Boråshallen AB, ett helägt fastighetsbolag till KFUM Borås basket, för 

om- och tillbyggnad av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen.             

Ärendet i sin helhet 

Bevekelsegrunden för Borås Baskets initiativ är att göra Arenan än mer 

tillgänglig och välkomnande, där restaurang/pub med tillhörande matplatser i 

direkt anslutning till spelplanen, är en viktig faktor för att skapa attraktiva 

arrangemang i hallen. Tillkomsten av de nya funktionerna kommer att innebära 

ett lyft för Boråshallen, där Borås Basket är en av många föreningar som skapar 

arrangemang i hallen. 

 

Ett arrendeavtal har tecknats mellan Lokalförsörjningsnämnden och Borås 

Basket om tillbyggnaden av ett kök- och serveringsdel i anslutning till 

Boråshallen och på en begränsad del av läktaren. Borås Basket finansierar till- 

och ombyggnaden. Föreningen tecknar ett hyresavtal med en restauratör som 

godkänns av Lokalförsörjningsnämnden. Borås Basket tecknar också ett 

hyresavtal med Fritids- och folkhälsonämnden, där Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen i sin tur kan hyra ut kök- och serveringsdel till andra 

föreningar och arrangörer i Boråshallen, när inte restauratören har verksamhet i 

hallen. Konceptet bygger på samma principer som Borås Arena.   

 

Evenemangsarena i Borås 

Sammantaget ger detta Borås Stad en unik möjlighet att få en arena som kan 

likställas med en evenemangsarena, här kan du fika och äta i direkt anslutning 

till spelplanen och arrangörer får en betydligt bättre logistiklösning i samband 

med sitt evenemang.  

Publikkapaciteten kan, beroende på vilket evenemang vi har, uppgå till ca 3 000 

personer. Det motsvarar inte visionen om 4-5 000 åskådare, men är till sin 

lösning och kostnad unik i sitt sammanhang.              
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Beslutet expedieras till 

1. Boråshallen AB/KFUM Borås basket 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Sammanträdesdatum 

2020-05-11 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 80 Dnr FOFN 2019-00033 3.6.8.0 

Borgensåtagande till Boråshallen AB-KFUM Borås 
basket för om- och tillbyggnad av serveringsdel och 
kök i Boråshallen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att teckna borgen 
med Boråshallen AB, ett helägt fastighetsbolag till KFUM Borås basket, för 
om- och tillbyggnad av serveringsdel och kök i anslutning till Boråshallen.             

Protokollsanteckning 

Lennart Brännmar (C) deltar inte i föredragningen eller beslutet p.g.a. jäv.      

Sammanfattning av ärendet 

Bevekelsegrunden för Borås Baskets initiativ är att göra Arenan än mer 
tillgänglig och välkomnande, där restaurang/pub med tillhörande matplatser i 
direkt anslutning till spelplanen, är en viktig faktor för att skapa attraktiva 
arrangemang i hallen. Tillkomsten av de nya funktionerna kommer att innebära 
ett lyft för Boråshallen, där Borås Basket är en av många föreningar som skapar 
arrangemang i hallen. 
 
Ett arrendeavtal har tecknats mellan Lokalförsörjningsnämnden och Borås 
Basket om tillbyggnaden av ett kök- och serveringsdel i anslutning till 
Boråshallen och på en begränsad del av läktaren. Borås Basket finansierar till- 
och ombyggnaden. Föreningen tecknar ett hyresavtal med en restauratör som 
godkänns av Lokalförsörjningsnämnden. Borås Basket tecknar också ett 
hyresavtal med Fritids- och folkhälsonämnden, där Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen i sin tur kan hyra ut kök- och serveringsdel till andra 
föreningar och arrangörer i Boråshallen, när inte restauratören har verksamhet i 
hallen. Konceptet bygger på samma principer som Borås Arena.   
 
Evenemangsarena i Borås 

Sammantaget ger detta Borås Stad en unik möjlighet att få en arena som kan 
likställas med en evenemangsarena, här kan du fika och äta i direkt anslutning 
till spelplanen och arrangörer får en betydligt bättre logistiklösning i samband 
med sitt evenemang.  

