
 

 
 

 

 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-11-06 
 

Instans 
Servicenämnden 

 

 

Servicenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde på 

Pantängen, Västerängsgatan 6, Sessionssal Ugglan, torsdagen den 14 

november 2019 kl. 12:00 

Kl.12.00 – gemensam lunch 

Kl.12.45 – verksamhetsbesök Servicekontoret 

Kl.14.45 – kaffe/te och kaka/frukt 

Kl.15.00 – Servicenämnden sammanträder 

 

Servicenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Micael Svensson 
Servicenämndens Ordförande 

Kenneth Lundqvist 
Förvaltningschef 

 

 

Förhinder anmäls alltid till Ingeborg Moss, 033 357444 eller via e-post: 

ingeborg.moss@boras.se 

 

 

 

 

 

 

 

 



Borås Stad 
Datum 

2019-11-06 
 Sida 

2(2) 

 

 

Ärende  

1.  Nämndens öppnande  

2.  Val av justerare  

3.  Föredragning  

4.  Servicenämndens sammanträdesdagar 2020 
Dnr SN 2019-00120 1.1.3.1 

 

5.  Anmälningsärenden  
a. Servicenämndens ekonomiska månadsavstämning oktober 2019 
 
b. Program för Nationella minoriteter 
Dnr SN 2019-00113  1.1.3.1 
 
c. Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 
Dnr SN 2019-00114  1.1.3.1 
 
d. Program för ett integrerat samhälle 
Dnr SN 2019-00115  1.1.3.1 
 
e. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 
Dnr SN 2019-00119  1.1.3.1 

 

6.  Delegationsbeslut  
a. Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad 
Dnr SN 2019-00005  1.1.3.1 
 
b. Förteckning över delegationsbeslut om anställningar 
Dnr SN 2019-00006  1.1.3.1 

 

7.  Ajournering  

8.  Informationer  
a. Granskning av beställarutförarmodellen i Borås Stad 
Dnr SN 2019-00118  1.1.3.1 
 
b. Servicekontorets Kvalitet- och miljösamordnare  
informerar om ISO 
 
c. Information från förvaltningschefen 
 
d. Information från avdelningarna 

 

9.  Övriga frågor  

10.  Avslut av nämnd 
 

 

 



 

 

Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingeborg Moss 
Handläggare 
033 357444 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-05 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2019-00120 1.1.3.1 
 

  

 

Servicenämndens sammanträdesdagar 2020 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden tillstyrker förslag till sammanträdesdagar 2020.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Förslag till sammanträdesdagar för Servicenämnden har upprättats.               

Beslutsunderlag 

1. Förslag till sammanträdesdagar 2020.                                

 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 

 





 

 

Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingeborg Moss 
Handläggare 
033 357444 

ANMÄLNINGSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-11-14 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2019-00121 1.1.3.1 
 

  

 

Anmälningsärenden 

Servicenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

a.   Servicekontorets ekonomisk avstämning oktober 2019 

 

b.   Program för Nationella minoriteter 

Dnr SN 2019-00113  1.1.3.1 

 

c.   Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval 

Dnr SN 2019-00114  1.1.3.1 

 

d.   Program för ett integrerat samhälle 

Dnr SN 2019-00115  1.1.3.1 

 

e.   Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 

Dnr SN 2019-00119 

 

 

               

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 208 Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 

Program för Nationella minoriteter 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 130, sid B 2557) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 

Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023.            
 
Reservation 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Per Månsson (M), Lovisa 
Gustafsson (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jonas 
Garmarp (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 318 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023            
 
Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, att 
Kommunstyrelsen föreslår  Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige 
fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till och med 2023 med 
följande texttillägg under rubriken ”Finskt förvaltningsområde”: 
”Borås Stad ska dessutom kunna ge undervisning i grundskolan på finska till 
dem som efterfrågar det, i enlighet med vad Borås Stad förbundit sig till som 
finskt förvaltningsområde.  
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Sammanträdesdatum 
2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige fastställer den reviderade 
versionen för Program för nationella minoriteter att gälla till och med 2023.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag på Program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. 

Programmet beskriver hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 
utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås 
Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara 
delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla 
andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan bidra till att de nationella 
minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara den de är och 
leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och 
bevaras.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut och Program för nationella minoriteter 

2. Remissammanställning  

 

Yrkanden 
Mattias Danielsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och dels till  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
 
Propositionsordning 
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2019-09-26 

 
 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering 
begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, 
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att  
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i 
huvudomröstningen”. 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 5. 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 
 
Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”. 
 
Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista nr 6. 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 2019-09-26
För uppföljning och revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
Dokumentet gäller för: Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildnings-
nämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden
Dokumentet gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Program för nationella 
minoriteter
Borås Stads vision
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. 
I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. I Borås 
finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor.

I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och 
vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för 
att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över 
stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan 
bidra till att de nationella minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara 
den de är och leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och bevaras.

Bakgrund
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddish, romani chib, samiska, finska 
samt meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig 
mer eller mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under 
flera hundra år och har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet 
och identitet och en egen religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja 
att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom status som nationell minoritet 
även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt 
skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och diskriminering mot de nationella 
minoriteterna är ett arv vi måste göra upp med.

Sveriges minoritetspolitik
I grunden handlar den svenska minoritetspolitiken om mänskliga rättigheter och om allas 
lika värde. Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att 
stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så 
att de hålls levande.

Lagstiftning
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka 
de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter 
för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella 
minoriteter i hela landet. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat 
om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk1 . Lagförslagen 
trädde i kraft den 1 januari 2019.

1  SFS 2018:1367
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Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås Stad tillhör 
förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten.

Självidentifikationsprincipen
Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra en eller flera 
nationella minoriteter. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan samhället 
inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera nationella minoriteter.

De nationella minoriteterna i Borås 
I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande 
omfattning. Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors etniska 
tillhörighet eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från respektive 
nationell minoritet som finns i Borås.

Så här ska Borås stad tillgodose de nationella  
minoriteternas rättigheter 
Organisation och ansvar
Borås Stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade 
förvaltningsmyndigheter vilket innebär att de utav kommunens nämnder, förvaltningar och 
bolag som berörs av lagstiftningen ska arbeta för de nationella minoriteternas rättigheter. 
Målen för nationella minoriteter ska genomsyra verksamheten.

Information
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna får information om sina rättigheter. 
Borås Stad har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som 
tillhörande någon av de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina rättigheter 
enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Borås Stad ska informera minoriteterna om sina rättigheter. Information ska lämnas 
generellt om den gällande lagstiftningen och specifikt kring de berörda områdena 
utbildning, äldreomsorg och kultur. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att 
verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna.

Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Information ska om möjligt lämnas även på minoritetsspråken.

Samråd
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
De nationella minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella, regionala och lokala dialog-
forum på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdare. Samråd ska i detta sammanhang 
tolkas som att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. Det är av vikt att förtydliga att då man i lagen inte längre använder 
”representanter för nationella minoriteter” innebär detta att samråd ska hållas inte bara 
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med föreningar utan även med enskilda individer eller grupper som exempelvis föräldrar 
till barn i skolan. Likaså ska samråd med barn och unga ha ett särskilt fokus och anpassas 
efter barnens och de ungas behov. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges 
reellt inflytande över frågor som berör dem. Borås Stad ska även samråda med de nationella 
minoriteterna kring övergripande och strategiskt minoritetsarbete. Det är varje berörd 
verksamhet som samråder med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar 
formerna för samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska 
kunna beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där det 
fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut.

Kärnområden 
Revitalisering av minoritetsspråken 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att återuppliva ett 
språk som nästan ingen talar längre. De nationella minoritetsspråken, som är en del av 
det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk. 
En nyckelfaktor för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur är att 
individerna har tillgång till och kunskap om sitt språk. Genom aktiva revitaliseringsinsatser 
kan de åter bli levande språk som används och utvecklas. Avgörande för en framgångsrik 
språkrevitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Utan ett aktivt 
engagemang från minoriteterna själva kan ingen språkrevitalisering ske. Borås Stad ska 
stödja och lyfta minoriteternas egna engagemang genom insatser för språkrevitalisering. 

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 

• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken 

• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan

• lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas rättigheter 
på minoritetsspråken utöver det svenska språket

• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek

Förskola
Enligt läroplanen för förskolan2  ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 
i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande 
verksamhet.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 
nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens 
behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med 
mera kan vara viktiga komplement men ska inte ersätta förskolepersonal med språk- och 
kulturkompetens. Det gäller i samtliga förskolor. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång 
och resurs för förskolan i detta avseende. Borås Stad har som finskt förvaltningsområde 
en utökad skyldighet att särskilt tillfråga vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats 
för sitt barn om de önskar plats i förskola på finska.

2  LPFÖ 2018



Grundskola
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda 
sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en viktig del i språkrevitaliseringen. 

Modersmålsundervisning ska erbjudas för elever som begär det även om språket inte 
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda 
modersmålsundervisning till elev som är berättigad till undervisning på något av 
minoritetsspråken. Det räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 
Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller inte längre 
krävas. 

Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina rekryteringsprocesser särskilt 
framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk.
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal, kompletterande utbildningar och övriga 
insatser såsom till exempel fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av dessa språk.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

Gymnasieskola
Elever har rätt till undervisning i jiddisch, finska, meänkieli, romani chib eller samiska 
även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska anordnas även om endast en elev önskar 
det. 
Eleven behöver dock ha goda kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning 
i kurserna i modersmål. Det blir därför viktigt att språkkedjan från förskoleverksamhet 
till och med grundskolans sista år inte bryts utan hålls levande.

Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, 
språk, religion och historia 

Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de 
nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och 
unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte.

Äldreomsorg 
Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen 
tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk, helt eller till 
”väsentlig” del, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detta 
gäller numera även jiddisch och romani chib. Förenat med detta beslut ska kommunerna 
även verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i det/de minoritetsspråk 
där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. Där det finns behov ska Borås 
Stad eftersträva att rekrytera personal som behärskar minoritetsspråken och besitter 
kulturella kunskaper, samt i sina rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet 
och kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk och 
dess kulturer. 
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Andra lösningar kan vara fortbildning av personal och/eller kompletterande utbildningar. 
Det är också kommunens skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom ramen 
för äldreomsorgen om möjligheterna till äldreomsorg på minoritetsspråk. De äldres behov 
av att upprätthålla sin kulturella identitet ska särskilt beaktas. Många av de som idag tillhör 
gruppen av seniorer och som tillhör någon av de nationella minoriteterna, bär på trauman 
och/eller har varit extra utsatta. Det är inte ovanligt att sådana minnen åter väcks till liv 
när man blir äldre. En förståelse och kunskap om de nationella minoriteternas historia 
är därför extra viktig hos den personal som arbetar med denna målgrupp. Kunskap om 
traditioner, högtider, mat, litteratur med mera är också viktig. Kultur- och språkkunskap 
medför en ökad trygghet för individen. 

Kultur 
Det är de allmännas skyldighet att skydda och främja utvecklingen och upprätthållandet 
av de nationella minoriteternas kulturella identitet. Särskilt ska barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas och de äldres 
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet säkerställas. Borås Stad ska därmed inom 
sina verksamheter arbeta för att främja de nationella minoriteternas språk och kultur.

Borås Stad ska också på andra sätt inom sina verksamheter verka för att synliggöra och 
bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås.
Särskilt ansvar inom detta område har Kulturnämnden med sina bibliotek att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås samt förstärka sitt utbud 
av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. Biblioteken har en egen lagstiftning som också den lyfter deras 
uppdrag gentemot de nationella minoriteterna.
Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och därigenom spegla och inkludera 
de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.
Stadens egna kulturinstitutioner ska spegla de nationella minoritetsspråken samt de 
nationella minoriteternas historia och kultur.

Finskt förvaltningsområde
I Borås bor det närmare 14 000 invånare (2017) med sverigefinsk bakgrund. Borås Stad 
valde att frivilligt ansluta sig till det finska förvaltningsområdet år 2010. Att en kommun 
ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten i staden, och dessa rättigheter regleras i Lag om nationella minoriteter. Borås 
stad mottar ett statsbidrag som ska täcka de extra utgifter som skyldigheterna enligt lagen 
för med sig. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och 
skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt 
ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Kommunen ska 
erbjuda samtliga personer som söker förskoleplats och äldreomsorg plats i en verksamhet som 
bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade språket. Dessutom ska äldreomsorgen se 
till att de äldre har möjlighet att behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun 
bedriver samråd med den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 

När en kommun ansluter sig till ett förvaltningsområde gör även länets landsting/
region det. Kommun såväl som landsting får ett statsbidrag för merkostnader. Att 
ansluta sig till Förvaltningsområde innebär att man höjer ambitionsnivån. Borås Stad 
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bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för att få hjälp 
med kommunärenden på finska. I de fall ett ärende ligger på en annan myndighet kan 
minoritetsservicen vara behjälplig med att rådge, hänvisa samt arbeta för att individen 
får den hjälp den har rätt till från berörd myndighet. Borås Stad bedriver återkommande 
samråd med den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. 
Syftet med samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog 
med Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i 
en förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentligt del på finska. Dock ska 
strävansmålet vara att verksamheten bedrivs helt på finska. Likaså erbjuds alla som ansöker 
om äldreomsorg verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Borås Stad 
strävar efter att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet på finska. Borås Stad strävar 
även efter att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet på finska.

Strategi för romsk inkludering 2012 – 2032
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller 
för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet som den som är ickerom. 

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 

• Utbildning

• Arbete 

• Bostad 

• Hälsa, social omsorg och trygghet 

• Kultur och språk 

• Civilsamhällets organisering. 

Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 
2012 – 2032.

Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk inkludering 2012 
– 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter. 
Borås Stad bedriver minoritetsservice där romer kan få hjälp och stöd som en viktig del av 
Brobyggarverksamheten. Brobyggarens roll handlar om att bygga upp förtroendet mellan 
myndigheter och individen, att minska förtroendeklyftan genom olika stödfunktioner. 
En grundpelare i arbetet med romsk inkludering bygger på ett fungerande samråd 
där alla romska grupper finns representerade och en strävan efter en jämn ålders- och 
könsfördelning. Samråd hålls regelbundet. 
Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering i 
Borås Stad. 
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Uppföljning och revidering 
Med detta övergripande program som grund ska Arbetslivsnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden i samråd med respektive nationell minoritet ta 
fram aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna, alternativt göra ett tillägg i redan existerande 
aktivitetsplaner som specifikt rör de nationella minoriteterna. Hur samrådsförfarandet 
går till får respektive verksamhet tillsammans med berörda nationella minoriteter själva 
forma. Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella minoritetslagstiftningen, definiera 
minoritetens behov och önskemål samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska 
genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig allt utifrån 
behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella minoriteter 
samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år.
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§ 192 Dnr KS 2019-00735 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lena Palmén (S), Salängsgatan 19, 504 56 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB och som ledamot i styrelsen 
för Akademiplatsen AB. 

 
Nuvarande ersättare Therése Björklund (S), Rundeln 8B, 504 32 Borås väljs till 
ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Erika Storme Martinger (S), Bredgatan 3, 504 30 Borås väljs till ersättare i 
styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Erika Storme Martinger (S), Bredgatan 3, 504 30 Borås väljs till ledamot i 
styrelsen för Akademiplatsen AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Max-Åke Björkman (S), Hällegatan 26, 504 61 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Sven Sawatzki  (S), Lindormsgatan 46, 506 44 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som ledamot i Servicenämnden. 
 
Nuvarande ersättaren Oskari Anundi (S), Bergsvägen 3, 513 33 Fristad väljs till 
ledamot i Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Per Alstermark (S), Landbogatan 32, 504 45 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Adam Löberg (S), Västmannagatan 11, 504 37 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Servicenämnden. 
 
Jessica Eng Strömberg (S), Fristadsvägen 53, 506 42 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Servicenämnden. 
 
Leif Andersson (S), Ribbingsgatan 22, 504 66 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Marianne Gustafsson (S), Polonäsgränd 35, 507 65 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
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Michelle Eriksson (S), Egna Hemsgatan 1 A, 515 61 Svaneholm entledigas från 
sitt uppdrag som ersättare i Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Teddi Gelander (S), Parkgränd 13, 504 39 Borås väljs till ersättare i Lokalför-
sörjningsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Daniel Gustavsson (S), Sjöbogatan 30, 506 41 entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Samir Karamovic (S), Furubergsliden 6, 504 41 Borås väljs till ersättare i Fritids- 
och folkhälsonämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Patric Cerny (L), Mikrogatan 13, 507 43 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 
Jon Hjärne (L), Romansgatan 2, 504 71 Borås väljs till ledamot i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Irene Gimmersta (L), Salmeniigatan 10, 504 57 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
 
Patric Cerny (L), Mikrogatan 13, 507 43 Borås väljs till ersättare i 
Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Soroush Rezai (L), Lars Kaggsgatan 69, 504 42 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Catherine Tynes Kjellbergh (L), Valthornsgatan 35, 504 70 Borås väljs till 
ledamot i Miljö- och konsumentnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Morgan Hjalmarsson (L), Lorensbergsgatan 6, 504 30 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Borås Idrottshistoriska Sällskap. 
  
Ronny Svensson (L), Kristinebergsgatan 8, 504 41 Borås väljs till ersättare i 
Borås Idrottshistoriska Sällskap till och med den 31 december 2022. 
 
Pirita Isegran (M), Ögärdsvägen 12, 515 32 Viskafors entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Jonathan Wennerlund (M), Riddarebo Svensbacken, 504 93 Borås entledigas 
från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
 
Georg Guldstrand (M), Skänstad Katrinekullen 2, 516 91 Dalsjöfors väljs till 
ersättare i Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2022. 
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Viktor Söderström (M), Tingsgatan 11, 504 45 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Servicenämnden. 
 
Hasse Ikävalko (M), Härnagatan 13, 507 45 Borås väljs till ledamot i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Marcus Banér (M), Bäckaströmsgatan 6A, 504 57 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Förskolenämnden. 
 
Daniel Nikolov (M), Trandaredsgatan 21, 507 62 Borås väljs till ersättare i 
Förskolenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Carin Brandt (M), Norrby Tvärgata 35, 504 37 Borås väljs till ersättare i 
Kulturnämnden till och med 31 december 2022. 
 
Caroline Hansson (KD), Alidebergsgatan 25, 506 31 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Förskolenämnden. 
 
Helena Ishizaki (KD), Hillaredsgatan 23, 507 61 Borås väljs till ersättare i 
Förskolenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Åke Ekvad (KD), Riddargränd 8, 506 39 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Grundskolenämnden. 
 
Nuvarande ersättare Anette Arvidsson (KD), Västerlånggatan 24, 506 30 Borås 
väljs till ledamot i Grundskolenämnden till och med den 31 december 2022.     
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§ 209 Dnr KS 2018-00893 1.1.2.1 

Program för ett integrerat samhälle 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 131, sid B 2600) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 
 
Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023.           
 
Reservation 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Per Månsson (M), Lovisa 
Gustafsson (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jonas 
Garmarp (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt 
yrkande. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 319 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023. 
 
Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.  
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att årligen följa upp hur 
samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar utifrån sina 
respektive ansvarsområden i Program för ett integrerat samhälle. 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige och utifrån 
resultaten av uppföljningarna tagit fram ett reviderat förslag på som ska gälla 
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hela staden. Förslaget på reviderat program har remitterats till samtliga nämnder 
och styrelser. 

 
Programmet beskriver hur Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som 
värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde, som tillåter alla 
boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt eget liv, 
så länge svenska lagar och regler följs. Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett 
interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i 
möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella 
grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och 
finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta 
kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
 
Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
2. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle 
 
Yrkanden 
Ida Legnemark (V), Anne-Marie Ekström (L), Stefan Lindborg (V), Mattias 
Danielsson (C) och Marie Samuelsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemo-
kraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen och finner förstnämnda förstnämnd proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
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Propositionsordning 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat 
att  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i  
huvudomröstningen”. 
 
Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista nr 7. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 

Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 

 
Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns; ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaternas och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista 8. 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 januari 2015, reviderat XX 2019
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och 
människors lika värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man 
levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas 
att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle.  
Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till 
att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem.  
Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag 
är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Av kommunens invånare 
är ca 25 procent födda utomlands alternativt boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och 
vill säkerställa en god mottagning och integration. 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. 
Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på 
arbetsplatser och i föreningslivet. 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den 
egna specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell 
kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa 
frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är 
Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum 
som används inom kommunen för att sprida information om integrationsarbete från 
egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information om integrationsarbete till 
egna förvaltningen/bolaget. Representanter i integrationsnätverket har även till uppgift 
att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna förvaltningen/egna bolaget. 

De ideella och idéburna organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, där det 
är möjligt ska Borås Stad samverka. Staden ska dessutom samverka med andra kommuner, 
myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet 
och effektivitet i integrationsarbetet. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och 
kommunala bolag.  Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör 
genomsyra allt arbete. 

Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet 
och vissa uppföljningar framgår där.
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och interkulturell kunskap 
som en merit vid rekrytering. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få 
praktik, som ger språkträning och värdefull arbetslivserfarenhet. 

Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar 
kontaktnät i samhället.

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på 
socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända 
att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet.

Boende
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden 
ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer 
och prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt 
blandat. Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Det är särskilt 
viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder i de yttre delarna i kommunen för våra 
nyanlända boråsare.  

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion 
ska kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och 
föreningar som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika möjligheter till en god uppväxt 
och utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i 
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas 
även i skolans arbete med interkulturella frågor.

Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor. 

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället 
i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända 
och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa 
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att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och 
ha inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. 
Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, 
service, stöd och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet är en förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås 
Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten 
med invandrarföreningar, vilket sker i Dialogmöte och Integrationsråd, samt med föreningar 
som arbetar med integration. 

Trygghet
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. 
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället 
och rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får 
man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter alla invånare har. 
Det ska vara enkelt och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov 
och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger 
kontaktnät och kontakt med föreningslivet. Staden arbetar aktivt för att motverka våld 
och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och familjer. De allmännyttiga 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Genom 
Överenskommelsen som Fritid- och folkhälsonämnden ansvarar för, tar staden tillvara de 
idéburna organisationernas initiativ och engagemang som de kan erbjuda för en tryggare 
närmiljö. Borås stads olika nämnder, tar även vara på att utveckla samarbetet med de 
idéburna genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) överenskommelser.

Fritid- och folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är ett 
samarbete med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och mot 
nedskräpning.

Staden genomför särskilda insatser i områden som definierats som särskilt utsatta, där 
det långsiktiga målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja sig från 
andra bostadsområden. Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda 
behov, ska i möjligaste mån få hjälp på modersmål.

Staden lägger också stor vikt vid att motverka alla former av våldsbejakande 
extremism.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade 
insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa 
och social hållbarhet.

Borås Stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har 
trauman som behöver bearbetas och Borås Stad ska ge god samhällsorientering och 
vägledning, för att de nyanlända ska förstå det svenska sjukvårdsystemet. Information 
och kunskap om var man skall vända sig, för att få tillgång till primärvård och 
specialistvård inom Västra Götalandsregionen, som har ansvaret för sjukvård och 
rehabilitering. 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.  



Kultur
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt 
möjligheten att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Inte minst 
är biblioteken i våra stadsdelar viktiga i detta arbete, och samarbete med kulturföreningar 
kan bidra till att olika kulturer och kulturarv tas tillvara och lyfts fram.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd 
för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på integrationsområdet. 
Senast 2022 skall Arbetslivsnämnden ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat 
program.
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KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2019-09-30 

Instans 
Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00794 1.1.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2020 

23 januari  

20 februari (Allmänhetens frågestund, kl 17.00) 

19 mars    

29 april  
  

(Sammanträdet börjar kl 13.00 med allmänhetens frågestund 
samt behandling av årsredovisning) (Onsdag) 

14 maj  

17 juni   (Onsdag) 

27 augusti  

24 september  (Allmänhetens frågestund, kl 17.00) 

15 oktober  

25-26 november  (Sammanträdet börjar kl 09.00 samt beslut om budgeten) 

10 december      

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 
början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 
Tidning. 

De regler som fastställts av Kommunfullmäktige för allmänhetens frågestund 
vid behandling av årsredovisningen skall även i tillämpliga delar gälla för övriga 
frågestunder som Kommunfullmäktige beslutat om.      

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg 
   Kommunchef 



  
 
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020  
 

 

 

Anm 1) Sammanträdet börjar kl 09.30 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx 
 2) Onsdag  
 3) Beslut i övriga ärenden Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx 
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 5)  Sammanträdet börjar kl 09.00  
 6) Sammanträdet börjar kl 13.00  
 7) Behandling av årsredovisning  
 8) Gruppöverläggningar (budget)  
 9) Tisdag  
 10)  Allmänhetens frågestund, kl 13.00  
 11) Allmänhetens frågestund, kl 17.00  
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Delegationsbeslut 2019-11-14 

Servicenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

 

a.   Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad 

Dnr SN 2019-00005  1.1.3.1 

 

b.   Förteckning över delegationsbeslut om anställningar 

Dnr SN 2019-00006  1.1.3.1 

 

 

               

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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Informationer 2019-11-14 

Servicenämndens beslut 
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Informationsärenden 

 

 

a.   Granskning av beställarutförarmodellen i Borås Stad 

Dnr 2019—00118  1.1.3.1 

 

b.   Servicekontorets Kvalitet- och miljösamordnare  informerar om ISO  

 

c.   Information från förvaltningschefen 

 

d.   Information från avdelningarna 

 

 

 

 

               

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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GRANSKNING AV  BESTÄLLAR- 
UTFÖRARMODELLEN I BORÅS STAD

Stadsrevisionen har genomfört en granskning av beställar- utförarmodellen i Borås Stad. Syftet med 
granskningen var att genomföra uppföljning av tidigare granskningar inom området som Stadsrevisionen 
genomförde 2014 och 2015 samt att belysa hur väl modellen fungerar idag. 

Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts några åtgärder med utgångspunkt i 
Stadsrevisionens tidigare granskningar och att modellen inte lever upp till kommunallagens intentioner. 
Beställar- utförarmodellen präglas av stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncernnyttoeffekter inte uppnås, allvarliga brister vid 
en extraordinär händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås Stads nämnder/förvaltningar som 
gentemot externa aktörer. Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna är så omfattande att 
Kommunstyrelsens styrning och uppsikt över beställar- utförarmodellen inte kan ses som ändamålsenlig.

Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning och uppsikt 
inom området och arbetar fram en tydlig viljeinriktning som utgångspunkt för beställar- utförarmodellen. 
Kommunstyrelsen behöver även klargöra hur modellen ska fungera i praktiken och utforma en 
kommungemensam styrmodell med styrande dokument som bl.a beskriver ansvar, roller och förväntningar 
för de nämnder som omfattas.

Servicenämnden behöver enligt Stadsrevisionens bedömning stödja Kommunstyrelsens arbete att ta 
fram kommungemensamma styrdokument genom att dokumentera gällande rutiner för de interna 
beställningarna. Servicenämnden behöver även stödja Kommunstyrelsens arbete med att tydliggöra hur 
prisnivåerna för de administrativa tjänsterna sätts och tillgängligöra denna dokumentation för beställarna i 
syfte att uppnå transparens. 

Stadsrevisionen vill framhålla att ovanstående åtgärder är angelägna för att utveckla en ändamålsenlig 
beställar- utförarmodell som lever upp till kommunallagens intentioner. Det är enligt vår bedömning 
nödvändigt att arbetet med att utveckla beställar- utförarmodellen genomsyras av en helhetssyn med 
koncernnyttan i fokus. Utvecklingsarbetet behöver bedrivas av berörda beställande och utförande nämnder 
samtidigt som Kommunstyrelsen står för övergripande styrning och samordning.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.
 
Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar från 
Servicenämnden emotses senast 2020-01-31.

