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2016-05-20

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen
den 30 maj 2016 kl 14.00.
Ulf Olsson
Göran Björklund

Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom
vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Kommunchefen
Personal och förhandling
Information
Kvalitet och utveckling
Markavdelningen
Ekonomistyrning
Näringsliv
Samhällsplanering
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2016-05-30

Val av protokolljusterare
Kc

1

Anmälningsärenden:
a)

Sammanträdesplan för Sveriges Kommuner och
Landsting för år 2017.
(2016/KS0368 006-1)

(Bil)

b)

Bidrag till Bestyrelsen för Nationaldagen i Borås för
2016 års verksamhet.
(2016/KS0400 105-1)
(Bil)

c)

Protokoll från direktionen för Boråsregionen
Sjuhärads kommunalförbunds sammanträden 2016.
(Bil)
(2016/KS0252 106-1)

(Förslag: a-c till handlingarna)
Kc

Kc

Kc

PF

2

3

4

1

Svar på motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M): Elektronisk röstning.
(2013/KS0544 110-1)

(Bil)

Verksamhetsbidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund år
2015/2016.
(2016/KS0388 164-1)

(Bil)

Val av representanter till arbetsgrupp för de nya nämnderna i
enlighet med styrgruppens förslag.
(2016/KS0327 102-1)

(Bil)

Anmälan av delegationsbeslut:
a)

Delegation för förhandlingsärenden/allmänt – förhandling och därav föranledd överenskommelse vilka
ej delegerats till annan (inklusive upplägg av anställningsavtal): föra kommunens talan i arbetsrättsliga mål i
domstol eller i annat sammanhang beslut om stridsåtgärder.
(Den 26 november-11 december 2015 ärendenummer 67
och 73/2015)
(2015/KS0007 021-1)
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b)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Den 19 oktober – 18 december 2015 ärendenummer 56, 71
och 75/ 2015)
(2015/KS0013 021-1)

c)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar
(i nära samråd med berörda förvaltningar) avser löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor och
ersättning.
(Den 18 september 2015 – 23 mars 2016 ärendenummer 29,
55, 68, 70, 72 och 74/2015)
(2015/KS0016 021-1)

d)

Delegation för att fastställa befattnings- och arbetsbeskrivning (ej förvaltningschef).
(Den 1 juni 2015 ärendenummer 07, 23 och 27/2016)
(2016/KS0006 022-1)

e)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– centrala träffade kollektivavtal.
(Den 1 februari 2016 ärendenummer 13/2016)
(2016/KS0013 021-1)

f)

Delegation för förhandlingsärenden/lönebestämmelser
– för förhandling som leder till kollektivavtal inom av
förhandlingsdelegationen givna förhandlingsutredningar
(i nära samråd med berörda förvaltningar) avser
löneinplacering, BSK-inplacering, anställningsvillkor
och ersättning.
(Den 15 december 2015-8 april 2016 ärendenummer 01, 08,
11, 17, 19, 26, 28, 30, och 34/2016)
(2015/KS0016 021-1)

g)

Delegation för förhandling och överenskommelse om
för mycket utbetald preliminär lön samt felaktigt
utbetald lön.
(Den 1 april 2016 ärendenummer 25/2016)
(2016/KS0020 024-1)
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h)

Delegation för förhandlingsärenden/pensionsfrågor
(Den 5 oktober 2016 ärendenummer 12 och 00010317/2016)
(2016/KS0023 024-1)

i)

Delegation för vakansprövning: återbesättning av
vakant tjänst dock ej avdelningschef, verksamhetsansvarig eller förvaltningschef
(Den 1 april-17 maj 2016 ärendenummer 98, 104, 110, 162,
173-174, 182, 189, 228-264, 266-306, 308-328 och 330398/2016)
(2016/KS0002 023-1)

(Förslag: a-i till handlingarna)
PF

KU

2

1

Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda
2015-2018 – ändring av § 2a.
(2016/KS0227 024-1)

(Bil)

Anmälningsärende:
a)

Remiss avseende förslag till föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna statistiska uppgifter
om insatser till äldre och personer med funktionshinder.
(Ärendet har överlämnats till Stadsdelnämnd Öster för
handläggning)
(2016/KS0408 730-3)
(Bil)

(Förslag: a till handlingarna)
KU

2

Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Tillgänglighet för
personer med permobil.
(2014/KS0654 739-3)
(Bil)

KU

3

Svar på motion av Thomas Wingren (MP) och Hanna
Werner (MP); Inför tandborstning på förskola och fritids.
(2014/KS0598 780-3)

(Bil)

Svar på motion av Lennart Andreasson (V); Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse.
(2014/KS0677 739-3)

(Bil)

KU

4
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M

M
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1

2
1

Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad.
(2016/KS0372 106-1)

(Bil)

Prissättning för friköp av arrendetomter vid Hälasjön för
år 2016
(2016/KS0376 261-2)

(Bil)

Riktlinjer för markanvisningar
(2016/KS0363 250-2)

(Bil)

Anmälningsärenden:
a)
b)

c)

Likviditetsrapport för Borås Stad 2016-04-30.
(2016/KS0008 049-1)

(Bil)

Regelbunden tillsyn av den fristående skolan
Ljud- och Bildskolan.
(2016/KS0312 612-3)

(Bil)

Inbjudan till årsstämma för SKL Kommentus AB.
(2016/KS0390 106-1)
(Bil)