Publikkapaciteten kan, beroende på vilket evenemang vi har, uppgå till ca 3 000 
personer. Det motsvarar inte visionen om 4-5 000 åskådare, men är till sin 
lösning och kostnad unik i sitt sammanhang.              
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Sammanträdesdatum 

2020-05-11 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-05-14.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-05-15. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 
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Ekonomiska ramar 2021 
 

Stadsledningskansliet 

Stadsrevisionen 

Borås Stads nämnder 

 

 

 

Kommunstyrelsen har vid sammanträdet den 15 juni 2020 fastställt förutsättningar och ekono-

miska ramar för arbetet med kommunens Budget 2021. Nedan redovisas principer för budget-

ramarna samt den ekonomiska utveckling som har varit och den som beräknas framgent som 

underlag för Kommunstyrelsens beslut. 

  

Kommunstyrelsen konstaterade i årsredovisningen för 2019 ett resultat som totalt inte nådde de 

finansiella målen men som ändå slutade på +99 mnkr vilket är 19 mnkr bättre än 

Kommunfullmäktiges fastställda budget. De ekonomiska resultaten på nämndnivå var dock inte 

tillfredsställande med ett sammantaget negativt resultat jämfört med Kommunbidragen på – 119 

mnkr. Att kommunen ändå kunnat prestera ett acceptabelt resultat beror främst på 

realisationsvinster vid fastighetsförsäljningar, förbättrat finansnetto och ett bättre skatteutfall för 

redovisningsåret 2019. 

 

De senaste månaderna med Coronapandemin har inneburit en global konjunkturkollaps med 

exceptionella ras för produktion, inkomster och sysselsättning i de flesta regioner/länder 

världen över. Någon klar bild över hur stora tapp det rör sig om kommer vi inte ha förrän 

längre fram. Betydande ovisshet råder därför kring vad som väntar framöver. Osäkerheten 

är hög även på kort sikt och är kopplad till en rad osäkerhetsfaktorer kring smittspridning och 

vårdbehov, kring de smittbegränsande åtgärderna och ekonomisk politiska krisinsatser för att 

stötta konjunkturen samt hur stora de negativa effekterna blir på samhällsekonomin.  

 

Givet exceptionellt hög osäkerhet, är det inte rimligt att göra sedvanliga konjunkturprognoser 

i nuläget. Den beräkning som SKR gör och ligger till grund för skatteunderlaget åren 

2020–2023 är ett scenario. Scenariot är konstruerat utifrån historiska krisepisoder och 

konjunkturförlopp och analysen beskriver en tänkbar utveckling, men är alltså inte en 

prognos i vanlig bemärkelse. 

 

Från att ha legat på 4,5 % tillväxt under 2017 och 3,6 % 2018 förväntas skatteunderlaget att öka 

med mer beskedliga 2,2 % under 2019. För 2020 bedöms en mycket stor nedgång av 

skatteunderlaget till endast 0,9 % med en återhämtning i SKR´s osäkra scenario till 3,5 % 2021 

och något högre de nästkommande åren. 
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Borås Stads planeringsmodell 
 

I många kommuner läggs nämndernas ekonomiska förutsättningar för nästkommande år fast i 

början av året. Syftet är att tidigt kunna förbereda och planera verksamheten efter eventuella 

ekonomiska förändringar. Nackdelen är att i en tid med snabba och dramatiska förändringar i 

ekonomin så kan det vara vanskligt att ha för lång tid mellan plan och verklighet. Budgeten blir 

inaktuell från start och omarbetningar krävs. 

 

Borås Stad har sedan lång tid en modell med preliminära ramar i juni, nämndförslag i augusti 

och ett traditionellt budgetbeslut i Kommunfullmäktige i november. Syftet har varit att så långt 

som möjligt invänta de ekonomiska förutsättningarna för nästa år, för att få en så realistisk 

budgetdiskussion som möjligt. 

 

Kommunstyrelsen anser att nämnderna i samband med de preliminära ramarna i juni får ett till-

räckligt underlag för att planeringsmässigt vidta åtgärder under hösten. Förberedelser och an-

passning till de ekonomiska förutsättningarna bör givetvis ske i tid, så att inte förändringseffek-

ter dröjer till långt in på det nya året. Utgångspunkten är att nämnderna vid en normal 

konjunktur skall kompenseras för pris- och löneökningar för den befintliga verksamheten. I 

rambeslutet kompenseras även skolan, förskolan, gymnasiet och äldreomsorgen för 

volymförändringar som baseras på befolkningsprognoser för sina respektive målgrupper. 