Bill Johansson   
Ordförande första revisorsgruppen  
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  2019-10-14

Servicenämnden



	

	

Stadsrevisionen	i	Borås	Stads	
	

Granskning	av	beställar-	utförarmodellen	
	

September	2019	

	

	

	

	

	 	



	

	 2	

Innehåll	
	

1.	 Sammanfattning	............................................................................................................................	3	

2.	 Bakgrund	........................................................................................................................................	5	

3.	 Syfte	och	revisionsfrågor	...............................................................................................................	5	

4.	 Ansvariga	nämnder	........................................................................................................................	5	

5.	 Avgränsningar	................................................................................................................................	6	

6.	 Metod	.............................................................................................................................................	6	

7.	 Revisionskriterier	...........................................................................................................................	6	

8.	 Granskningens	resultat	..................................................................................................................	7	

8.1.	 Har	stadens	intention	med	beställar-	utförarmodellen	ändrats	sedan	tidigare	rapporter?	......	7	

8.2.	 Vilka	åtgärder	har	berörda	nämnder	genomfört	med	anledning	av	granskningsresultaten	från	
2014	och	2015?	..................................................................................................................................	9	

8.3.	 Finns	det	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	Borås	Stads	beställar-	
utförarmodell	ska	fungera?	..............................................................................................................	11	

8.4.	 Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	entreprenader	i	Borås	Stad?	...	12	

8.5.	 Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	det	administrativa	området	i	
Borås	Stad?	......................................................................................................................................	14	

8.6.	 Vilka	riktlinjer	har	beställande	nämnder	och	bolag	för	hur	beställningar	ska	hanteras?	.........	16	

8.7.	 Vilket	förhållningssätt	har	beställande	nämnder	och	bolag	till	stadens	beställar-
utförarmodell?	.................................................................................................................................	17	

8.8.	 Vilken	erfarenhet	har	beställande	nämnder	och	bolag	av	Servicekontoret	i	rollen	som	
utförare?	..........................................................................................................................................	17	

8.9.	 Vilken	erfarenhet	har	Servicekontoret	av	beställande	nämnder	och	bolag	som	beställare?	..	18	

9.	 Sammanfattade	bedömningar	.....................................................................................................	18	

Bilaga	1	–	Genomförda	intervjuer	........................................................................................................	21	

	

	 	



	

	 3	

1. Sammanfattning	
Stadsrevisionen	i	Borås	Stad	har	uppdragit	åt	Qualitarium	AB	att	genomföra	en	fördjupad	granskning	
av	beställar-	utförarmodellen	i	organisationen.	Syftet	med	granskningen	är	att	göra	en	uppföljning	av	
tidigare	genomförda	granskningar	av	beställar-	utförarmodellen	och	att	belysa	hur	väl	modellen	
tillämpas	idag.	Granskningen	genomfördes	med	hjälp	av	dokumentstudier	samt	intervjuer.	

Granskningen	förutsätter	att	det	finns	en	beställar-	utförarmodell	i	kommunen,	vilket	under	gransk-
ningens	gång	ifrågasattes.	Avsaknaden	av	dokumentation	kring	modellen,	om	dess	syfte	samt	
avsaknaden	av	uppdrag	till	berörda	nämnder	och	utformningen	av	gällande	reglemente	för	Service-
nämnden	signalerar	att	någon	beställar-	utförarmodell	inte	finns.	Samtidigt	agerar	såväl	ledande	
tjänstemän	vid	Stadsledningskansliet,	Servicekontorets	ledning	och	de	beställarverksamheter	som	
berörs	av	granskningen	som	om	det	funnits	en	beställar-	utförarmodell.	Därför,	med	hänsyn	till	de	
starka	organisationskulturella	signalerna,	gjordes	bedömningen	att	modellen	bör	anses	existera,	även	
om	den	i	dagsläget	inte	lever	upp	till	lagstiftningens	intentioner.		

Granskningens	resultat	belyser	att	några	större	förbättringar	inte	har	skett	sedan	de	förra	revisions-
granskningarna	genomförda	2014	och	2015.	Den	centrala	styrningen	är	nästintill	obefintlig.	
Kommunstyrelsen	brister	i	sitt	ansvar	att	leda	och	samordna	kommunens	angelägenheter	när	man	
har	underlåtit	att	vidta	åtgärder	för	att	utveckla	en	kommungemensam	styrning	för	modellen.	Det	
ligger	ett	stort	ansvar	på	Kommunstyrelsen	för	samordning	av	sådana	frågor	som	berör	flera	
nämnders	verksamheter,	vilket	beställar-	utförarmodellen	gör.	Inom	ramen	för	sin	uppsiktsplikt	ska	
Kommunstyrelsen	göra	påpekanden	till	ansvariga	nämnder	om	de	brister	i	sin	styrning	av	
verksamheten,	vilket	inte	heller	har	skett.	Därför	bedömer	vi	att	Kommunstyrelsen	också	brister	i	att	
uppfylla	sin	uppsiktsplikt.	Vidare	ska	Kommunstyrelsen	väcka	och	bereda	sådana	ärenden	till	
Kommunfullmäktige	som	är	av	större	betydelse	för	kommunen.	Vad	gäller	beställar-	utförarmodellen	
så	visar	granskningen	att	det	saknas	ett	politiskt	förtydligande	som	beskriver	syftet	och	målet	med	
modellen.	Kommunstyrelsen	bedöms	därför	också	ha	brustit	i	sitt	ansvar	att	bereda	ärendet	till	
Kommunfullmäktige.	

Servicenämnden	bedöms	vara	den	drivande	aktören	för	att	få	modellen	att	fungera.	Samtidigt	ges	
Servicenämnden	inte	tillräckligt	tydliga	styrsignaler,	vilket	försvårar	deras	arbete.	Servicenämndens	
drivande	roll	leder	till	ett	tolkningsövertag	från	Servicekontorets	sida,	eftersom	Servicekontorets	
tolkning	är	det	enda	som	finns	dokumenterad.	Detta	i	sin	tur	innebär	risker	för	att	fokus	kommer	
bort	från	det	kommunövergripande	perspektivet.	Även	den	ekonomiska	styrningen,	genom	att	lägga	
ett	resultatkrav	på	Servicenämnden,	bedöms	bidra	till	att	försämra	koncernnyttotänkandet	i	
organisationen	som	helhet.	

Granskningen	visar	att	det	inte	finns	några	dokumenterade	riktlinjer	som	reglerar	hur	beställarna	ska	
agera.	Avsaknaden	av	tydliga	regler	gör	att	processen	med	beställningar	inte	är	transparent	och	
förutsägbar.	Denna	brist	påverkar	Servicekontoret	och	deras	möjlighet	till	långsiktig	planering.	Vidare	
finns	det	en	risk	för	att	kommunen	förlorar	trovärdighet	hos	externa	leverantörer.	

De	tidigare	revisionsrapporternas	rekommendationer	har	inte	resulterat	i	några	konkreta	åtgärder	
från	de	nämnder	som	berördes	i	sina	roller	som	beställare.	Avsaknaden	av	den	centrala	styrningen	
gör	att	beställarnämnderna	inte	har	tillräckligt	tydligt	uppdrag	att	ta	fram	några	styrdokument	för	
hur	beställar-	utförarmodellen	ska	hanteras.	Samtidigt	bedömer	vi	att	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	
folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	har	ett	
ansvar	för	att	stödja	Kommunstyrelsen	genom	att	utforma	riktlinjer	för	de	egna	verksamheterna	för	
att	tydliggöra	hur	modellen	ska	hanteras	i	det	dagliga	arbetet	och	därmed	bidra	till	att	en	kommun-
gemensam	styrmodell	kommer	på	plats.		
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Modellens	tillämpning	inom	entreprenader	visar	inte	någon	systematik.	Modellen	tolkas	och	
tillämpas	olika	i	de	olika	verksamheterna,	vilket	leder	till	en	risk	att	koncernnyttan	inte	sätts	i	fokus,	
utan	modellen	tolkas	och	tillämpas	efter	verksamheternas	egna	syften.	Att	modellen	tillämpas	olika	i	
de	olika	verksamheterna	riskerar	också	att	upphandlingsprocessen	inte	är	transparent	och	att	
kommunens	agerande	utåt	blir	oförutsägbart.	Vidare	bedömer	vi	det	vara	en	brist	att	Service-
kontorets	uppdrag	att	erbjuda	beredskap	inte	är	centralt	styrt	från	kommunledningen,	som	en	del	av	
att	tillgodose	kommunens	totala	behov	av	beredskap.	

Inom	det	administrativa	området	är	tillämpningen	av	beställar-	utförarmodellen	likartad	i	hela	
kommunen.	Samtidigt	konkurrensutsätts	inte	det	administrativa	området,	utan	modellen	är	en	
interorganisatorisk	lösning	för	hur	de	berörda	tjänsterna	hanteras	i	kommunen.	Det	saknas	kunskap	
om	den	externa	marknaden	och	om	prisbilden,	både	hos	beställarna	och	hos	Servicenämnden.	Därför	
bedömer	vi	att	det	inte	tillämpas	en	tydlig	beställar-	utförarmodell	med	syfte	att	främja	kostnads-
medvetenhet	och	effektivitet	inom	det	administrativa	området.		

Det	finns	en	positiv	bild	av	Servicekontoret	hos	de	beställande	verksamheterna.	Samtidigt	påverkas	
beställarnas	agerande	negativt	av	de	brister	som	beskrivs	tidigare:	otydlighet	med	modellens	syfte,	
med	beställarnas	roller	och	avsaknaden	av	praktiska	riktlinjer.		

Sammanfattningsvis	lämnar	vi	följande	rekommendationer:	

Till	Kommunstyrelsen:		

• att	ta	initiativ	till	ett	ärende	i	Kommunfullmäktige	för	att	intentionen	och	syftet	med	
beställar-	utförarmodellen	ska	tydliggöras	och	dokumenteras.	

• att	förstärka	uppsikten	över	de	nämnder	som	berörs	av	modellen.		
• att	påbörja	ett	arbete	där	en	kommungemensam	styrmodell	utformas	för	beställar-	

utförarmodellen	och	där	både	beställarnämndernas	och	utförarnämndens	roller	och	ansvar	
tydliggörs.	

• att	påbörja	ett	kommunövergripande	arbete	med	att	utforma	styrdokument	som	beskriver	
ansvar	och	förväntningar	för	såväl	beställarnämnderna,	bolagsstyrelsen	som	för	
Servicenämnden.	Kommunstyrelsen	bör	också	ta	fram	kommunövergripande	styrdokument	
som	inkluderar	riktlinjer	för	när	extern	upphandling	ska	genomföras	respektive	när	
Servicekontoret	ska	ges	uppdraget.	Styrdokumenten	bör	även	inkludera	riktlinjer	för	
förväntningar	för	beställarnas	agerande	gentemot	Servicekontoret.	
Det	är	nödvändigt	att	arbetet	med	att	utforma	styrmodellen	och	styrdokumenten	
genomsyras	av	en	helhetssyn	med	koncernnyttan	i	fokus.	Därför	är	det	också	av	vikt	att	
arbetet	styrs	och	samordnas	av	Kommunstyrelsen.		

• att	utreda	och	förtydliga	om	och	i	så	fall	när	och	hur	Servicenämnden	ska	träda	in	som	
leverantör	vid	extraordinära	händelser	eller	då	externa	leverantörer	inte	anses	kunna	
uppfylla	särskilda	krav	på	tjänsterna.	Denna	fråga	bör	utredas	ur	ett	perspektiv	där	
verksamheternas	behov	beaktas	men	också	där	Servicenämndens	förutsättningar	utreds	för	
att	hålla	beredskap.		

• att	initiera	en	utredning	och	sedan	ett	ärende	till	Kommunfullmäktige	för	att	tydliggöra	om	
det	finns	en	vilja	att	konkurrensutsätta	det	administrativa	området	och	om	ja,	ska	det	göras	
med	hjälp	av	beställar-	utförarmodellen.	

• att	se	över	hur	Servicenämndens	redovisning	kan	förbättras	så	att	den	säkerställer	tillräcklig	
transparens	och	spårbarhet.	
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Vi	rekommenderar	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	
samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB,	under	tillsyn	och	ledning	av	Kommunstyrelsen,	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	utformning	av	riktlinjer	för	hur	verksamheterna	ska	
agera	i	sina	roller	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	genom	att	utforma	riktlinjer	för	hur	beställar-	
utförarmodellen	ska	tillämpas	i	verksamheterna,	med	fokus	på	förtydligande	om	när	extern	
upphandling	ska	initieras	respektive	när	Servicekontoret	bör/ska	anlitas.		

Vi	rekommenderar	Servicenämnden	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	tydliggöra	hur	prisnivåerna	för	de	
administrativa	tjänsterna	sätts	och	dokumentera	detta	samt	göra	denna	dokumentation	
tillgänglig	för	beställarna.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	ta	fram	kommungemensamma	styrdokument	
genom	att	dokumentera	gällande	rutiner	för	de	interna	beställningarna	(som	idag	kallas	
förhandlingsupphandlingar).	

2. Bakgrund		
Stadsrevisionen	i	Borås	Stad	har	uppdragit	åt	Qualitarium	AB	att	genomföra	en	fördjupad	granskning	
av	beställar-	utförarmodellen	i	organisationen.		

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

3. Syfte	och	revisionsfrågor	
Syftet	med	granskningen	är	att	göra	en	uppföljning	av	tidigare	genomförda	granskningar	av	beställar-	
utförarmodellen	och	att	belysa	hur	väl	modellen	tillämpas	idag.		

Följande	frågeställningar	ska	besvara	granskningens	syfte:	

• Har	stadens	intention	med	beställar-	utförarmodell	ändrats	sedan	tidigare	rapporter?	
• Vilka	åtgärder	har	berörda	nämnder	genomfört	med	anledning	av	granskningsresultaten	från	

2014	och	2015?	
• Finns	det	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	Borås	Stads	beställar-	

utförarmodell	ska	fungera?	
• Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	entreprenader	i	Borås	Stad?	
• Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	det	administrativa	området	i	

Borås	Stad?	
• Vilka	riktlinjer	har	beställande	nämnder	och	bolag	för	hur	beställningar	ska	hanteras?	
• Vilket	förhållningssätt	har	beställande	nämnder	och	bolag	till	stadens	beställar-	

utförarmodell?	
• Vilken	erfarenhet	har	beställande	nämnder	och	bolag	av	Servicekontoret	i	rollen	som	

utförare?	
• Vilken	erfarenhet	har	Servicekontoret	av	beställande	nämnder	och	bolag	som	beställare?	