(Förslag: a- c till handlingarna)
E

E

E

E
E

2

3

4

5
6

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning fr o m 1 juli 2016.
(2016/KS0403 706-3)

(Bil)

Årsredovisning 2015 för Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund.
(2016/KS0246 107-1)

(Bil)

Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern
kontroll 2015.
(2015/KS0821 007-1)

(Bil)

Tilläggsanslag för utökning av Träffpunkt Simonsland.
(2015/KS0387 048-3)

(Bil)

Projekteringsframställan för nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kv. Maskinisten 3, Borås.
(2016/KS0405 290-3)
(Bil)
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E

7

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående beslut om bidrag
till fristående förskola, fritidshem och grundskola för åren
2007 - 2013.
(2015/KS0845 611-3)
(Bil)

SP

1

Yttrande över samråd för tillägg till detaljplan för Viared Norr,
kv Sjöhästen.
(2015/KS0664 214-2)
(Bil)

SP

2

Yttrande över samråd för detaljplan Dammsvedjan, kv Släpan 2.
(2014/KS0630 214-2)
(Bil)

SP

3

Svar på motion av Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson
(FP), Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), och Falco
Güldenpfennig (KD): Gräv ner för att satsa på miljön och
bygga nytt!
(2012/KS0126 311-2)
(Bil)

SP

4

Miljörapport 2015 Borås Stad.
(2015/KS0395 403-2)

(Bil)

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) – Tillgängliggör
Krokshallsberget för Boråsarna.
(2011/KS0661 219-2)

(Bil)

SP

SP

5

6

Inriktning inför yttrande om lokaliseringsutredning BollebygdBorås, Götalandsbanan.
(Ärendet kommer att behandlas på Kommunstyrelsens sammanträde
den 7 juni 2016)
(2015/KS0296 532-1)
(Bil)

Kc 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

Kc2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Marie Fridén (M) och Alexis
Mouschopanis (M): Elektronisk röstning
Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 22
augusti 2013 inlämnat rubricerad motion.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen avslås.

2016-05-10
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2013/KS0544 110
Handläggare: Saier Yousef, tfn 033-35 70 69
Datum/avdelningschef: 2016-05-10/GB

Programområde: 1

Sida
1(2)
2016-05-30

Dnr 2013/KS0544

Avd: Sekretariatet
Handläggare: Saier Yousef
Kommunfullmäktige

Svar på motion från Marie Fridén (M) och
Alexis Mouschopanis (M) om elektronisk röstning.
Marie Fridén (M) och Alexis Mouschopanis (M) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 augusti 2013 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att Kommunstyrelsen och Valnämnden ansöker om att Borås
Stad blir försökskommun för elektronisk röstning i de allmänna valen.
Motionen har varit remitterad till Valnämnden.
Valnämndens remissvar, se bil.
Regeringen tillsatte en parlamentarisk utredning i oktober 2011 för att se över delar av
valsystemet. Kommittén kom att ta namnet 2011 års vallagskommitté.
Kommittén lämnade i januari 2013 ett delbetänkande; ”Proportionalitet i val samt
förhandsanmälan av partier och kandidater”, SOU 2012:94. Redan i mars 2013 kom
ett slutbetänkande från kommittén; ”E-röstning och andra valfrågor”, SOU 2013:24.
Kommitténs två betänkanden har lett till tre propositioner; Prop. 2013/14:37
”Tillgänglighet och deltagande i val”, som tar upp frågor om att alla röstnings- och
vallokaler ska vara tillgänglighetsanpassade samt ger vissa unionsmedborgare rätt att
rösta i Sverige, Prop. 2013/14:48 ”Proportionell fördelning av mandat och
förhandsanmälan av partier i val”, som inför utjämningsmandat och uttrycklig
småpartispärr även i kommun- och landstingsval samt ger partier rätten att trycka
partisymbol på valsedlarna samt Prop. 2013/14:124 ”Ökad effektivitet, säkerhet och
tillgänglighet i valförfarandet”, som tar upp införandet av ambulerande röstmottagare,
regler om obligatorisk utbildning av valförrättare, särskilda regler om röstnings- och
vallokalers utformning, bemanning och öppethållningstider samt att
onsdagsräkningen kommer att utökas med en dag.
I kommitténs slutbetänkande finns ett förslag om en försöksverksamhet med
elektronisk röstning under 2018 års allmänna val. Detta förslag har inte lett till någon
proposition ännu.
I intervju i Dagens eko den 10 mars 2016 uppger justitieministern Morgan Johansson
att förslaget med försök med elektronisk röstning till 2018 års allmänna val är väldigt
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olämpligt, därför att det är svårt att hålla på valhemligheten, och att säkerställa att man
inte utsätts för någon påverkan i sitt val. Det är inget som kommer att dras igång till
2018 års val och, om det över huvud taget ska genomföras, kommer
försöksverksamhet att bli aktuella först fram emot 2022 års allmänna val, enligt
justitieministern.
Med tanke på att det inte finns något förslag till genomförande av försöksverksamhet
med elektroniskt val inom överskådlig framtid, finns det ingen anledning att i förväg
ansöka om att bli försökskommun till något, som ingen idag vet vad det innebär.
Motionärernas förslag bör därför avslås.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Kommunfullmäktige avslår motionen.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Saier Youssef
Valledare