Övriga nämnders volymeffekter behandlas under höstens budgetprocess. Ev. politiska 

satsningar och omprioriteringar mellan verksamheterna görs inte i dagsläget vid detta tillfälle. I 

svaret till Stadsrevisionen i samband med granskningen av Borås Stads budgetprocess 

framfördes att Kommunstyrelsen tar med sig frågan huruvida rambeslutet även kan innehålla 

viss politisk prioritering mellan verksamheterna och i vilken omfattning. Kommunstyrelsen kan 

se att detta skulle kunna ge nämnderna ett än mer relevant underlag för att planera sin 

verksamhet. I ett pågående arbete inom ”Tillitsresan” diskuteras en del förslag till förändringar 

inom budgetarbetet bl.a. på vilken nivå i organisationen mål och uppdrag kan formuleras och 

beslutas. 

 

Budgetförutsättningarna för de nästkommande åren kommer också givetvis att präglas av 

effekter av Coronautbrottet beroende på hur långvarigt det s.k. nödläget kommer att pågå. Vi 

får förhålla oss till läget och ha en anpassningsbar organisation för de viktiga arbetsuppgifter 

som kommunen tillhandahåller. Viktigt i sammanhanget är att inte tappa greppet över 

ekonomin i varje givet ögonblick. 
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Den ekonomiska utvecklingen för Borås Stad  
 

Borås har en vana att under lågkonjunkturer och svåra tider klara sig relativt väl genom att dra 

ned eller anpassa kostnaderna samt vidta andra ekonomiska styråtgärder. Med hjälp av en rad 

förutseende avsättningar ex. till pensionsskulden och den s. k resultatutjämningsreserven RUR 

har nämnderna i budgetprocesserna kunnat tillföras extra resurser. 

 

Delårsrapporten per april 2020 prognostiserar, under rådande osäkra omständigheter, ett 

årsresultat för kommunen som helhet på i stort sett 0 mnkr mot budgeterade +80 mnkr.  

Nämndernas ekonomiska resultat liksom förra året visar på stora underskott dock mindre än 

förra året borträknat engångskostnader för sanering av Gässlösaområdet och extraordinära 

kostnader för skyddsutrustning. Ekonomisk kontroll är än viktigare framöver när vi nu går in i 

en period med lägre nivå på skatteunderlagsutvecklingen. 

 

Det ekonomiska läget känns ändå relativt stabilt men helt klart osäkert ut inför 2021. 

Förutsättningarna är en lägre utveckling av skatteintäkterna, hög investeringsnivå, en relativt 

stor RUR och planerade buffertar.  En utmaning redan nu och på lite längre sikt är som tidigare 

nämnts kraven som finns inbyggt i den demografiska utvecklingen. Ramarna för 2021 har lagts 

på en nivå som ur ett finansiellt perspektiv genererar ett relativt svagt resultat historiskt. Med 

utnyttjande av RUR (Resultatutjämningsreserven) når vi ändå inte upp till vårt finansiella mål. 

 

 

Budgetförutsättningar 2021-2023 ur ett makroperspektiv 
 

SKR redovisar att coronapandemin orsakat en konjunkturkollaps både internationellt 

och i Sverige. Detta drabbar sysselsättningen och lönesumman hårt, och därmed också 

skatteunderlaget, trots de åtgärder som satts in för att dämpa effekterna på svensk ekonomi av 

pandemin. I hög grad kommer skatteunderlaget att påverkas  av aviserade och beslutade 

åtgärder som ingår i de ”krispaket” regeringen presenterat den senaste tiden. För 2020 visar 

SKR´s scenario en inbromsning till den lägsta ökningstakt vi haft sedan före skattereformen 

1990/91. Orsaken är framförallt att den kraftiga minskningen av arbetade timmar i kombination 

med låga lönehöjningar som innebär att lönesumman beräknas minska. Dessutom räknar SKR 

med att vissa åtgärder för att minska pandemins effekter leder till tillfälligt stora utbetalningar 

av sociala ersättningar framförallt arbetsmarknadsersättningar och tillfällig föräldrapenning. I 

ett osäkert scenario börjar konjunkturåterhämtningen i höst med en återhämtning för antalet 

arbetade timmar. Trots negativ indexering av inkomstanknutna pensioner nästa år bidrar det till 

successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt. Mot slutet av perioden ligger den nära det 

historiska genomsnittet. Tillsammans med den kraftiga inbromsningen. 2019–2020 blir dock 

den ackumulerade effekten att skatteunderlagets nivå år 2023 landar ett par procentenheter lägre 

än februariprognosen. 
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De generella statsbidragen har tills dags dato höjts med 12,5 mdr inför 2021 att jämföras med 

hittills aviserade 28,5 mdr under 2020 på grund av coronapandemin. I budgetpropositionen för 

2021 avser regeringen att återkomma i frågan om kommunsektorns behov utöver de tillskott på 

12,5 miljarder som aviserades den 2 april avseende 2021 och kommande år.  