4. Ansvariga	nämnder	
Ansvariga	nämnder	är	Kommunstyrelsen,	Servicenämnden,	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	
folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB.		
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5. Avgränsningar	
Granskningen	berör	2019	års	verksamhet	med	viss	tillbakablick	på	tidigare	verksamhetsår,	främst	för	
att	uppfylla	granskningens	uppföljningssyfte.		

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

Intervjuer	har	genomförts	med	tjänstepersoner	inom	de	berörda	verksamheterna.	En	fullständig	lista	
av	de	genomförda	intervjuerna	framgår	av	bilaga	1.		

Dokumenten	som	inkluderades	i	studien	är	främst	kommunens	reglementen,	riktlinjer	och	policyer	
som	berör	hanteringen	av	modellen.	Vidare	har	protokoll	från	berörda	nämnders	sammanträde	
studerats	och	även	protokoll	och	därtill	hörande	underlag	från	Kommunfullmäktige.		

Rapporten	har	varit	föremål	för	faktagranskning	där	de	intervjuade	personerna	fick	ta	del	av	
iakttagelserna.		

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

I	denna	granskning	utgörs	revisionskriterierna	av:	

• Kommunallagen	(2017:725)	kap	2,	kap	6	och	kap	11	§	7		
• Kommunens	reglemente	och	styrdokument	

Kort	om	beställar-	utförarmodellen		

För	en	bättre	förståelse	för	granskningens	resultat	är	det	nödvändigt	att	ha	ett	kort	resonemang	
kring	själva	begreppet	beställar-	utförarmodell.	Med	modellen	menas	en	organisationsform	där	
ansvaret	inom	organisationen	delas	upp	och	någon	nämnd	får	rollen	som	utförare	medan	andra	
nämnder	och	verksamheter	betraktas	som	beställare.		

Modellen	aktualiserar	vissa	kommunalrättsliga	frågeställningar.	Så	länge	det	handlar	om	att	en	
nämnd	ger	sin	förvaltning	uppdraget	att	utföra	en	viss	uppgift	handlar	det	om	verkställighet,	
eftersom	nämnden	har	beslutanderätt.	Situationen	blir	dock	mer	komplicerad,	inte	minst	ur	ett	
juridiskt	perspektiv,	när	beställaren	inte	är	förvaltningens	egen	nämnd.	

Kommunallagen	(2017:725)	stadgar	att	fullmäktige	får	besluta	att	en	nämnd	ska	tillhandahålla	
tjänster	åt	en	annan	nämnd	(6	kap	2	§).	Lagen	stadgar	också	att	det	numera	är	möjligt	för	fullmäktige	
att	besluta	att	en	nämnd	inte	ska	anvisas	några	medel	(11	kap	7	§).	Detta	betyder	i	praktiken	att	en	
utförarnämnds	verksamhet	kan	finansieras	genom	ersättning	från	beställarnämnderna.		

Förutsättningarna	för	hur	modellen	kan	läggas	upp	stadgas	således	delvis	i	lagen.	Däremot	regleras	
inte	den	exakta	ansvarsfördelningen	mellan	en	beställarnämnd	och	en	utförarnämnd	i	lagen,	utan	
den	får	fastställas	från	fall	till	fall.	Utredningen	om	en	kommunallag	för	framtiden	ger	i	sitt	slut-
betänkande	vägledning	vad	gäller	ansvarsfrågor	vid	en	organisatorisk	lösning	där	det	finns	beställare	
och	utförare:	

”	beställarnämnderna	[har]	en	roll	som	liknar	den	roll	som	kommunen	eller	landstinget	har	i	
egenskap	av	huvudman	när	verksamhet	bedrivs	av	privata	utförare.	[…]	Inför	medborgarna	
har	beställarnämnden	således	det	övergripande	ansvaret	för	att	verksamheten	håller	en	
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godtagbar	kvalitet	m.m.	Utförarnämnderna	står	för	den	löpnade	driften	av	verksamheten.	
Det	innebär	att	det	i	regel	är	dessa	nämnder	som	t.ex.	ansvarar	för	att	verksamheten	bedrivs	i	
enlighet	med	gällande	författningar	och	att	det	tas	fram	ändamålsenliga	rutiner	och	riktlinjer	
i	verksamheten.	Utförarnämndernas	uppgifter	och	det	ansvar	som	följer	med	dessa	gör	att	de	
enligt	utredningens	uppfattning	är	att	betrakta	som	verksamhetsansvariga,	t.ex.	vid	
kontakter	med	tillsynsmyndigheter.”	(SOU	2015:24,	sidorna	195-196)	

Vidare	konstaterar	utredarna	att	just	regleringen	och	den	organisatoriska	utformningen	av	modellen	
kräver	insatser	från	fullmäktiges	sida	och	påpekar	att	de	juridiska	och	för	den	delen	även	praktiska	
frågorna	som	behöver	lösas	bör	göras	av	fullmäktige:		

”En	beställar-	utförarorganisation	utgår	[…]	från	att	styrningen	sker	genom	avtal	mellan	två	
parter.	Detta	synsätt	skapar	problem	när	organisationsmodellen	tillämpas	internt	i	den	egna	
organisationen.	En	kommun	eller	ett	landsting	är	en	juridisk	person	som	inte	kan	sluta	avtal	
med	sig	själv.	I	det	fall	en	beställarnämnd	sluter	en	överenskommelse	med	en	intern	utförare,	
t.ex.	en	annan	nämnd	eller	en	kommunal	förvaltning,	är	detta	i	civilrättslig	mening	inte	något	
avtal.	För	att	”avtalet”	ska	få	styrande	verkan	krävs	att	fullmäktige	i	nämndernas	reglemente	
eller	på	annat	sätt	anger	att	det	ska	följas.”	(SOU	2015:24,	sida	197).	

För	den	nu	aktuella	granskningen	i	Borås	Stad	betyder	det	ovan	beskrivna	att	det	bör	finnas	styr-
dokument	som	dels	tydliggör	rollerna	och	dels	tydliggör	ansvarsfördelningen	mellan	beställarna	och	
utföraren.		

8. Granskningens	resultat	

8.1. Har	stadens	intention	med	beställar-	utförarmodellen	ändrats	sedan	tidigare	
rapporter?	

Iakttagelser	

För	att	kunna	belysa	om	intentionen	med	modellen	har	förändrats	sedan	tidigare	behöver	det	
kartläggas	vad	intentionen	var	med	modellen	från	början.	Beslutet	som	är	grunden	till	modellen	är	
taget	av	Kommunfullmäktige	den	23	augusti	1990.	Det	beslutades	då	att	införa	en	ny	nämnd-
organisation	som	trädde	i	kraft	den	1	januari	1992,	där	Servicenämnden	tillkom	som	ett	nytt	organ.	
Senare	beslutades	också	om	en	ny	förvaltningsorganisation,	där	Servicekontoret	inrättades.	Från	
beslutet	och	dess	underlag	från	1990	går	det	att	utläsa	att	omorganisationen	var	en	följd	av	en	total	
översyn	av	kommunens	nämndstruktur.	Servicenämndens	reglemente	antogs	vid	denna	tidpunkt	
med	följande	lydelse:	”Servicenämnden	skall	vara	en	ren	resultatenhet	och	utförare	åt	övriga	
nämnder.	Detta	innebär	att	fri	konkurrens	och	upphandling	ska	gälla,	dvs	beställaren	har	rätt	att	själv	
välja	utförare	i	enlighet	med	det	kommunala	upphandlingsreglementet.”	

Servicenämndens	reglemente	justerades	senast	i	juni	2019	och	den	nuvarande	lydelsen	är	följande:		

”Servicenämndens	huvudarbetsuppgifter	är	att	utföra	tjänster	rörande	bl.a.:	

• anläggnings-	och	underhållsarbeten	för	gator	och	vägar,	broar,	parker	samt	övriga	
allmänna	platser	

• anläggning	och	underhåll	av	ledningsnät	för	vatten	och	avlopp	
• om-	och	tillbyggnad	samt	underhållsarbeten	av	kommunens	fastigheter	
• fastighetsservice	
• anläggnings-	och	underhållsarbeten	samt	drift	av	idrottsanläggningar	
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• fordon,	förråd	och	verkstäder	
• andra	med	ovan	angivna	uppgifter	förenlig	verksamhet	
• tillhandahålla	service	beträffande	utskriftsenheter,	kopiering	o	dylikt	
• administrativ	service	till	kommunens	nämnder	(IT,	redovisning,	personal-	och	

löneadministration)”	

Servicenämndens	budget	för	2019	visar	att	nämnden	inte	har	tilldelats	någon	kommunbidrag.	
Nämnden	har	ett	resultatkrav	på	7	Mkr	för	året.	I	budgeten	antyds	det	att	Servicekontoret	arbetar	
efter	beställar-	utförarmodell:	

”Huvuddelen	av	Servicekontorets	tjänster	sker	till	kommunala	förvaltningar	och	bolag	inom	Borås	
Stad.	Arbetet	sker	under	företagsliknande	former,	ofta	i	konkurrens	med	näringslivet	och	helt	utan	
traditionell	kommunal	budgettilldelning.	Det	sätt	som	de	beställande	kommunala	förvaltningarna	och	
bolagen	tillämpar	beställarutförare-konceptet	på	är	helt	avgörande	för	Servicekontorets	framtida	
utveckling	och	lönsamhet.”	(Servicenämndens	budget	2019,	sidan	7)	

I	diariet	kunde	vi	inte	finna	några	ytterligare	handlingar	som	beskriver	intentionen	med	modellen.	
Den	information	som	vi	har	erhållit	under	de	genomförda	intervjuerna	tyder	också	på	att	det	inte	
finns	några	ytterligare	handlingar	som	dokumenterar	varken	det	ursprungliga	eller	det	nuvarande	
syftet	med	modellen.	Däremot	framkom	det	tydligt	under	intervjuerna	att	det	finns	en	stark	tradition	
i	Borås	där	modellens	existens	tas	för	givet.	Att	det	finns	en	beställar-	utförarmodell	i	kommunen,	där	
Servicekontoret	anses	vara	utföraren,	är	inget	som	ifrågasätts	av	tjänstepersonerna.	Tvärtom,	
kommunens	högsta	ledning	och	de	förvaltningschefer	som	blev	tillfrågade	svarade	att	modellen	finns	
och	att	dess	syfte	är	att	uppnå	bättre	effektivitet	och	kostnadsmedvetenhet	i	verksamheterna.	Var	
denna	information	härstammar	från	är	oklart	då	de	flesta	respondenter	hänvisade	till	den	tidigare	
revisionsrapporten	som	nämner	just	effektivitet	och	kostnadsmedvetenhet	som	ursprunglig	
intention.		

Det	finns	två	promemorior	från	2013	och	2014,	upprättade	av	Servicekontoret,	som	beskriver	
modellen	och	främst	dess	praktiska	tillämpning.		

Gällande	styrdokument	såsom	Policy	för	koncerninköp	och	Regler	för	upphandling	nämner	inte	
modellen.	Dessa	styrdokument	anger	inte	heller	att	Servicekontoret	skulle	vara	en	utförare	av	vissa	
tjänster.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Ovan	beskrivna	iakttagelser	tyder	på	brister	i	kommunikationen	från	den	politiska	nivån	gentemot	
organisationen	kring	syftet	och	intentionen	med	själva	modellen.		

De	befintliga	dokumenten	som	beskriver	modellens	praktiska	tillämpning	är	upprättade	av	
Servicekontoret	och	är	inte	antagna	av	något	politiskt	organ,	varken	av	nämnd,	Kommunstyrelse	eller	
Kommunfullmäktige.	Därför	kan	dessa	inte	bedömas	vara	styrdokument.		

Som	det	beskrivs	ovan	under	avsnittet	revisionskriterier,	ställer	det	faktum	att	lagstiftningen	inte	
detaljreglerar	hur	modellen	ska	hanteras	i	praktiken	krav	på	att	Kommunfullmäktige	genom	
reglementet	reglerar	denna	organisationsmodell,	både	vad	gäller	rollerna	och	ansvarsfördelningen	
mellan	utförarnämnden	och	beställarnämnderna.	Det	krävs	styrsignaler	från	den	politiska	ledningen	
gentemot	organisationen	för	att	kunna	ha	tydliga	mål	med	modellen.	Detta	är	viktigt	både	för	att	få	
en	tydlig	rollfördelning	men	också	för	att	kunna	göra	relevanta	uppföljningar	om	modellens	
effektivitet	och	ändamålsenlighet.		
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Organisationskulturens	betydelse	bör	inte	underskattas.	Därför	menar	vi	att	det	är	viktigt	att	påpeka	
att	det	finns	en	stark	historisk	tradition	i	kommunen	där	beställar-	utförarmodellen	anses	vara	en	
given	del	av	organisationen.	Det	råder	ingen	tvivel	om	att	kommunen	agerar	som	om	Service-
nämnden	vore	en	utförarnämnd,	vilket	tydligt	framgår	av	den	ekonomiska	styrningen	som	visas	i	
budgeten.		

Den	starka	traditionen	bygger	dock	mer	på	en	existerande	diskurs	och	oreglerade	beteendemönster	
än	på	dokumenterade	politiska	intentioner	eller	beslutsunderlag.	Bristen	på	dokumentation	leder	till	
flera	risker:		

- Ur	ett	medborgarperspektiv	kan	det	finnas	risk	för	brist	på	transparens,	då	de	kulturella	
normerna	lever	enbart	inom	”organisationens	väggar”	och	är	starkt	personbundna.		

- För	organisationens	del	ger	avsaknaden	av	styrdokument	stort	tolkningsutrymme	för	vad	
modellen	innebär,	varför	den	finns	och	vad	syftet	är	med	den.	Därmed	finns	det	en	risk	för	
att	agerandet	blir	kontraproduktivt	om	den	implementeras	utan	att	ta	hänsyn	till	
koncernnyttan.	

- För	den	politiska	ledningen	finns	en	risk	för	att	de	önskade	effekterna	uteblir,	eftersom	det	
inte	är	möjligt	att	bedöma	om	modellen	ger	önskad	effekt	och	om	den	tillämpas	enligt	de	
politiska	intentionerna,	därmed	om	den	är	ändamålsenlig.		