MOTION

2013-08-22

ELEKTRONISK RÖSTNING

Underkända valsedlar, bortslarvade röster, felaktigt godkända budröster, förtidsröster som inte räknats
och väljare som inte fått rösta. Detta var verkligheten i fler vallokaler runt om i Sverige i samband med
det allmänna valet 2010. Bristerna i hanteringen av röstningsförfarandet ledde fram till omval i både
Västra Götalandsregionen och Örebro kommun. Genom att införa elektroniskt röstningsförfarande inom
val och förtidsröstningslokalernas väggar kan riskerna för fel minimeras, såväl vid själva
röstmottagningen och röstningen, som vid rösträkningen.
Statens offentliga utredningar ”E-röstning och andra valfrågor” föreslår att det vid valet 2018 ska
genomföras försök med så kallad e-röstning. Med hänvisning till detta vill vi Moderater att Borås Stad
ansöker om att vara försöksområde för elektroniskt röstningsförfarande i de allmänna valen.
Elektronisk omröstning kan leda till besparingar och minskande antal fel och överklaganden. Borås Stad
borde ligga i framkant och redan nu ansöka om att få bli försökskommun.

Med hänvisning till ovanstående förslår vi Kommunfullmäktige besluta:

-

Kommunstyrelsen och Valnämnden ansöker om att Borås Stad blir försöksområde för elektronisk
röstning i de allmänna valen.

Marie Fridén (M)
Alexis Mouschopanis (M)

Kc3

BESLUTSFÖRSLAG

Verksamhetsbidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund år 2015/2016
Boråskretsens Hemvärnsförbund har ansökt om verksamhetsbidrag för lokalkostnader för år 2015 och
2016. Enligt en tidigare överenskommelse utbetalas beviljat bidrag till Boråskretsens Hemvärnsförbund
som sedan fördelar detta mellan hemvärnsområdena i förhållande till de lokalkostnader som dessa har
haft.
Verksamhetsbidraget i denna del avser hemvärnets egna lokalkostnader för år 2015. Hyreskostnaden
för hemvärnsgårdarna vid Ålgårdsvägen och f.d. Hedås skola, Fristad, betalas direkt av Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningsförvaltningen och avser år 2016. Av hemvärnsgårdarna som verksamhetsbidraget avser ingår inte hemvärnsgården i Fristad i hemvärnets krigsorganisation. Trots detta bedöms ett
stöd till den utbildnings- och föreningsverksamhet som bedrivs, förutom hemvärnets personal även till
hemvärnsungdomar och andra frivilligorganisationer, vara av sådan betydelse att ett verksamhetsbidrag
även för dessa lokalkostnader skall utbetalas.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Hyreskostnader för hemvärnsgårdar betalas av Kommunstyrelsen till Lokalförsörjningsförvaltningen med totalt 197
838kronor.
Bidrag till hemvärnets övriga lokalkostnader utbetalas till Boråskretsens Hemvärnsförbund med 33 637 kronor.
2016-05-09
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0388 164
Handläggare: Göran Björklund, tfn 033-35 83 00
Datum/avdelningschef: 2016-05-09/GB

Programområde: 1

Boråskretsens
Hemvärnsförbund
c/o Anders.wn
Kapellvägen 20
507 70 Gånghester
2016-04-26
Borås Stad
Kommunstyrelsen

Ansökan om verksamhetsbidrag till Hemvärnets lokaler 2016
Verksamhetsbidrag 2015. redogörelse
Genom beslut av kommunstyrelsen i Borås den 17 augusti 2015 erhöll Hemvärnet i Borås ett
verksamhetsbidrag om 41 656 kronor till sina lokalkostnader. Boråskretsens Hemvärnsförbund
har fördelat dessa medel mellan berörda lokala hemvärn i förhållande till de lokalkostnader som
dessa har haft under kalenderåret 2014 i enligt med tidigare lämnad redovisning.
Verksamhetsbidrag 2016. ansökan
Anhålles att kommunstyrelsen beviljar och utbetalar verksamhetsbidrag 2016 till Hemvärnets
i Borås lokalkostnader under 2015. Medlen emotses tacksamt till Boråskretsens Hemvärnsförbund, bankgiro 5824 - 9137.
Förbundet kommer att fördela verksamhetsbidraget på samma sätt som tidigare. Till grund för
fördelningen ligger redovisade lokalkostnader under kalenderåret 2015 enligt följande:
Fristads hemvärn

23 415 kronor

Borås hemvärn

10 222 kronor

vatten, el, rep. och
underhåll
renhållning, försäkring.

Sammanlagt anhålles om 33 637 kronor i verksamhetsbidrag 2016.

Hemvärnsgården i Borås ägs av kommunen som svarar för hyreskostnaden, värme, el.och vatten.
Borås hemvärn svarar för övriga driftskostnader och underhåll. Nonnalt löpande invändigt
underhåll skall dock bekostas av hemvärnet med egna medel. Hemvärnsgården i Borås ingår
i krigsorganisationen och används också som kursgård för hemvärnspersonal och anknutna
frivilligorganisationer samt som pennanent lokal ror Hemvärnsungdomarnas verksamhet.
Hemvärnsgården i Fristad ägs av kommunen som svarar för hyreskostnaden och renhållning.
Hemvärnsförbundet svarar för övriga driftskostnader och underhåll. Hemvärnsgården i Fristad
användes som utbildnings- och samlingslokal för hemvärnspersonal och anknutna :frivilligorganisationer.