 

 

 
Nyckeltal för den ekonomiska utvecklingen, procentuell förändring 

 2019 2020 2021 2022 2023 

BNP 1,3 -4,1 3,3 3,6 3,3 

Sysselsättning -0,3 -3,3 1,8 1,2 1,2 

Öppen arbetslöshet 6,8 8,9 8,9 8,3 7,6 

KPIF 1,7 0,7 1,0 1,7 2,0 

Skatteunderlag 

exkl regelförändringar 
3,5 1,3 3,3 3,5 3,6 

Skatter och generella 

statsbidrag Borås 

3,6 4,4 2,0 3,2 3,1 

 

 

 

För 2021 beräknas skatteunderlaget öka med 3,3 % i en osäker prognos och utifrån en låg nivå 

2020. Det innebär att det finns ett begränsat utrymme till nya verksamhetsutökningar i höstens 

budgetprocess om inte kommunsektorn tillförs mer medel eller genom egna omprioriteringar 

eller effektiviseringar. Skatteunderlagsutvecklingen därefter förväntas bli måttlig under 

perioden 2022-2023. Detta ställer högre krav på kostnadskontroll då de ekonomiska 

marginalerna blir mindre.  

 

 

Finansiella mål för Borås 
 

Vilken verksamhetsnivå som Borås Stad lägger sig på beror förutom på kostnads- och 

skatteintäktsutvecklingen också på våra finansiella mål. Kommunfullmäktige har som 

övergripande finansiellt mål att kommunens resultat skall uppgå till 2-3 % av skatte- och 

bidragsintäkterna och att soliditeten successivt skall närma sig en nivå på 80 % vilket konkret 

innebär att investeringarna bör egenfinansieras till 80%. (Kommunens resultat + avskrivningar 

skall som lägst uppgå till 80% av årets investeringar) 

 

Den ekonomiska utvecklingen de senaste åren har givit anledning att komplettera teorin bakom 

de finansiella målen. Utgångspunkten är att det finansiella resultatmålet på lägst 2 % står fast 

men skall ses över tiden. Konkret har detta inneburit att ett lägre budgeterat resultat har kunnat 

accepterats i budgetläget men målsättningen över tiden ligger på en verklig resultatnivå på lägst 

2%. Med hänsyn till den ekonomiska styrka som Borås Stad har uppvisat under en längre 

period har de finansiella resultatmålen kunnat uppnås och samtidigt har verksamheterna kunnat 
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få ett relativt stort ekonomiskt utrymme. Då investeringarna förväntas ligga på en relativt hög 

nivå även framöver och med ett sjunkande skatteunderlag kan det finnas anledning att se över 

det finansiella resultatmålet än tydligare kopplat till investeringsvolymen och då även ta hänsyn 

till hela kommunkoncernens lånenivå. 

 

Under 2013 inrättade Borås systemet med Resultatutjämningsreserv; RUR. Syftet med RUR är 

att utjämna resurserna mellan åren i syfte att ge verksamheterna stabilare planerings-

förutsättningar. Vid ingången av 2020 uppgick Resultatutjämningsreserven till 250 mnkr. 

Huvudsyftet är att utjämna skatteintäkter över en konjunkturcykel dvs utnyttja reserven när 

konjunkturen är svag och skatteintäkterna förmodas bli lägre än normalt. Kommunfullmäktige 

har antagit Sveriges kommuner och regioners beräkningsmodell som säger att om den årliga 

skatteunderlagsutvecklingen jämfört med ett tio-årigt genomsnitt är lägre kan reserven 

utnyttjas.  

 

I arbetet med budget 2021 bedömer SKR att skatteunderlaget är på den nivån att det är 

tillämpligt att disponera medel ur RUR. I den senaste prognosen för 2021 bedöms 

skatteunderlaget ligga 0,6 % under genomsnittet för de tio senaste åren varför det kan bli 

aktuellt att ta RUR i anspråk under 2021. Det finansiella resultatet för Borås kan då 

budgetmässigt förstärkas med 31 mnkr. 