Analys	av	gällande	reglemente	och	tidigare	beslutsunderlag	visar	att	ordet	”utförare”	eller	
”beställare”	är	borttaget	från	Servicenämndens	verksamhetsmål.	Vi	menar	dock	att	det	vore	att	dra	
för	långtgående	slutsatser	att	påstå	att	det	finns	en	politisk	intention	bakom.	Vi	bedömer	snarare	att	
uppfattningen	om	att	beställar-	utförarmodellen	existerar	i	kommunen	är	oförändrad.		

Sammantaget	bedömer	vi	att	svaret	på	revisionsfrågan	måste	vara	att	det	inte	går	att	avgöra	om	
intentionen	med	modellen	har	ändrats	sedan	tidigare	rapporter.	Bristen	på	dokumentation	gör	det	
omöjligt	att	finna	revisionsbevis.		

Mot	ovan	bakgrund	rekommenderar	vi	att		

• Kommunstyrelsen	tar	initiativ	till	ett	ärende	i	Kommunfullmäktige	för	att	intentionen	och	
syftet	med	modellen	ska	tydliggöras	och	dokumenteras.	

• Kommunstyrelsen	förbereder	förslag	till	att	formulera	mätbara	och	uppföljningsbara	mål	
med	modellen	samt	inför	rutiner	för	uppföljning	av	modellens	effektivitet	och	ändamåls-
enlighet.		

8.2. Vilka	åtgärder	har	berörda	nämnder	genomfört	med	anledning	av	gransknings-
resultaten	från	2014	och	2015?	

Iakttagelser	

Stadsrevisionen	genomförde	två	granskningar	av	beställar-	utförarmodellen.	År	2014	berörde	gransk-
ningen	de	tekniska	verksamheterna	och	2015	de	administrativa	tjänsterna.	Ett	antal	rekommen-
dationer	gavs	då	till	både	Servicenämnden	men	också	till	de	berörda	beställarnämnderna.	
Rekommendationerna	gällde	i	båda	rapporterna	att	ta	fram	riktlinjer	för	modellen	som	tydliggör	
rollerna.	Rapporten	från	2015	påpekade	vidare	att	det	fanns	behov	för	att	öka	kompetensen	hos	
beställarna	samt	behov	för	att	skapa	förutsättningar	för	beställarna	genom	ekonomiska	resurser.		

En	genomgång	av	nämndernas	protokoll	och	intervjusvaren	visar	att	ingen	av	beställarnämnderna	
har	tagit	några	beslut	om	modellens	tillämpning	sedan	de	genomförda	granskningarna.	Intervju-
svaren	tyder	vidare	på	att	modellen	inte	är	en	fråga	som	diskuterats	vid	nämndsammanträdena.	
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Servicenämnden	behandlade	sin	interna	kontrollplan	för	2019	vid	sitt	sammanträde	den	20-21	
augusti	2019.	Handlingarna	visar	att	i	riskanalysen	togs	en	punkt	upp	som	berör	beställar-
utförarmodellen,	där	man	lyfter	det	som	en	risk	att	modellen	inte	är	tillräckligt	tydlig	för	beställarna.	
I	nämndens	riskanalys	för	den	interna	kontrollplanen	för	2020	framgår	att	nämnden	bedömer	det	
som	en	hög	risk	att	”Risk	för	bristande	förståelse	för	modellen	från	beställarnas	sida,	vilket	får	till	
konsekvens	att	det	finns	risk	för	att	beställare	inte	aktivt	deltar	i	modellen”.	Bedömningen	leder	till	
ett	konstaterande	att	”Riskbilden	förs	inte	över	till	intern	kontrollplan	eftersom	ansvaret	för	att	det	
finns	fungerande	beställare	inom	Servicenämndens	samtliga	utförarområden,	i	första	hand	ligger	på	
kommunledningen.”	I	samband	med	framtagandet	av	den	interna	kontrollplanen	för	2019	var	risk-
bedömningen	och	bedömningen	densamma	gällande	denna	punkt.		

Kommunfullmäktige	antog	styrdokumentet	”Policy	för	koncerninköp”	den	17	augusti	2017,	samtidigt	
som	de	tidigare	gällande	”Regler	för	upphandlingsverksamheten”	upphävdes	(§	145).	Vid	samma	
sammanträde,	under	§	150,	beslutade	Fullmäktige	att	Servicenämnden	inte	längre	ska	erbjuda	mark-	
och	entreprenadtjänster	till	vägsamfälligheter,	bostadsrättsföreningar	och	Svenska	Kyrkan	där	dessa	
aktörer	är	direkta	beställare	av	tjänsterna.	Samtidigt	uppdrogs	Kommunstyrelsen	att	utreda	
formerna	för	en	gemensam	koncernpolicy.	Som	en	reaktion	på	detta	beslut	ställde	Servicenämnden	
en	skrivelse	till	kommunstyrelsen,	daterad	den	12	september	2017	(Dnr	2017/SN0185)	med	en	fråga	
gällande	tidplanen	för	den	gemensamma	koncernpolicyn.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

De	iakttagelserna	som	beskrivs	ovan	tyder	på	att	rekommendationerna	som	lämnades	i	de	förra	
revisionsrapporterna	inte	resulterade	i	några	konkreta	åtgärder	från	de	nämndernas	sida	som	berörs	
i	sina	roller	som	beställare.		

De	sammantagna	iakttagelserna	under	granskningen	tyder	på	att	Servicenämnden	är	fortsatt	den	
drivande	aktören	för	att	hålla	modellen	levande	och	fungerande	i	praktiken.	Det	bedömer	vi	leder	till	
ett	tolkningsövertag	från	Servicekontorets	sida,	eftersom	Servicekontorets	tolkning	är	det	enda	som	
finns	dokumenterad.	Detta	i	sin	tur	innebär	risker	för	att	fokus	kommer	bort	från	det	kommun-
övergripande	perspektivet.		

Vår	bedömning	är	att	det	saknas	en	tydlig	central	styrning	av	området	som	tydliggör	ansvar	och	roller	
för	de	berörda	nämnderna.	Kommunstyrelsens	ärendeberedning	i	samband	med	ärendet	2017	där	
fullmäktige	fattade	beslut	om	en	gemensam	koncernpolicy	visar	på	brister,	vilket	i	sin	tur	förstärker	
vår	bedömning	om	en	svag	central	styrning	av	området.		

Vår	bedömning	är	att	avsaknaden	av	den	centrala	styrningen	gör	att	beställarnämnderna	inte	har	
tillräckligt	tydligt	uppdrag	att	ta	fram	några	styrdokument	för	hur	beställar-	utförarmodellen	ska	
hanteras.	Det	är	Kommunstyrelsen,	inom	ramen	för	sitt	ansvar	för	att	leda	och	samordna	förvalt-
ningen	av	kommunens	angelägenheter	och	att	ha	uppsikt	över	övriga	verksamhet,	som	borde	ha	
vidtagit	åtgärder	för	att	utveckla	en	kommungemensam	styrning	för	modellen.	Inom	detta	ansvar	
ryms	att	ta	den	ledande	rollen	och	tydliggöra	berörda	nämnders	ansvar	och	befogenheter	för	att	
agera	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.	Samtidigt	bedömer	vi	att	Tekniska	nämnden,	
Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	
har	ett	ansvar	för	att	stödja	Kommunstyrelsen	genom	att	utforma	riktlinjer	för	de	egna	
verksamheterna	för	att	tydliggöra	hur	modellen	ska	hanteras	i	det	dagliga	arbetet	och	därmed	bidra	
till	att	en	kommungemensam	styrmodell	kommer	på	plats.	Vi	vill	dock	betona	vikten	av	att	detta	
arbete	sker	genom	en	centralt	styrd	process,	där	det	övergripande	perspektivet	tas	i	beaktande.		
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Mot	ovan	bakgrund	rekommenderar	vi	att	

• Kommunstyrelsen	förstärker	sin	uppsikt	över	de	nämnder	som	berörs	av	modellen.	Inom	
ramen	för	detta	rekommenderar	vi	att	Kommunstyrelsen	påbörjar	ett	arbete	där	en	
kommungemensam	styrmodell	utformas	för	beställar-	utförarmodellen	och	där	både	
beställarnämndernas	och	utförarnämndens	roller	och	ansvar	tydliggörs.	

• Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	
styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	påbörjar	ett	internt	arbete	med	att	utforma	riktlinjer	
för	hur	verksamheterna	ska	agera	i	sina	roller	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.		

8.3. Finns	det	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	Borås	Stads	beställar-	
utförarmodell	ska	fungera?	

Iakttagelser	

Som	det	framgår	av	beskrivningen	under	föregående	frågor,	saknas	det	i	princip	styrdokument	som	
reglerar	eller	beskriver	hur	beställar-	utförarmodellen	ska	fungera	i	verksamheterna.		

Vår	genomgång	av	befintliga	dokument	visar	att	endast	ett	fåtal	handlingar	kan	anses	ha	relevans	för	
hanteringen	modellen.	Dessa	är	inte	heller	direkt	avsedda	att	styra	just	beställar-	utförarmodellen	
som	sådant,	men	berör	områden	såsom	inköp	och	upphandling	och	kan	därför	inte	uteslutas	att	de	
har	relevans	för	granskningen:	

• Regler	för	upphandling	
• Riktlinjer	för	uppföljning	av	utförare	av	kommunal	verksamhet	
• Policy	för	koncerninköp	
• Reglemente	för	servicenämnden		

En	genomgång	av	ovan	nämnda	handlingar	visar	att	inga	av	dessa	innehåller	någon	vägledning	om	
hur	beställar-	utförarmodellen	ska	fungera.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Granskningen	visar	att	det	inte	finns	några	ändamålsenliga	styrdokument	som	reglerar	hur	beställar-	
utförarmodellen	ska	fungera.	

Vår	rekommendation	är	därför	att		

• Kommunstyrelsen	påbörjar	ett	kommunövergripande	arbete	med	att	utforma	styrdokument	
som	beskriver	ansvar	och	förväntningar	för	såväl	beställarnämnderna,	bolagsstyrelsen	som	
för	Servicenämnden.	Detta	är	nödvändigt	för	att	i	ett	kommande	steg	utforma	ändamåls-
enliga	styrdokument	som	reglerar	hur	modellen	ska	fungera	i	praktiken.	Det	är	nödvändigt	
att	arbetet	med	att	utforma	styrdokumenten	genomsyras	av	en	helhetssyn	med	koncern-
nyttan	i	fokus.	Därför	är	det	också	av	vikt	att	arbetet	styrs	och	samordnas	av	Kommun-
styrelsen.		
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8.4. Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	entreprenader	i	Borås	
Stad?	

Iakttagelser	

Entreprenader	har	sedan	införandet	av	modellen	varit	ett	område	där	modellen	tillämpats.	
Intervjuerna	med	beställarna	visar	också	att	det	är	ett	område	där	man	sedan	länge	har	skaffat	
erfarenhet	av	att	arbeta	med	beställningar	både	gentemot	externa	leverantörer	och	gentemot	
Servicekontoret.	Entreprenadområdet	kännetecknas	också	av	att	Servicekontoret	inte	kan	erbjuda	
samtliga	tjänster	som	kommunen	har	behov	av.	Både	de	beställande	verksamheterna	och	
Servicekontoret	uppgav	i	samband	med	intervjuerna	att	de	har	en	god	kännedom	om	marknaden	och	
om	de	gällande	prisnivåerna.		

Tekniska	förvaltningen	uppgav	i	samband	med	granskningen	att	verksamheten	köper	tjänster	inom	
följande	verksamheter:	Driftavtal	gata;	Driftavtal	park;	Investeringar	gata;	Investeringar	park.	

Tekniska	förvaltningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	LOU	ska	
göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Driftavtalen	är	delvis	
upphandlade	i	konkurrens,	men	vissa	områden	är	beställda	från	Servicekontoret,	utifrån	resultaten	
från	de	genomförda	upphandlingarna.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	har	i	detta	sammanhang	främst	behov	av	tjänster	för	att	sköta	
idrottsanläggningar.		

Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	
LOU	ska	göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Intervjun	som	vi	
genomförde	med	förvaltningschefen	visar	att	verksamheten	främst	vänder	sig	till	Servicekontoret	för	
att	beställa	vaktmästartjänster.	Städning	av	några	lokaler	har	upphandlats	externt.	Vidare	
samarbetar	verksamheten	med	de	idrottsföreningar	som	nyttjar	lokalerna,	vilka	för	en	kostnad	som	
är	under	marknadspris	åtar	sig	viss	skötsel	av	lokaler.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Lokalförsörjningsförvaltningen	köper	in	entreprenader	för	både	underhåll	av	befintliga	lokaler	och	
ny-	och	tillbyggnad	av	fastigheter.		

Lokalförsörjningsförvaltningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	LOU	
ska	göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Vid	vår	intervju	uppgav	
förvaltningschefen	att	verksamheten	i	praktiken	upphandlar	allt	genom	att	gå	ut	med	förfrågning.	
Servicekontoret	lämnar	anbud	på	de	arbeten	där	de	har	kompetens	och	om	de	vinner	uppdraget	
behandlas	de	precis	som	vilken	annan	extern	leverantör	som	helst.	Det	händer	dock	att	inga	anbud	
lämnas	och	i	detta	fall	ser	man	Servicekontoret	som	ett	självklart	alternativ.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Mark-	och	exploateringsavdelningen	vid	Stadsledningskansliet	har	behov	av	tjänster	för	exploatering.			
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Mark-	och	exploateringsavdelningen	har	inga	dokumenterade	riktlinjer	om	när	en	upphandling	enligt	
LOU	ska	göras	och	när	tjänsterna	ska	beställas	internt	från	Servicekontoret.	Enligt	intervjun	
genomförs	upphandlingar	ibland	men	den	senaste	tiden	har	man	vänt	sig	till	Servicekontoret	i	många	
fall.	Någon	systematik	i	när	upphandlingar	genomförs	finns	inte,	men	man	uppgav	att	
Servicekontoret	anlitas	på	grund	av	tidsbrist,	eftersom	det	är	mer	tidskrävande	att	genomföra	en	
extern	upphandling.	Samtidigt	uttryckte	tjänstepersonen	en	osäkerhet	om	det	är	korrekt	att	vända	
sig	till	Servicekontoret.		