Boråskretsens Hemvärnsförbund
Enligt uppdrag

;. ~f~Z/~.ih

'
Carl-Gustaf Eliasson, Jätteklivsgatan 20, sch 42 Borås, tel. 033-105742
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Val av representanter till arbetsgrupp för de nya nämnderna i enlighet med styrgruppens förslag
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Till arbetsgrupp för Grundskolenämnden utses Per Carlsson (S), Lennart Andreasson (V), Ulf Sjösten (M)
t.o.m. 31 augusti 2016. Uppdraget medför rätt till sammanträdesarvode enligt ”Bestämmelser om ersättningar
till kommunens förtroendevalda”.
Till arbetsgrupp för Förskolenämnden utses Leif Johansson (S), Linda Ikatti (S), Marie Fridén (M) t.o.m. den
31 augusti 2016. Uppdraget medför rätt till sammanträdesarvode enligt ”Bestämmelser om ersättningar till
kommunens förtroendevalda”.
Till arbetsgrupp för Vård- och äldrenämnden utses Eva Österlund Hjort (S), Ida Legnemark (V), Kerstin
Hermansson (C) t.o.m. den 31 augusti 2016. Uppdraget medför rätt till sammanträdesarvode enligt ”Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda”.
Till arbetsgrupp för Individ- och familjeomsorgsnämnden utses Mats Tolfsson (S), Eva Axell (S), Urban Svenkvist (M) t.o.m. den 31 augusti 2016. Uppdraget medför rätt till sammanträdesarvode enligt ”Bestämmelser om
ersättningar till kommunens förtroendevalda”.

Datum

Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0327 102
Handläggare: Camilla Christensen, tfn 357031
Datum/avdelningschef: 2016-05-27/GB

Programområde: 1

PF a-i ) anmälan av delegationsbeslut
(Förslag: a-i till handlingarna)

PF2

BESLUTSFÖRSLAG

Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2015-2018 – ändring av § 2a
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
-

Att fastställa förslag till ny lydelse för § 2a i bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2015-2018

2016-05-12
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0227 024
Handläggare: Johan Strömberg, tfn 033-357714
Datum/avdelningschef: 2016-05-11/Per Olsson

Programområde:

Sida
1(2)
2016-05-30

Dnr 2016/KS0227

Avd: Stadskansliet - Personal och Förhandling
Handläggare: Johan Strömberg
Kommunfullmäktige

Bestämmelser om ersättningar till kommunens förtroendevalda 2015-2018 – ändring av
§ 2a
Samtliga förtroendevalda i Borås Stad omfattas av pensionsavtal från och med
2015-01-01.
Förtroendevalda, oavsett uppdragsgrad, som tillträtt sitt uppdrag efter 2015-01-01
omfattas av Omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).
I korthet innebär OPF-KL att förtroendevalda som tillträtt uppdrag efter 2015-01-01
och inte fyllda 67 år har rätt till pensionsavsättning på sitt arvode.
Detta föranleder en ändring i bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda § 2a.
Nuvarande lydelse
Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2015-2018
”§ 2a För förtroendevald som inte har rätt till pension enligt pensionsreglemente för förtroendevalda i
Borås Stad gäller att vid utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst skall dessutom
avsättning till pensionsförsäkring enligt samma regler som gäller för tjänstepension för anställda inom
Borås Stad. Avsättningen placeras av Borås Stad”.
Förslag till ny lydelse from 2016-01-01
Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2015-2018
§2a Förtroendevald som erhåller ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt §2 har även rätt till
ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning.
Ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning är schablonmässig och motsvarar 4,5 procent på
ersättningen för förlorad arbetsinkomst. Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka
förlusten till behörig instans.
Ersättning för förlorad tjänstepensionsavsättning avsätts som en pensionsavgift årligen till samma
pensionsbehållning för förtroendevald enligt OPF-KL. Om den sammanlagda pensionsavgiften inte
uppgår till erforderligt belopp för avsättning till Pensionsbehållning utbetalas beloppet kontant.
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Bestämmelser om ersättningar till kommunens
förtroendevalda 2015-2018
Antagna av Kommunfullmäktige 1991-12-12, ändrade 1992-12-17, 1995-01-19, 1998-08-20,
2002-10-17, 2006-10-19, 2010-06-17, 2011-09-22 och 2014-06-18
Gäller fr o m den 2015-01-01

Inledande bestämmelser
§1

Ersättning till förtroendevald i kommunalt organ utgår i form av förlorad arbetsförtjänst, pensionsförmån, semesterförmån samt årsarvode, sammanträdesarvode, förrättningsarvode, resekostnadsersättning och traktamente. Ersättning kan också utgå för de särskilda kostnader som föranletts av förtroendeuppdraget enligt de grunder som anges i §§ 16-18. Ersättning till förtroendevald i annat fall utgår i form av särskilt arvode, som beslutas av fullmäktige eller berörd nämnd.
Kommentar: Med kommunalt organ förstås Kommunfullmäktige, av Kommunfullmäktige tillsatt
beredning Kommunstyrelsen, annan kommunal nämnd, av Kommunstyrelsen eller av annan
kommunal nämnd tillsatt beredning även som revisor samt i bilaga A upptagna bolag och stiftelser. Till beredning räknas ej blott beredning i egentlig mening utan även arbetsutskott, avdelning,
delegation, kommitté och dylikt.