 

Det är med ovanstående utgångspunkter som Kommunstyrelsen i budgetramarna föreslår ett 

budgeterat finansiellt resultat på +49 mnkr för 2021. Med föreslaget uttag ur RUR som dock ej 

bokförs kan balanskravsresultatet läggas på +80 mnkr. Detta ger då ett resultat som uppgår till 

1,2 % av skatteintäkter- och generella statsbidrag. Den budgeterade resultatnivån inkl. RUR 

medger en investeringsnivå på ca 500 mnkr om självfinansieringsmålet på 80% skall hållas. 

 

Nivån för de generella statsbidragen under 2021 är än så länge osäker och hittills lägre än vad 

som lagts ut för 2020. Budgetpropositionen senare i höst får utvisa om det blir ytterligare 

tillskott till kommunsektorn. I detta osäkra läge ger Kommunstyrelsen nämnderna i uppdrag att 

inför höstens budgetarbete redovisa olika nivåer på effektiviseringsåtgärder som underlag 

beroende på hur det ekonomiska läget ser ut senare under året. Varje nämnd/förvaltning skall 

därför i sitt budgetförslag beskriva åtgärder och effekter om den ekonomiska ramen 

minskas med 0,5%, 1,0% respektive 1,5%.  

 

 

För resten av planperioden 2022-2023 är skatteunderlagsutvecklingen osäker men på en 

någorlunda genomsnittlig nivå de senaste tio åren. Den ekonomiska utvecklingen förväntas inte 

bidra till att vi når våra finansiella mål på egen hand under planperioden trots att kostnadsnivån 

lagts på en klart lägre nivå än de senaste åren. Givet dessa förutsättningar ser den finansiella 

planen för perioden 2021-2023 ut enligt nedan: 

 

 

 

 

 

 



 2020-06-15   6(6) 

   2020/KS0069 

 Prog. 2020 2021 2022 2023 

Ökning av verksamhetens  

nettokostnader, % 

-därav nämnder 

 

Resultatandel av skatteintäkter, % 

 

5,8 

5,3 

 

0,0 

 

2,5 

1,3 

 

0,7 

 

2,9 

 

 

0,9 

 

3,0 

 

 

1,0 

Årets resultat, mnkr (exkl. RUR) 3 49 66 75 

Årets resultat, mnkr (inkl. RUR) 105  

(teoretiskt) 

80 82 83 

 

Ramuppräkning 2021 
 

Generellt 

Resultatet för 2021 är budgeterat till 49 mnkr. Denna resultatnivå utgår från Budget 2020 med 

avdrag för ev. tillfälliga kommunbidrag 2020 plus förändringar av Kommunbidragen hittills 

under året som skall kvarstå 2021 eller genom andra beslut.  

 

Utifrån denna Kommunbidragsnivå räknas ramarna upp med: 

 

-Löner; 2,0%  Från utgångsläge efter löneförhandlingarna 2020.  

   Avser ekonomisk ramuppräkning för den del av 

   kommunbidraget som består av löner. 

  

-Övriga kostnader; 1,0%  Bedömd KPIF-utveckling under 2021 från SKR 

 

 

 

-Volymförändringar; 

  Folkbokförd målgrupp Grundskolenämnden kompenseras med 75 % för 

Grundskolan. Förskolenämnden och Vård- och 

omsorgsnämnden kompenseras med 100 % för 

Barnomsorg och Äldreomsorg. 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

kompenseras med 75 % för Gymnasieskolan. 

 

-Effektiviseringsförslag  Tre nivåer 0,5%, 1,0% och 1,5% skall redovisas. 

  

 

Målgruppsförändringar/befolkningsprognoser 

I syfte att ge nämnderna fortsatt goda planeringsförutsättningar inför det kommande budgetåret 

kommer Kommunstyrelsen liksom förra året använda befolkningsprognos för budgetåret 2021 

vid beräkning av Kommunbidrag till den del av nämndernas verksamhet som ges via 

målgruppsförändringar.  I ovanstående ramförutsättningar tillämpas denna metod.  
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Tillkommande poster 

Utöver de generella ramuppräkningarna har Kommunstyrelsen liksom tidigare år gjort vissa 

avsättningar utifrån bedömd utveckling under 2021. Dessa poster budgeteras som en central 

reserv/buffert. Under budgetprocessen kommer en del av dessa medel att läggas ut som ökade 

kommunbidrag. Ex. kommer ett utrymme på 12 mnkr att avsättas under åren 2020-2022 för att 

genomföra ”Borås 400 år”. 