Uppföljning	av	levererade	tjänster	från	Servicekontoret	görs,	enligt	intervjuerna,	på	samma	sätt	som	
om	de	vore	en	extern	leverantör.		

Borås	Energi	och	Miljö	AB	upphandlar	entreprenadtjänster	inom	VA-området.		

Bolagets	praxis	är	att	alltid	genomföra	en	extern	upphandling,	där	kommunens	Servicekontor	ses	
som	en	av	de	möjliga	leverantörerna.		

Bolagets	ägardirektiv	innehåller	ingen	skrivning	som	berör	kommunens	beställar-	utförarmodell.	
Samtidigt	betonar	ägardirektivet	att	optimeringar	i	bolagets	verksamhet	inte	får	påverka	kommunens	
totala	organisation	negativt.		

Servicekontoret	uppgav	i	samband	med	intervjuerna	att	de	förväntas	erbjuda	beredskap	för	
situationer	där	externa	leverantörer	inte	kan	förväntas	agera	eller	erbjuda	tjänster	inom	befintlig	
tidsram.	Övriga	verksamheter	beskrev	också	Servicekontoret	som	kommunens	beredskaps-
förvaltning.	Servicekontoret	har	detta	uppdrag	beskrivet	i	sitt	avtal	med	Borås	Energi	och	Miljö	AB	
samt	i	förfrågningsunderlagen	som	beskriver	uppdragen	om	drift-	och	underhållsentreprenad	för	
trafikytor	i	centralorten	(som	Tekniska	förvaltningen	ansvarar	för)	samt	om	lokalförsörjning	(som	
Lokalförsörjningsförvaltningen	ansvarar	för).	Det	finns	inga	ytterligare	dokument	kring	Service-
kontorets	uppdrag	för	beredskap.	Beställarverksamheterna	åsidosätter	beställar-	utförarmodellen	i	
dessa	situationer	och	vänder	sig	till	Servicekontoret	som	det	självklara	valet.		

Samtidigt	förklarade	man	från	Servicekontorets	sida	att	det	finns	ett	behov	att	upprätthålla	en	grund-
volym	för	verksamheten	för	att	kunna	erbjuda	denna	typ	av	beredskap,	i	form	av	personalresurser	
men	också	utrustning	och	kompetens.	Problemet	som	man	ser	är	att	det	inte	finns	några	garanterade	
volymer	och	att	det	inte	finns	en	särskild	ersättning	för	att	erbjuda	beredskapstjänst.	Som	en	lösning	
på	detta	är	Servicekontoret	av	åsikten	att	driftsuppdrag	inte	bör	konkurrensutsättas	för	att	få	
möjlighet	att	bibehålla	kompetens	inom	både	drift	och	projekt.		

En	genomgång	av	Servicenämndens	styrdokument	(reglemente,	budget)	samt	kommunens	Risk-	och	
sårbarhetsanalys	visar	att	det	inte	finns	ett	uppdrag	från	Kommunfullmäktige	givet	till	Service-
nämnden	att	erbjuda	beredskapstjänst.	Samtidigt	uppgav	både	beställarna	och	Servicenämnden	
själva	vid	intervjuerna	att	man	anser	att	Servicekontoret	har	detta	uppdrag.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Vår	bedömning	är	att	tillämpningen	av	modellen	inom	entreprenader	inte	visar	någon	systematik.	
Modellen	tolkas	och	tillämpas	olika	i	de	olika	verksamheterna.	Att	modellen	tillämpas	olika	i	
verksamheterna	leder	till	en	risk	att	koncernnyttan	inte	sätts	i	fokus	utan	modellen	tolkas	och	
tillämpas	efter	verksamheternas	egna	syften.		

Att	modellen	tillämpas	olika	i	de	olika	verksamheterna	riskerar	också	att	upphandlingsprocessen	inte	
är	transparent	och	att	kommunens	agerande	utåt	blir	oförutsägbar.	Detta	i	sin	tur	kan	verka	
kontraproduktivt	i	ett	sammanhang	där	man	strävar	efter	att	förstärka	konkurrensen.		
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Vidare	bedömer	vi	det	vara	en	brist	att	Servicekontorets	uppdrag	att	erbjuda	beredskap	inte	är	
centralt	styrt	från	kommunledningen,	som	en	del	av	att	tillgodose	kommunens	totala	behov	av	
beredskap.	De	befintliga	uppdragsdokumenten	är	upprättade	för	att	lösa	enskilda	förvaltningars	
eventuella	behov	snarare	än	kommunens	totala	behov	av	beredskap.	Avsaknaden	av	centrala	
styrningen	i	denna	fråga	riskerar	att	leda	till	allvarliga	brister	vid	en	extraordinär	händelse.	Samtidigt	
försvårar	det	Servicenämndens	möjlighet	att	ändamålsenligt	kunna	planera	och	styra	sin	verksamhet.	

Vår	rekommendation	är	därför	att		

• Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	samt	
styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	utformar	riktlinjer	för	hur	beställar-	utförarmodellen	
ska	tillämpas	i	deras	verksamheter,	med	fokus	på	förtydligande	om	när	extern	upphandling	
ska	initieras	respektive	när	Servicekontoret	bör/ska	anlitas.		

• Kommunstyrelsen	följer	upp	och	leder	detta	arbete	för	att	säkerställa	att	det	kommun-
övergripande	perspektivet	tas	i	beaktande.		

• Kommunstyrelsen	utreder	och	förtydligar	om	och	i	så	fall	när	och	hur	Servicenämnden	ska	
träda	in	som	leverantör	vid	extraordinära	händelser	eller	då	externa	leverantörer	inte	anses	
kunna	uppfylla	särskilda	krav	på	tjänsterna.	Denna	fråga	bör	utredas	ur	ett	perspektiv	där	
verksamheternas	behov	beaktas	men	också	där	Servicenämndens	förutsättningar	utreds	för	
att	hålla	beredskap.	Vidare	bör	Kommunstyrelsen	säkerställa	att	Kommunfullmäktige	
förtydligar	detta	uppdrag	i	Servicenämndens	reglemente.		

8.5. Hur	ser	tillämpningen	ut	av	beställar-	utförarmodellen	inom	det	administrativa	
området	i	Borås	Stad?	

Iakttagelser	

I	motsats	till	entreprenadområdet,	är	de	administrativa	områdena	som	ingår	i	Servicekontorets	
ansvar	relativt	nyligen	tillförda.	Tjänsterna	inom	detta	område	inkluderar	IT-service,	löneservice,	
redovisningstjänster	och	telefoni.	

Både	de	beställande	verksamheterna	och	Servicekontoret	uppgav	i	samband	med	intervjuerna	att	
man	inte	har	någon	kännedom	om	den	externa	marknaden	och	om	de	gällande	prisnivåerna	för	de	
administrativa	tjänsterna.	Någon	systematisk	bevakning	eller	undersökning	om	marknaden	finns	inte	
och	planeras	inte	heller.	Intervjuerna	med	de	centrala	aktörerna	som	formellt	gör	beställningarna	av	
de	administrativa	tjänsterna	uppgav	att	det	inte	finns	några	planer	på	att	försöka	beställa	dessa	
tjänster	från	externa	leverantörer.	

Servicekontoret	uppgav	vid	intervjun	att	de	upplever	att	beställarna	inte	har	tillräcklig	kompetens	när	
det	gäller	kravställning	och	behovsbeskrivning	vid	beställning	av	de	administrativa	tjänsterna.	
Samtidigt	nämnde	flera	av	de	intervjuade	tjänstepersoner	som	representerar	användarna	av	de	
administrativa	tjänsterna	att	man	inte	upplever	att	det	finns	en	beställning	från	deras	sida	över-
huvudtaget.	Som	en	intervjuperson	uttryckte	det	”vi	får	ta	vad	vi	får”	(gällande	arbetsplats	inklusive	
datorutrustning).	Verksamheterna	som	använder	tjänsterna	deltar	inte	heller	i	förhandlings-
upphandlingen	av	administrativa	tjänster	utan	detta	görs	centralt	genom	stadsledningskansliet.	
Servicekontoret	påpekade	att	det	finns	en	förvaltningsgrupp	som	bestämmer	innehållet	i	arbets-
platsen	inklusive	datorutrustning.	Denna	förvaltningsgrupps	är	bemannad	av	förvaltningarna	samt	
Stadsledningskansliet	tillsammans	med	Servicekontoret.	

Flera	intervjupersoner	nämnde	att	de	som	användare	inte	hade	möjlighet	att	få	insyn	i	eller	att	kunna	
påverka	prisnivåerna	för	de	administrativa	tjänsterna.	Det	nämndes	också	i	detta	sammanhang	att	
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man	upplever	det	som	ett	problem	att	Servicenämnden	har	ett	resultatkrav.	Intervjupersonerna	
ansåg	att	Servicenämndens	prissättning	för	administrativa	tjänster	kan	påverkas	av	detta	krav,	då	
mindre	lönsamma	projekt	inom	entreprenad	tros	balanseras	genom	att	sätta	priset	högre	för	de	
administrativa	tjänsterna.	Flera	intervjupersoner	menade	att	det	saknas	transparens	i	prissättningen	
och	i	redovisningen	av	de	olika	affärsområdenas	resultat.	I	kommunens	årsredovisning	för	2018	
redovisas	Servicenämndens	resultat	som	en	totalsumma	och	inte	uppdelat	för	entreprenad	
respektive	administrativa	områden.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Granskningen	visar	att	inom	det	administrativa	området	är	tillämpningen	av	beställar-	
utförarmodellen	likartad	i	hela	kommunen.	Vi	bedömer	att	det	inte	finns	en	konkurrensutsättning	
när	det	gäller	det	administrativa	området,	utan	modellen	är	en	interorganisatorisk	lösning	för	hur	de	
berörda	tjänsterna	hanteras	i	kommunen.	Detta	i	sin	tur	leder	till	att	vi	bedömer	det	inte	tillämpas	en	
tydlig	beställar-	utförarmodell	med	syfte	att	främja	kostnadsmedvetenhet	och	effektivitet	inom	det	
administrativa	området.		

Vi	bedömer	att	det	saknas	kunskap	om	den	externa	marknaden	och	om	prisbilden,	både	hos	
beställarna	och	hos	Servicenämnden.	Denna	brist	leder	till	att	de	beställande	verksamheterna	inte	
kan	avgöra	om	de	av	Servicenämnden	erbjudna	kvalitén	och	de	satta	prisnivåerna	är	fördelaktiga	
eller	inte.	Därför	upplever	inte	beställarna	att	de	över	huvud	taget	upphandlar	tjänsterna	vilket	
bidrar	till	att	de	inte	agerar	som	beställare.		

Att	prissättningen	för	de	administrativa	tjänsterna	inte	upplevs	som	transparent	bedömer	vi	vara	en	
brist.	Därför	bedömer	vi	det	vara	önskvärt	att	Servicenämndens	ansvarsområden	–	entreprenad	och	
administrativa	tjänster	–	hanteras	som	olika	ekonomiska	enheter	med	en	tydlig	redovisning	av	
områdenas	egna	resultat,	för	att	främja	transparensen	och	tilliten	till	beställar-	utförarmodellen	inom	
organisationen.		

Mot	ovan	bakgrund	är	vår	rekommendation	att		

• Kommunstyrelsen	initierar	en	utredning	och	sedan	ett	ärende	till	Kommunfullmäktige	för	att	
tydliggöra	om	det	finns	en	vilja	att	konkurrensutsätta	det	administrativa	området	och	om	ja,	
ska	det	göras	med	hjälp	av	beställar-	utförarmodellen.	Om	konkurrensutsättning	ska	ske	med	
hjälp	av	modellen	bör	vidare	åtgärder	vidtas	för	att	implementera	modellen	i	sin	helhet	i	
detta	område.	För	det	behöver	Kommunstyrelsen	och	de	övriga	beställarnämnderna	inskaffa	
kunskap	om	den	rådande	marknadssituationen	för	de	berörda	tjänsterna,	för	att	ha	en	
möjlighet	till	att	göra	relevanta	jämförelser	och	för	att	säkerställa	att	gällande	pris-	och	
kvalitetsnivåer	är	rimliga	och	marknadsmässiga.	Om	utredningen	visar	att	de	administrativa	
tjänsterna	inte	ska	konkurrensutsättas	borde	detta	tydliggöras	genom	att	avgränsa	detta	
verksamhetsområde	från	entreprenadtjänsterna.		

• Servicenämnden	tydliggör	hur	prisnivåerna	för	de	administrativa	tjänsterna	sätts	och	
dokumenterar	detta	samt	gör	denna	dokumentation	tillgänglig	för	beställarna.	

• Kommunstyrelsen	ser	över	hur	Servicenämndens	redovisning	kan	förbättras	så	att	det	
säkerställer	tillräcklig	transparens	och	spårbarhet.	
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8.6. Vilka	riktlinjer	har	beställande	nämnder	och	bolag	för	hur	beställningar	ska	hanteras?	

Iakttagelser	

Under	granskningens	gång	kunde	vi	inte	finna	några	styrdokument	som	beskriver	när	en	beställar-
nämnd	ska	vända	sig	till	Servicekontoret	eller	när	en	konkurrensutsatt	upphandling	ska	genomföras.	
De	olika	verksamheterna	har	olika	rutiner	för	hur	beställningar	hanteras:	

• Tekniska	förvaltningen	–	genomför	upphandlingar	för	vissa	områden,	men	inte	för	alla.	Till	
exempel	tjänster	i	innerstaden	som	förhandlingsupphandlas	från	Servicekontoret	utan	
konkurrensutsättning.	

• Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	–	genomför	sällan	konkurrensutsatta	upphandlingar,	utan	
förhandlingsupphandlar	från	Servicekontoret,	men	har	även	samarbete	med	idrotts-
föreningar	för	vissa	tjänster.		