Förlorad arbetsinkomst
§2

Ersättning utgår med belopp per timma som baseras på den faktiska inkomstförlusten. Den förtroendevalde är skyldig att vid anmodan styrka förlusten till behörig instans.
Ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår för högst åtta timmar per dag. Om förtroendevald
med schemalagd arbetstid med intyg från arbetsgivaren visar att arbetsinkomst förlorats för mer
än åtta timmar utgår ersättning även för denna tid. Intyg om detta ska lämnas samtidigt med begäran om ersättning.
Storleken på ersättning för förlorad arbetsinkomst grundas på i förväg inlämnad löneuppgift.
Uppgift lämnas vid första ersättningsbegäran för varje kalenderår samt vid inkomstförändring.
Retroaktiv justering av belopp kan inte ske.
För anställda gäller som grund för ersättningens storlek inlämnad, av arbetsgivaren styrkt, uppgift
om månadsinkomst. Ersättning sker i enlighet med anmälda timmar på inlämnad reseräkning och
arvodesblankett.
Omräkning av månadslön till timlön sker genom att månadslön divideras med 165.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst kan utges då det mellan arbetstagaren och arbetsgivaren
föreligger särskilt avtal om att den förtroendevalde fullgör arbetet på annan tid p g a uppdraget.
Arbetsgivaren ska intyga att särskilt avtal finns.
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För egenföretagare grundas ersättningens storlek på inlämnad uppgift om styrkt månadsinkomst
eller på schablonberäknad årsinkomst om 40 % av grundarvode för kommunalråd. Arvodesdelegationen prövar i varje enskilt fall rätten att använda schablonberäknad inkomst.
Med egenföretagare avses person som innehar F-skattesedel. Annan bedömning avgörs i varje
enskilt fall av arvodesdelegationen.
I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller föräldrapenning
utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om p g a sitt uppdrag. Begärt belopp styrkas med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. För Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde.
Högsta ersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarar en dagersättning*) för Kommunalråd.
*)
Dagersättning = grundarvode för Kommunalråd: 22 dagar.
§ 2 a)

För förtroendevald som inte har rätt till pension enligt pensionsreglemente för förtroendevalda i
Borås Stad gäller att vid utbetalning av ersättning för förlorad arbetsinkomst skall dessutom avsättning till pensionsförsäkring enligt samma regler som gäller för tjänstepension för anställda
inom Borås Stad. Avsättningen placeras av Borås Stad.
§ 2 b)

Förtroendevald som tagit tjänstledigt för att fullgöra förtroendeuppdrag i så stor omfattning att
tjänstledigheten minskar antalet semesterdagar är berättigad till ersättning för den förlorade semesterförmånen. Den förtroendevalde skall styrka storleken av den förlorade förmånen.
Om sammanträde förläggs till dag som den förtroendevalde har semester har den förtroendevalde inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Årsarvode
§3

Årsarvode utgår till innehavare av uppdrag som finns angiven i bilaga A och enligt där angivna
grunder.
§4

Avgår förtroendevald, som äger uppbära årsarvode, under tjänstgöringsperioden skall fördelning
av arvodet mellan denne och efterträdaren ske i förhållande till den tid varunder var och en av
dem innehaft uppdraget. Det samma gäller för det fall förtroendevalds uppdrag förfallit p g a att
valbarhetshinder uppkommer (KL 4:8).
Om förtroendevald med årsarvode under en sammanhängande tid, som överstiger en månad,
p g a sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag, ska arvodet minskas i motsvarande mån.
Har en ersättare utsetts enligt KL 6:16 för den som äger uppbära årsarvode, uppbär ersättaren
arvode som motsvarar tjänstgöringstiden.
§5

Kommunalråd äger uppbära arvode enligt bilaga A.
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Kommunalråd äger för varje år ta ut den ledighet som motsvarar semester som en arbetstagare
med motsvarande ålder är berättigad till enligt AB 01. Under denna ledighet utgår, utöver arvode,
ersättning motsvarande semesterdagstillägg enligt AB 01.
Kommunalråd äger uppbära förmåner enligt de grunder som gäller för arbetstagare i AB 01 vid
ledighet p g a sjukdom, havandeskap, ledighet för vård av barn m m, ledighet för värnpliktstjänstgöring m m. Kommunalråd är tillförsäkrad grupplivsskydd under mandatperioden enligt
KFAs försäkringsbestämmelser. Vid förekommande olycksfall i samband härmed är kommunalråd försäkrad enligt de allmänna försäkringsvillkoren för TFA-KL samt speciellt beslutade
särskilda försäkringsvillkor om TFA-KL efter central överenskommelse.
Det utgående arvodet enligt ovan samordnas såsom för arbetstagare enligt AB 01 med därtill
hörande specialbestämmelser. För kommunalråd gäller i förekommande fall ”Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevald” (PRF-KL 1987). För heltidssysselsatt kommunalråd,
som tillträtt sitt uppdrag inför mandatperioden 2003-01-01 – 2006-12-31 gäller ”Bestämmelser
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda” (PBF).
§6

För deltidssysselsatt förtroendevald, vars uppdrag bedöms uppgå till minst 40 % av heltidssysselsättning, gäller ”Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL 1987) och
PBF i de fall kommunstyrelsen så beslutar.
Årsarvoderad förtroendevald som är ansluten till kommunal pension enligt 5 eller 6 §§ har inte
rätt till ersättning för eventuellt förlorade pensionsförmåner som härrör från anställning.
§7

Särskild ersättning skall utges till deltidssysselsatt förtroendevald, för vilken kommunen inte beslutat att PRF-KL och PBF skall gälla och vars tjänstepension i anställning konstaterats ha minskat på grund av uppdrag/uppdragen hos kommunen.