  

Nämndvisa reserver/buffertar 

Under en lång tid har det varit obligatoriskt för de flesta nämnder att inom sitt kommunbidrag 

avsätta en buffert/reserv till oförutsedda händelser. Buffertarna gör nämnderna mindre känsliga 

för oplanerade verksamhetskostnader och gör att sådana lättare kan hanteras utan att kortsiktiga 

verksamhetsingrepp/besparingar behöver tas till. För 2021 gäller att nämnderna inom sitt 

kommunbidrag avsätter 1 % till oförutsedda kostnader/buffert. 

 

Övrigt 

Totalt innebär ramarna för 2021 att nämndernas kommunbidrag beräknas öka med endast 1,3 % 

jämfört med budgeten för 2020. När den slutliga budgeten tas i november kommer troligtvis 

ökningen att bli högre då en del av de centralt avsatta medlen kommer att läggas ut till 

nämnderna.  

 

Investeringsbudgeten 

Investeringsvolymen förväntas de kommande åren uppgå till ca 600 mnkr årligen i genomsnitt, 

Så kallade ”lönsamma investeringar” kommer att prioriteras. För att redan nu få en uppfattning 

om investeringsnivån för de målgruppsstyrda investeringarna inom förskola, grundskola, 

gymnasiet, äldreomsorg och LSS har en genomgång med Lokalförsörjningskontoret gjorts av 

behoven för planperioden. Detta får ses som indata till höstens budgetprocess för de s.k. 

nödvändiga investeringar som behöver göras för att tillgodose behoven hos våra stora 

målgrupper.  

 

Interna kapitalkostnader 

Servicekontoret-Redovisning har beräknat de faktiska kapitalkostnaderna för projekt 

färdigställda t.o.m. 2019. Respektive nämnd får själva utifrån en egen bedömning av 

investeringsvolymen komplettera uppgifterna med de kapitalkostnader som följer av 2020 års 

beräknade investeringar. Fr.o.m. 2017 har Borås Stad förändrat beräkningsmodellen för de 

interna kapitalkostnaderna som påförs nämnderna. Den reala annuitetsmodellen lämnas till 

förmån för den allmänt rådande metoden med rak avskrivning och nominell ränta på 

återstående restvärde. Internräntan föreslås att sänkas till 1,25 (1,5)% för 2021. 

 

Taxor och avgifter 

De nämnder som ansvarar för taxor- och avgifter som skall beslutas av Kommunfullmäktige 

skall normalt bifoga beslutsunderlag till förändringar av taxor i sitt budgetförslag. Detta för att 

beslut skall kunna tas av Kommunfullmäktige vid ordinarie sammanträde om budgeten. Om det 

föreslås strukturella förändringar av taxor eller avgifter utöver indexförändringar eller liknande 

skall en tydlig beskrivning bifogas om vilka effekter/konsekvenser detta får för taxekollektivets 

målgrupper. Gärna med konkreta exempel hur det slår mot olika verksamheter/näringsidkare. 
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Borås Stads vision 2025 - Indikatorer i Budget 2021 
För att säkerställa att Borås Stad är på väg att utvecklas mot visionen finns ett antal indikatorer 

Alla indikatorer, både de som Kommunfullmäktige styr över och nämndernas egna indikatorer, 

skall redovisas inom något av de sju målområdena i Borås Stads vision 2025 eller under det 

”åttonde målområdet” Egen organisation. Redovisning av indikatorerna sker i vårt styr- och 

ledningssystem Stratsys.  

 

 

 

 

Budgetförslagens utformning  
 

Blanketter 

Inga blanketter skickas ut. Hela budgetupplägget och anvisningar finns i STRATSYS. 

 

Tider 

Nämndbehandlad budget inlämnas till Kommunstyrelsen 28 Augusti 

Beslut i Kommunstyrelsen 26 Oktober 

Beslut i Kommunfullmäktige 26 November 

 

 

Övrigt 

Budgetförslagen skall inskickas digitalt till Kommunstyrelsens diarium senast den 28 augusti. 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Budgetramar för år 2021 fastställs enligt upprättat förslag. 
 

 

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

 

Ulf Olsson  

 

 

 Roger Cardell 
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