• Lokalförsörjningsförvaltningen	–	genomför	nästan	alltid	upphandlingar.		
• Mark-	och	exploateringsavdelningen	–	genomför	upphandlingar	ibland	men	den	senaste	

tiden	har	man	vänt	sig	till	Servicekontoret	i	de	flesta	fallen.		
• Borås	Energi	och	Miljö	AB	–	genomför	alltid	konkurrensutsatt	upphandling.	

De	interna	beställningarna	från	Servicekontoret	görs	genom	en	så	kallad	förhandlingsupphandling	
mellan	Servicekontoret	och	beställande	verksamhet.	Det	finns	inga	styrdokument	som	reglerar	hur	
denna	process	ska	genomföras,	men	anges	av	de	intervjuade	vara	ett	samtal	där	beställarna	agerar	
som	kravställare.	Servicekontoret	anger	i	sitt	svar	att	förhandlingsupphandling	följer	nästan	samma	
process	som	vid	en	extern	upphandling,	det	vill	säga	det	tas	fram	förfrågningsunderlag,	behovs-
beskrivning,	kontrollplaner,	mm.	Samtidigt	säger	man	att	denna	process	ger	större	utrymme	för	
eventuella	framtida	ändringar	vid	behov.		

Genomförda	förhandlingsupphandlingar	dokumenteras	vid	Servicekontoret	på	samma	sätt	som	
andra	upphandlingar	där	Servicekontoret	lämnar	anbud,	där	beställare,	anbudssumma	och	
beställningsdatum	eller	alternativt	avslagsdatum	framgår.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Vår	bedömning	är	att	det	inte	finns	några	dokumenterade	riktlinjer	som	reglerar	hur	beställarna	ska	
agera.	Avsaknaden	av	tydliga	regler	gör	att	processen	med	beställningar	inte	är	transparent	och	
förutsägbar.	Denna	brist	påverkar	Servicekontoret	och	deras	möjlighet	till	långsiktig	planering.	Vidare	
finns	det	en	risk	för	att	kommunen	förlorar	trovärdighet	hos	externa	leverantörer.	Därför	bedömer	vi	
det	vara	av	vikt	att	tydliga	kommungemensamma	riktlinjer	tas	fram.	Återigen	vill	vi	betona	att	
processen	bör	vara	centralt	styrd	för	att	fånga	upp	det	kommungemensamma	perspektivet,	men	
med	beaktande	av	beställarnämndernas	behov	och	nuvarande	rutiner.	

Mot	denna	bakgrund	rekommenderar	vi	att	

• Kommunstyrelsen	tar	fram	kommunövergripande	styrdokument	som	inkluderar	riktlinjer	för	
när	extern	upphandling	ska	genomföras	respektive	när	Servicekontoret	ska	ges	uppdraget.	

• Beställarnämnderna	stödjer	kommunstyrelsen	i	detta	arbete	genom	att	dokumentera	
gällande	rutiner.	Detta	arbete	är	också	av	vikt	för	att	verksamheterna	ska	få	tydliga	regler	för	
när	en	upphandling	ska	initieras.	

• Servicenämnden	stödjer	kommunstyrelsens	arbete	genom	att	dokumentera	gällande	rutiner	
för	de	interna	beställningarna	(som	idag	kallas	förhandlingsupphandlingar).		



	

	 17	

8.7. Vilket	förhållningssätt	har	beställande	nämnder	och	bolag	till	stadens	beställar-
utförarmodell?	

Iakttagelser	

Som	det	framgår	i	beskrivningen	av	våra	iakttagelser	i	fråga	1	så	finns	det	en	allmänt	vedertagen	bild	
om	modellen,	trots	att	den	inte	finns	dokumenterad.	Intervjuerna	visar	att	modellen	anses	vara	
uttryck	för	en	politisk	vilja	och	resultatet	av	politiska	förhandlingar	och	som	sådan	inte	är	en	fråga	för	
förvaltningarna	att	diskutera.			

Intervjuerna	visar	vidare	att	förhållningssättet	skiljer	sig	från	person	till	person,	från	förvaltning	till	
förvaltning.	Det	finns	verksamheter	som	anser	att	modellen	är	nödvändig	och	har	en	stark	påverkan	
på	externa	aktörer	och	även	är	en	faktor	för	att	hålla	lägre	prisnivåer.	Samtidigt	menar	andra	att	det	
faktum	att	Servicenämnden	har	ett	resultatkrav	leder	till	brist	på	transparens	för	vad	verksamheterna	
betalar	för	och	hur	Servicenämnden	beräknar	kostnader	främst	för	de	administrativa	tjänsterna.	Det	
har	också	nämnts	att	Servicekontorets	viktigaste	roll	är	att	hjälpa	till	i	akuta	lägen	då	externa	
leverantörer	inte	kan	förväntas	ställa	upp	på	samma	villkor.		

Bedömningar	

Vi	hänvisar	till	våra	bedömningar	och	rekommendationer	som	beskrivs	i	tidigare	frågor.		

8.8. Vilken	erfarenhet	har	beställande	nämnder	och	bolag	av	Servicekontoret	i	rollen	som	
utförare?	

Iakttagelser	

Intervjuerna	tyder	på	att	beställande	nämnder	och	bolag	är	nöjda	med	Servicekontorets	tjänster.	
Samtliga	tillfrågade	menade	att	Servicekontoret	agerar	professionellt	och	levererar	tjänster	enligt	
beställning.	Intervjusvaren	visar	också	att	man	upplever	i	många	fall	att	Servicekontoret	är	lätt	och	
smidigt	att	samarbeta	med	eftersom	man	är	en	del	av	samma	organisation	med	gemensamma	mål	
och	intressen.		

Våra	iakttagelser	visar	att	det	generellt	anses	vara	viktigt	och	värdefullt	att	Servicekontoret	”ställer	
upp	när	det	behövs”,	även	i	situationer	som	man	inte	kan	kräva	av	externa	leverantörer.	Det	anses	
vidare	vara	positivt	att	processen	vid	beställning	från	Servicekontoret	är	mindre	tidskrävande	än	en	
extern	upphandling.			

Granskningen	visar	vidare	att	Servicekontorets	leveranser	vid	entreprenadtjänster	följs	upp	och	
utvärderas	på	samma	sätt	som	externa	leverantörer.	Vad	gäller	de	administrativa	tjänsterna	upplevs	
inte	Servicekontoret	som	en	leverantör	på	samma	sätt.			

Bedömningar	

Vår	bedömning	är	att	det	finns	en	positiv	bild	av	Servicekontoret	hos	de	beställande	verksamheterna.		

Gällande	de	administrativa	tjänsterna	bedömer	vi	att	det	finns	ett	behov	för	förtydligande	av	
rollerna,	både	för	beställarna	men	också	för	Servicekontorets	del.		

I	övrigt	hänvisar	vi	till	de	bedömningar	och	rekommendationer	som	beskrivs	i	tidigare	frågor.		
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8.9. Vilken	erfarenhet	har	Servicekontoret	av	beställande	nämnder	och	bolag	som	
beställare?	

Iakttagelser	

Servicekontoret	har	vid	flera	tillfällen	påpekat	att	det	saknas	en	central	styrning	av	beställar-	
utförarmodellen	(till	exempel	i	sina	riskanalyser	och	i	sin	skrivelse	till	Kommunstyrelsen).	Under	
intervjuerna	nämndes	att	de	otydliga	rollerna	påverkar	verksamheternas	engagemang	för	att	agera	
som	beställare.		

Vad	gäller	entreprenadverksamheterna	sade	tjänstepersoner	från	Servicekontoret	vid	vår	intervju	att	
beställarna	är	professionella	och	kunniga	i	sakfrågor.		

Vad	gäller	de	administrativa	tjänsterna	menade	Servicekontorets	tjänstepersoner	att	det	saknas	
beställarkompetens	och	resurser	på	beställarsidan	inom	IT-området	både	vad	gäller	tjänsternas	
innehåll	och	kvalitet.	Gällande	löneservice	och	redovisning	så	har	man	historiskt	haft	ett	nära	
samarbete	mellan	de	berörda	tjänstepersonerna	på	beställar-	respektive	utförarsidan.		

Bedömningar	och	rekommendationer	

Vår	bedömning	är	att	de	brister	som	beskrivs	tidigare	i	denna	rapport	rörande	otydlighet	med	
modellens	syfte,	med	beställarnas	roller	och	praktiska	riktlinjer	för	hur	de	ska	agera	påverkar	
beställarnas	agerande	negativt.		

Mot	denna	bakgrund	rekommenderar	vi	att	

• Kommunstyrelsen	tar	fram	kommunövergripande	styrdokument	som	inkluderar	riktlinjer	för	
förväntningar	för	beställarnas	agerande	gentemot	Servicekontoret.		

9. Sammanfattade	bedömningar	
Granskningens	syfte	är	att	följa	upp	de	tidigare	revisionsgranskningarna	som	bland	annat	påpekat	
avsaknad	av	styrning	av	beställar-	utförarmodellen	samt	att	bedöma	hur	väl	modellen	tillämpas	idag.		

Granskningen	förutsätter	att	det	finns	en	beställar-	utförarmodell	i	kommunen,	vilket	vi	under	
granskningens	gång	ifrågasatte.	Avsaknaden	av	dokumentation	kring	modellen,	om	dess	syfte	samt	
avsaknaden	av	uppdrag	till	berörda	nämnder	och	utformningen	av	gällande	reglemente	för	
Servicenämnden	signalerar	att	någon	beställar-	utförarmodell	inte	finns.	Samtidigt	agerar	såväl	
kommunens	tjänstemannaledning,	Servicekontorets	ledning	och	de	beställarverksamheter	som	
berörs	av	granskningen	som	om	det	funnits	en	beställar-	utförarmodell.	Därför,	med	hänsyn	till	de	
starka	organisationskulturella	signalerna,	gjorde	vi	bedömningen	att	modellen	bör	anses	existera,	
även	om	den	i	dagsläget	inte	lever	upp	till	lagstiftningens	intentioner	(som	beskrivs	under	avsnitt	7	
Revisionskriterier).		

Svaren	på	revisionsfrågorna	belyser	väl	att	några	större	förbättringar	inte	har	skett	sedan	de	förra	
revisionsgranskningarna.	Den	centrala	styrningen	är	nästintill	obefintlig.	Kommunstyrelsen	brister	i	
sitt	ansvar	att	leda	och	samordna	kommunens	angelägenheter.	Det	ligger	ett	stort	ansvar	på	
Kommunstyrelsen	för	samordning	av	sådana	frågor	som	berör	flera	nämnders	verksamheter,	vilket	
beställar-	utförarmodellen	gör.	Inom	ramen	för	sin	uppsiktsplikt	ska	Kommunstyrelsen	göra	
påpekanden	till	ansvariga	nämnder	om	de	brister	i	sin	styrning	av	verksamheten,	vilket	inte	heller	har	
skett.	Därför	bedömer	vi	att	Kommunstyrelsen	också	brister	i	att	uppfylla	sin	uppsiktsplikt.	Vidare	ska	
Kommunstyrelsen	väcka	och	bereda	sådana	ärenden	till	Kommunfullmäktige	som	är	av	större	
betydelse	för	kommunen.	Vad	gäller	beställar-	utförarmodellen	så	visar	granskningen	att	det	saknas	
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ett	politiskt	förtydligande	som	beskriver	syftet	och	målet	med	modellen.	Kommunstyrelsen	bedöms	
därför	också	ha	brustit	i	sitt	ansvar	att	bereda	ärendet	till	Kommunfullmäktige.	

Servicenämnden	bedöms	vara	den	drivande	aktören	för	att	få	modellen	att	fungera.	Samtidigt	ges	
Servicenämnden	inte	tillräckligt	tydliga	styrsignaler	vilket	försvårar	deras	arbete.	Den	ekonomiska	
styrningen,	genom	att	lägga	ett	resultatkrav	på	Servicenämnden,	bidrar	till	att	försämra	koncern-
nyttotänkandet	i	organisationen	som	helhet.		

Beställarnämnderna	(Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden	och	Lokalförsörjnings-
nämnden)	bedöms	brista	i	sin	styrning	av	de	egna	verksamheterna	genom	att	inte	ha	ändamålsenliga	
styrdokument	för	att	ange	riktlinjer	för	hur	beställar-	utförarmodellen	ska	hanteras	praktiskt	i	
respektive	förvaltning.	Styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB	bedöms	agera	enligt	gällande	lagar	för	
kommunala	aktiebolag	genom	att	konkurrensutsätta	samtliga	i	denna	granskning	berörda	
upphandlingar.		

Vad	gäller	frågan	hur	väl	beställar-	utförarmodellen	tillämpas	idag	visar	granskningen	att	det	ges	stort	
tolkningsutrymme	för	hur	modellen	ska	tillämpas,	främst	hos	beställarnämnderna,	vilket	vi	menar	är	
ett	resultat	av	avsaknaden	av	tydliga	styrsignaler.	Därför	är	vår	bedömning	att	modellen	tillämpas	i	
olika	hög	utsträckning.	Beträffande	entreprenadtjänsterna	tillämpas	modellen	mer	konsekvent.	
Beträffande	de	administrativa	tjänsterna	bedömer	vi	att	modellen	är	att	ses	som	en	intern	
organisationslösning	snarare	än	en	modell	som	skapar	kostnadsmedvetenhet.		

Sammanfattningsvis	lämnar	vi	följande	rekommendationer:	

Till	Kommunstyrelsen:		

• att	ta	initiativ	till	ett	ärende	i	fullmäktige	för	att	intentionen	och	syftet	med	beställar-	
utförarmodellen	ska	tydliggöras	och	dokumenteras.	

• att	förstärka	uppsikten	över	de	nämnder	som	berörs	av	modellen.		
• att	påbörja	ett	arbete	där	en	kommungemensam	styrmodell	utformas	för	beställar-	

utförarmodellen	och	där	både	beställarnämndernas	och	utförarnämndens	roller	och	ansvar	
tydliggörs.	