Sammanträdes- och förrättningsarvoden
§8

Förtroendevald äger uppbära sammanträdesarvode för deltagande i sammanträde med det kommunala organ den förtroendevalde tillhör om protokoll föres.
Årsarvoderad förtroendevald erhåller sammanträdesarvode vid protokollförda sammanträden
med dels ifrågavarande nämnd och dels särskilt beredningsorgan med företrädare för flera nämnder. Sammanträdesarvode utgår inte vid sammanträde med av nämnden utsedd beredning, utskott, delegation e d såvida ej p g a särskilda skäl annorlunda beslutats av den nämnd som tillsatt
beredningen, utskottet o s v.
Kommunalråd äger uppbära sammanträdesarvode vid deltagande i Kommunfullmäktiges sammanträde men ej för övriga sammanträden och förrättningar inom kommunen.
Kommentar: Sammanträdesarvode för ordförande och vice ordförande eller annan årsarvoderad
utgår ej vid sammanträde med exempelvis kommunalrådsberedning, beredningsgrupp då protokoll ej föres, samråd, eller då grupp sammankallas särskilt för information i viss fråga.
Med särskilda skäl i andra stycket förstås en beredning, utskott eller delegation som inrättas för
att lösa en i tiden begränsad arbetsuppgift av extraordinär karaktär.
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§9

Förtroendevald äger uppbära förrättningsarvode för:
a) protokolljustering, då särskild tid och plats bestämts härför
b) kongress konferens, informationsmöte och kurser
c) förhandling eller förberedelse för förhandling med personalorganisation eller annan motpart
d) överläggning eller sammanträde med annat kommunalt organ än det den förtroendevalde tillhör
e) överläggning med icke kommunalt organ
f) utförande av på revisor ankommande revisionsuppdrag
g) inspektion eller studiebesök inom det egna förvaltningsområdet
h) överläggningar då den förtroendevalde ersätter ordförande eller vice ordförande
i) beslut i delegationsärenden
Kommentar: Rätt till ersättning för deltagande i förrättning föreligger endast om det föregåtts av
särskilt beslut eller i efterhand godkänts av nämnden. Sådant beslut eller godkännande erfordras
ej i fall som avses i punkt h).
Årsarvoderad förtroendevald äger i det uppdrag han är arvoderad för ej uppbära förrättningsarvode. Dock kan årsarvoderad erhålla ersättning för förlorad arbetsinkomst för punkt b) samt vid
längre tjänsteförrättningar exvis utlandsresor.
Årsarvoderad förtroendevald som är djurhållande lantbrukare skall kompenseras för 100 % av
sina kostnader enligt pristabell för vikarie från Lantbrukets Avbytartjänst vid frånvaro från sitt
lantbruk för politiska uppdrag (Kongress, konferens, informationsmöte och kurs) som sträcker
sig över en hel dag.
Ordförande och vice ordförande i valnämnden är berättigade till förrättningsarvode under de år
som årsarvode inte utbetalas.
§ 10

Förtroendevald, som är ledamot i Kommunstyrelsen eller sådan nämnd som omtalas i 3 kap 3 §
kommunallagen, får ersättning såsom för förrättning då denne deltar i partigruppmöte, som hålles
med anledning av sammanträde med respektive organ.
Kommentar: Ur ersättningssynpunkt skall partigruppsammanträde och efterföljande nämndsammanträde betraktas som ett sammanträde även om de äger rum på skilda dagar. Det ankommer
på gruppledaren att lämna uppgift om närvaro och sammanträdestid till nämndens sekreterare.
Ovanstående gäller ej partigruppsammanträde inför fullmäktigesammanträde.
Endast ett gruppmöte före varje nämndsammanträde ersättes.
Ledamot och ersättare i Kommunfullmäktige erhåller ersättning med sammanlagt 0,01 GN för
deltagande i partigruppsammanträde inför sammanträde med kommunfullmäktige.
Kommentar: Ersättning för förlorad arbetsinkomst kan erhållas även för dessa sammanträden.
Det åligger partigruppernas gruppledare eller motsvarande att lämna uppgift om omfattning och
närvaro till sekreteraren i respektive organ.
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§ 11

Sammanträdes- och förrättningsarvode utgår med följande belopp:
1 Inom kommunen
- för första timman i resp organ
0,01 GN
- för varje därefter påbörjad halvtimma 0,0025 GN
2 Utom kommunen
- t o m 4 timmar
0,018 GN *)
- över 4 timmar
0,036 GN *)
*)
Dock skall ersättning för förrättning som visst kalenderdygn enbart omfattar restid istället
ersättas enligt reglerna om färdtidsersättning i AB 01.
Tim- och förrättningsarvodena samt ersättning för deltagande i partigruppssammanträde inför
Kommunfullmäktige skall årligen per den 1 januari uppräknas.
Vid sammanträde/förrättning utom kommunen inräknas även restiden i sammanträdes- resp
förrättningstiden.
§ 12

Ersättare i kommunalt organ äger - oberoende av om han tjänstgör i ledamots ställe eller ej uppbära sammanträdesarvode med samma belopp som bestämts för ledamot.

Resekostnadsersättning och traktamente
§ 13

Vid sammanträde och förrättning utom kommunen åtnjuter förtroendevald reskostnadsersättning
och traktamente enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i det kommunala
reseavtalet.
Vid sammanträde och förrättning inom kommunen utgår reskostandsersättning enligt följande:
1.
Huvudregeln är att resekostnadsersättning endast kan utgå om avståndet mellan den förtroendevaldes fasta bostad och sammanträdes-/förrättningsplatsen överstiger 5 km. Ett undantag från denna regel anges i punkt 4.
Resekostnadsersättning utgår endast för resa som faktiskt företagits. Den längsta ersättningsberättigade resan är avståndet från den fasta bostaden till sammanträdes-/förrättningsplatsen. Om särskilda skäl föreligger må dock Kommunstyrelsen medge resekostnadsersättning från annan plats.
2.

I första hand utgår ersättning för färdbiljett på allmänt kommunikationsmedel om sådant
kan utnyttjas.

3.

I andra hand utgår ersättning för bil enligt tillämpliga delar av för kommunens arbetstagare
gällande bilersättningsbestämmelser. För den del av resvägen som ligger inom 5 km från
sammanträdes-/förrättningsplatsen utgår inte någon ersättning.
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Om den förtroendevalde inte har möjlighet att använda allmänt kommunikationsmedel,
egen bil eller färdas tillsammans med annan förtroendevald i dennes bil kan ersättning erhållas för utgift för resa med taxibil.
Även om avståndet mellan bostaden och sammanträdes-/förrättningsplatsen inte uppgår
till 5 km, kan ersättning utgå för taxiresa om resan görs under sådan tid då allmänt kommunikationsmedel inte finns tillgängligt.

Kommentar: Det förutsättes att den förtroendevalde medverkar till att billigaste alternativ används, i förekommande fall genom samåkning. Enligt bilersättningsbestämmelserna utgår för
varje medresenär en förhöjd kilometerersättning. Med fast bostad avses den plats där den förtroendevalde är folkbokförd.
Ordförande i kommundelsnämnd får medge att resekostnadsersättning utbetalas från annan plats
än den förtroendevaldes folkbokföringsadress, vid beslut om omedelbart omhändertagande i
socialt utskott eller motsvarande vid ett extra sammanträde.
Om egen bil används enligt p 3 ovan ersätts erlagda parkeringsavgift. Årsarvoderad förtroendevald får också erlagda parkeringsavgifter ersatta då tjänsteärende föranlett av förtroendeuppdraget som ej medför särskilt förrättningsarvode utförs.

Barntillsyn
§ 14

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte fyllt 12 år. Ersättning utgår inte
för tillsyn som utförs av egen familjemedlem eller av samboende och inte heller för tid, då barnet
vistas i den kommunala barnomsorgen.
Ersättning utgår med det belopp som gäller för av kommunen anställd dagbarnvårdare. Särskild
omkostnadsersättning utgår inte i sådant fall.

Särskilda kostnader
§ 15

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av handikappad
person, som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av
egen familjemedlem eller motsvarande.
§ 16

Ersättning utgår till funktionshindrad förtroendevald för de särskilda kostnader som föranletts av
uppdraget. Häri ingår utgifter för resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning av handlingar och
liknande.
§ 17

Respektive kommunala organ träffar överenskommelse med den förtroendevalde om vilka kostnader som är ersättningsberättigade enligt 15 och 16 §. Den förtroendevalde skall vid varje tillfälle
då han haft kostnader som är ersättningsberättigade, anmäla detta till sekreteraren i vederbörande
kommunala organ.
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§ 17 a)

För de förtroendevalda i de nämnder/bolag som finns upptagna i bilaga A kan ett arvode uppgående till 250 kr/månad utbetalas om den förtroendevalde väljer att i stället ta emot sina sammanträdeshandlingar uteslutande i elektronisk form. Arvodet avser att kompensera den förtroendevalde för de extra omkostnader som därmed kan uppkomma såsom papper för utskrift, skrivarpatroner och uppkopplingskostnader för tid på Internet.
Ovanstående kan inte tillämpas på de förtroendevalda som tillhör nämnder/bolag som beslutat sig för att tillämpa
”Digitala nämndhandlingar”

Särskilda arvoden
§ 18

Ledamöter, ersättare och revisorer vid vissa inrättningar, organ och institutioner äger rätt till ersättning enligt dessa bestämmelser enligt bilagorna B (intressentsammansatta organ) och C (övriga).

Allmänna bestämmelser
§ 19

Om val förrättas av förtroendevald till uppdrag, som är förenat med årsarvode, skall det kommunala organet omedelbart underrätta Administrativa kontoret härom.
§ 20

Arvoden och ersättningar utbetalas genom Administrativa kontorets försorg månadsvis i efterskott.
Kostnaden för arvoden och ersättningar bestrides av de kommunala organ som den förtroendevalde tillhör.
För intressentsammansatt organ bestrids kostnaden av den kommunala nämnd/styrelse inom
vars område organet verkar.
Närmare föreskrifter angående utbetalning av ersättningar meddelas av Administrativa kontoret.
§ 21

Frågor angående tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser samt komplettering av under §
18 angivna bilagor beslutas av Arvodesdelegationen.
§ 22

För bestämning av årsarvodenas storlek (bil A) relateras dessa till en grundnivå (GN). Grundnivån för 2015 är 52 141 kronor.
§ 23

Grundnivån (GN) skall uppräknas inför varje kalenderår under mandatperioden. För år 2016
skall uppräkningen vara lika stor som den genomsnittliga lönejustering som de kommunanställda
i Borås Stad erhållit under år 2015. För år 2017 sker uppräkningen på samma grunder men med
år 2016 som jämförelseår. För år 2018 skall år 2017 användas som jämförelseår.
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Bilaga A