• att	påbörja	ett	kommunövergripande	arbete	med	att	utforma	styrdokument	som	beskriver	
ansvar	och	förväntningar	för	såväl	beställarnämnderna,	bolagsstyrelsen	som	för	
Servicenämnden.	Kommunstyrelsen	bör	också	ta	fram	kommunövergripande	styrdokument	
som	inkluderar	riktlinjer	för	när	extern	upphandling	ska	genomföras	respektive	när	
Servicekontoret	ska	ges	uppdraget.	Styrdokumenten	bör	även	inkludera	riktlinjer	för	
förväntningar	för	beställarnas	agerande	gentemot	Servicekontoret.	
Det	är	nödvändigt	att	arbetet	med	att	utforma	styrmodellen	och	styrdokumenten	
genomsyras	av	en	helhetssyn	med	koncernnyttan	i	fokus.	Därför	är	det	också	av	vikt	att	
arbetet	styrs	och	samordnas	av	Kommunstyrelsen.		

• att	utreda	och	förtydliga	om	och	i	så	fall	när	och	hur	Servicenämnden	ska	träda	in	som	
leverantör	vid	extraordinära	händelser	eller	då	externa	leverantörer	inte	anses	kunna	
uppfylla	särskilda	krav	på	tjänsterna.	Denna	fråga	bör	utredas	ur	ett	perspektiv	där	
verksamheternas	behov	beaktas	men	också	där	Servicenämndens	förutsättningar	utreds	för	
att	hålla	beredskap.		

• att	initiera	en	utredning	och	sedan	ett	ärende	till	Kommunfullmäktige	för	att	tydliggöra	om	
det	finns	en	vilja	att	konkurrensutsätta	det	administrativa	området	och	om	ja,	ska	det	göras	
med	hjälp	av	beställar-	utförarmodellen.	
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• att	se	över	hur	Servicenämndens	redovisning	kan	förbättras	så	att	den	säkerställer	tillräcklig	
transparens	och	spårbarhet.	

Vi	rekommenderar	Tekniska	nämnden,	Fritids-	och	folkhälsonämnden,	Lokalförsörjningsnämnden	
samt	styrelsen	i	Borås	Energi	och	Miljö	AB,	under	tillsyn	och	ledning	av	Kommunstyrelsen,	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	utformning	av	riktlinjer	för	hur	verksamheterna	ska	
agera	i	sina	roller	som	beställare	gentemot	Servicenämnden.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	genom	att	utforma	riktlinjer	för	hur	beställar-	
utförarmodellen	ska	tillämpas	i	verksamheterna,	med	fokus	på	förtydligande	om	när	extern	
upphandling	ska	initieras	respektive	när	Servicekontoret	bör/ska	anlitas.		

Vi	rekommenderar	Servicenämnden	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	tydliggöra	hur	prisnivåerna	för	de	
administrativa	tjänsterna	sätts	och	dokumentera	detta	samt	göra	denna	dokumentation	
tillgänglig	för	beställarna.	

• att	stödja	Kommunstyrelsens	arbete	med	att	ta	fram	kommungemensamma	styrdokument	
genom	att	dokumentera	gällande	rutiner	för	de	interna	beställningarna	(som	idag	kallas	
förhandlingsupphandlingar).		

	

	

Malmö,	2019-09-	

Qualitarium	AB	

	

	

Teodora	Heim		 Roland	Svensson	
av	SKYREV	certifierad	kommunal	yrkesrevisor		 Kvalitetssäkrare	
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Bilaga	1	–	Genomförda	intervjuer	
	

I	samband	med	granskningen	har	intervjuer	genomförts	den	7	augusti	och	den	15	augusti	i	Borås.	De	
intervjuade	är:	

Tjänstepersoner	från	Stadsledningskansliet	i	ledande	befattningar	(kommunchef,	ekonomichef,	
finanschef,	personalchef	och	upphandlingschef)	

Förvaltnings-,	avdelnings-	och/eller	enhetschefer	från	Servicekontoret,	Tekniska	förvaltningen,	
Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen	och	Mark-	och	exploateringsenheten	

IT-strateger	från	Stadsledningskansliet	

Tillförordnad	verkställande	direktören	för	Borås	Energi	och	Miljö	AB	
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Stadsrevisionen i Borås Stad har uppdragit åt Qualitarium 
AB att genomföra en fördjupad granskning av beställar- ut-
förarmodellen i organisationen. Syftet med granskningen är 
att göra en uppföljning av tidigare genomförda granskningar 
av beställar- utförarmodellen och att belysa hur väl modellen 
tillämpas idag. Granskningen genomfördes med hjälp av 
dokumentstudier samt intervjuer.

Granskningsresultat
Granskningen förutsätter att det finns en beställar- utförar-
modell i kommunen, vilket under granskningens gång ifrå-
gasattes. Avsaknaden av dokumentation kring modellen, om 
dess syfte samt avsaknaden av uppdrag till berörda nämnder 
och utformningen av gällande reglemente för Servicenämn-
den signalerar att någon beställar- utförarmodell inte finns. 
Samtidigt agerar såväl ledande tjänstemän vid Stadslednings-
kansliet, Servicekontorets ledning och de beställarverksam-
heter som berörs av granskningen som om det funnits en 
beställar- utförarmodell. Därför, med hänsyn till de starka 
organisationskulturella signalerna, gjordes bedömningen att 
modellen bör anses existera, även om den i dagsläget inte 
lever upp till lagstiftningens intentioner.

Kommunstyrelsens styrning och uppsikt
Granskningens resultat belyser att några större förbättringar 
inte har skett sedan de förra revisionsgranskningarna genom-
förda 2014 och 2015. Den centrala styrningen är nästintill 
obefintlig. Kommunstyrelsen brister i sitt ansvar att leda och 
samordna kommunens angelägenheter när man har underlå-
tit att vidta åtgärder för att utveckla en kommungemensam 
styrning för modellen. Det ligger ett stort ansvar på Kom-
munstyrelsen för samordning av sådana frågor som berör fle-
ra nämnders verksamheter, vilket beställar- utförarmodellen 
gör. Inom ramen för sin uppsiktsplikt ska Kommunstyrelsen 
göra påpekanden till ansvariga nämnder om de brister i sin 
styrning av verksamheten, vilket inte heller har skett. Därför 
bedömer vi att Kommunstyrelsen också brister i att uppfylla 
sin uppsiktsplikt. Vidare ska Kommunstyrelsen väcka och 
bereda sådana ärenden till Kommunfullmäktige som är av 
större betydelse för kommunen. Vad gäller beställar- utförar-
modellen så visar granskningen att det saknas ett politiskt 
förtydligande som beskriver syftet och målet med modellen. 
Kommunstyrelsen bedöms därför också ha brustit i sitt an-
svar att bereda ärendet till Kommunfullmäktige.

Beställar- utförarmodellens tillämpning
Servicenämnden bedöms vara den drivande aktören för att 
få modellen att fungera. Samtidigt ges Servicenämnden inte 
tillräckligt tydliga styrsignaler, vilket försvårar deras arbete. 
Servicenämndens drivande roll leder till ett tolkningsöver-
tag från Servicekontorets sida, eftersom Servicekontorets 
tolkning är det enda som finns dokumenterad. Detta i sin tur 
innebär risker för att fokus kommer bort från det kommunö-

vergripande perspektivet. Även den ekonomiska styrningen, 
genom att lägga ett resultatkrav på Servicenämnden, bedöms 
bidra till att försämra koncernnyttotänkandet i organisatio-
nen som helhet.

Granskningen visar att det inte finns några dokumenterade 
riktlinjer som reglerar hur beställarna ska agera. Avsakna-
den av tydliga regler gör att processen med beställningar 
inte är transparent och förutsägbar. Denna brist påverkar 
Servicekontoret och deras möjlighet till långsiktig planering. 
Vidare finns det en risk för att kommunen förlorar trovärdig-
het hos externa leverantörer. De tidigare revisionsrapporter-
nas rekommendationer har inte resulterat i några konkreta 
åtgärder från de nämnder som berördes i sina roller som 
beställare. Avsaknaden av den centrala styrningen gör att 
beställarnämnderna inte har tillräckligt tydligt uppdrag att ta 
fram några styrdokument för hur beställar- utförarmodellen 
ska hanteras. Samtidigt bedömer vi att Tekniska nämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden, Lokalförsörjningsnämnden 
samt styrelsen i Borås Energi och Miljö AB har ett ansvar 
för att stödja Kommunstyrelsen genom att utforma riktlinjer 
för de egna verksamheterna för att tydliggöra hur modellen 
ska hanteras i det dagliga arbetet och därmed bidra till att en 
kommungemensam styrmodell kommer på plats.

Modellens tillämpning inom entreprenader visar inte någon 
systematik. Modellen tolkas och tillämpas olika i de olika 
verksamheterna, vilket leder till en risk att koncernnyttan 
inte sätts i fokus, utan modellen tolkas och tillämpas efter 
verksamheternas egna syften. Att modellen tillämpas olika 
i de olika verksamheterna riskerar också att upphandlings-
processen inte är transparent och att kommunens agerande 
utåt blir oförutsägbart. Vidare bedömer vi det vara en brist 
att Servicekontorets uppdrag att erbjuda beredskap inte är 
centralt styrt från kommunledningen, som en del av att till-
godose kommunens totala behov av beredskap.

Inom det administrativa området är tillämpningen av bestäl-
lar- utförarmodellen likartad i hela kommunen. Samtidigt 
konkurrensutsätts inte det administrativa området, utan 
modellen är en interorganisatorisk lösning för hur de berörda 
tjänsterna hanteras i kommunen. Det saknas kunskap om 
den externa marknaden och om prisbilden, både hos bestäl-
larna och hos Servicenämnden. Därför bedömer vi att det 
inte tillämpas en tydlig beställar- utförarmodell med syfte 
att främja kostnadsmedvetenhet och effektivitet inom det 
administrativa området.

Det finns en positiv bild av Servicekontoret hos de beställan-
de verksamheterna. Samtidigt påverkas beställarnas agerande 
negativt av de brister som beskrivs tidigare: otydlighet med 
modellens syfte, med beställarnas roller och avsaknaden av 
praktiska riktlinjer.
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Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att det i huvudsak inte har genomförts 
några åtgärder med utgångspunkt i Stadsrevisionens tidigare 
granskningar och att modellen inte lever upp till kommu-
nallagens intentioner. Beställar- utförarmodellen präglas av 
stora brister när det gäller framför allt styrning och uppsikt. 
Identifierade brister innebär att det finns risk för att koncern-
nyttoeffekter inte uppnås, allvarliga brister vid en extraordi-
när händelse och för bristande transparens mellan såväl Borås 
Stads nämnder/förvaltningar som gentemot externa aktörer. 
Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att bristerna 
är så omfattande att Kommunstyrelsens styrning och uppsikt 
över beställar- utförarmodellen inte kan ses som ändamålsen-
lig.

Sammanfattningsvis lämnar vi följande rekommendationer.

Vi rekommenderar Kommunstyrelsen:
• att ta initiativ till ett ärende i Kommunfullmäktige för 

att intentionen och syftet med beställar- utförarmodellen 
ska tydliggöras och dokumenteras

• att förstärka uppsikten över de nämnder som berörs av 
modellen

• att påbörja ett arbete där en kommungemensam styrmo-
dell utformas för beställarutförarmodellen och där både 
beställarnämndernas och utförarnämndens roller och 
ansvar tydliggörs

• att påbörja ett kommunövergripande arbete med att ut-
forma styrdokument som beskriver ansvar och förvänt-
ningar för såväl beställarnämnderna, bolagsstyrelsen som 
för Servicenämnden

• Kommunstyrelsen bör också ta fram kommunöver-
gripande styrdokument som inkluderar riktlinjer för 
när extern upphandling ska genomföras respektive när 
Servicekontoret ska ges uppdraget. Styrdokumenten bör 
även inkludera riktlinjer för förväntningar för beställar-
nas agerande gentemot Servicekontoret

• Det är nödvändigt att arbetet med att utforma styrmo-
dellen och styrdokumenten genomsyras av en helhetssyn 
med koncernnyttan i fokus. Därför är det också av vikt 
att arbetet styrs och samordnas av Kommunstyrelsen

• att utreda och förtydliga om och i så fall när och hur 
Servicenämnden ska träda in som leverantör vid extraor-
dinära händelser eller då externa leverantörer inte anses 
kunna uppfylla särskilda krav på tjänsterna. Denna fråga 
bör utredas ur ett perspektiv där verksamheternas behov 
beaktas men också där Servicenämndens förutsättningar 
utreds för att hålla beredskap

• att initiera en utredning och sedan ett ärende till Kom-
munfullmäktige för att tydliggöra om det finns en vilja 
att konkurrensutsätta de administrativa området och om 
ja, ska det göras med hjälp av beställar- utförarmodellen?

• att se över hur Servicenämndens redovisning kan för-

bättras så att den säkerställer tillräcklig transparens och 
spårbarhet

Vi rekommenderar Tekniska nämnden, Fritids- och folkhäl-
sonämnden, Lokalförsörjningsnämnden samt styrelsen i Borås 
Energi och Miljö AB, under tillsyn och ledning av Kommunsty-
relsen:

• att stödja Kommunstyrelsens arbete med utformning av 
riktlinjer för hur verksamheterna ska agera i sina roller 
som beställare gentemot Servicenämnden

• att stödja Kommunstyrelsens arbete genom att utforma 
riktlinjer för hur beställarutförarmodellen ska tillämpas 
i verksamheterna, med fokus på förtydligande om när 
extern upphandling ska initieras respektive när Servi-
cekontoret bör/ska anlitas.

Vi rekommenderar Servicenämnden:
• att stödja Kommunstyrelsens arbete med att tydliggöra 

hur prisnivåerna för de administrativa tjänsterna sätts 
och dokumentera detta samt göra denna dokumentation 
tillgänglig för beställarna.

• att stödja Kommunstyrelsens arbete med att ta fram 
kommungemensamma styrdokument genom att doku-
mentera gällande rutiner för de interna beställningarna 
(som idag kallasförhandlingsupphandlingar).



Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42  Postadress 501 80 Borås

Telefon 033-35 71 54    e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se


	Kallelse
	4. Servicenämndens sammanträdesdagar 2020
	5. Anmälningsärenden
	5b. Program för Nationella minoriteter
	5c. Avsägelse av förtroendeuppdrag
	5d. Program för ett integrerat samhälle
	5e. Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 25020
	6 Delegationsbeslut
	8. Informationer
	8a. Granskning av beställarutförarmodellen i Borås Stad