Årsarvodering av ordförande och vice ordförande i kommunens
nämnder, bolag m m

Årsarvoden till ordförande och vice ordförande i kommunens nämnder, bolag m m under perioden 2015-01-01--2018-12-31 baseras på en grundnivå (GN), som varje år är den samma som
kommunalrådens arvode per månad och nivårelaterad enligt nedanstående förteckning.
Till ordföranden utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode motsvarande 80 % av ordförandens arvode (ej revisorsgrupperna). Andre vice ordförande erhåller 60 %.
Dock erhåller Kommunfullmäktiges 2:e vice ordförande 80 %.
Arvodesgrupp A 3,5 GN
Stadsdelsnämnderna
Arvodesgrupp B 1,8 GN
Utbildningsnämnden
Arvodesgrupp C 1,7 GN
Samhällsbyggnadsnämnden
Arbetslivsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Arvodesgrupp D 1,2 GN
Kommunfullmäktige
Miljö- och konsumentnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Fritid- och folkhälsonämnden
Tekniska nämnden
Servicenämnden
Borås Energi och Miljö AB
Arvodesgrupp E 0,9 GN
Revisorsgrupperna
Vice ordförande i revisorsgruppen
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen,
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till
EU-parlamentet och folkomröstning).
Borås Djurpark AB
Borås Lokaltrafik AB
AB Bostäder
Borås Elnät AB
Borås Stad Textile Fashion center AB
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Arvodesgrupp F 0,6 GN
Industribyggnader i Borås AB
Borås kommuns parkerings AB
Fristadsbostäder AB
AB Sandhultsbostäder
AB Toarpshus
Viskaforshem AB
Överförmyndarnämnden
Waste Recovery AB
BoråsBorås TME AB
Kommunalråden
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande 1 GN per månad. De kommunalråd som utgör
presidiet i Kommunstyrelsen skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter. Till ordförande i
Kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,2 GN/månad. Till förste vice ordförande i Kommunstyrelsen utbetalas 0,15 GN/månad och till andre vice ordförande 0,05GN/mån.
Gruppledare i Kommunstyrelsen
Till företrädare för varje parti, som är representerat i Kommunstyrelsen men som inte har någon
kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN (90.168 kr år 2010 ). I detta
stycke angiven företrädare för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 8
och 9 §§.
Gruppledare Kommunfullmäktige
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller varken kommunalråd eller
gruppledare i Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 GN/år, i
Kommunfullmäktige.
Stadsdelsnämnderna
Årsarvoderad förtroendevald i de tre stadsdelnämnderna har rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” i storleksordningen
två (2) dag/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar,
ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut
i respektive stadsdelsnämnd fordras ej.
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Bilaga B

Intressentsammansatta organ

Då nämnd/styrelse utsett någon ledamot/suppleant att ingå i ett intressentsammansatt organ
utgår ersättning på samma sätt som vid sammanträde med delegation eller dylikt organ.
Nedan anges de fall då övriga ledamöter/suppleanter erhåller sammanträdes- och reseersättning.
Organ

Ersättning utgår till

Ersättning utgår inte till

Yrkesråd

Företrädare för arbetsgivare
och
arbetstagare

Företrädare för skola och arbetsförmedling

Kommunalt funktionshinderråd Samtliga

-

Kommunala pensionärsråd

Samtliga

-

Integrationsråd

Samtliga

-

Trafiksäkerhetsråd

Samtliga med undantag av anställda inom statliga, kommunala och landstingskommunala organ, som i tjänsten deltar i
arbetet.

Föreningen Folkrörelsernas arkiv i Borås

Samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Kommunal författningssamling för Borås 2015.
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Bilaga C

Ersättning till ledamöter, suppleanter och revisorer i vissa organ

I följande förteckning anges de fall då kommunens ersättningsbestämmelser skall tillämpas för
andra än sådana kommunala organ som anges i § 1.
För övriga organ där kommunen väljer representanter gäller att respektive organ beslutar om
arvode.

Organ

Ersättning betalas av
Kommunstyrelsen beslutar särskilt om arvo- Kommude
nen
Organet

Stiftelsen Bostäder för blinda

Ordförande

x

Stiftelsen L L Frimans donation

ordförande kassör revisor

xxx

Lygnerns vattenvårdsförbund

-

x

Ätrans vattenvårdsförbund

-

x

Viskans vattenvårdsförbund

-

x

Kommunal författningssamling för Borås 2015.

KU 1 a) anmälningsärende
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a till handlingarna)

KU 2

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Lennart Andreasson, (V): Tillgänglighet för personer med permobil
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen bifalls.
Tekniska nämnden ges uppdraget att utreda möjligheten till ytterligare en tillgänglighetsanpassad toalett i stadens
centrala delar.

2016-05-04
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0654
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-05-02/Ingegerd Eriksson
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2016-05-30

Dnr 2014/KS0654

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Lennart Andreasson, (V):
Tillgänglighet för personer med permobil
Lennart Andreasson, (V)har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- att kommunen tar problemet på allvar och löser bristen på tillgängliga toaletter för permobilburna i centrum.
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Sociala omsorgsnämnden,
Tekniska nämnden, Kommunala funktionshinderrådet, Centrala pensionärsrådet samt
till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Det finns i dag en toalett i Orangeriet som är tillgänglig för personer med permobil,
(eldriven rullstol). Toaletten är för närvarvarande öppen 9.30- 17 alla vardagar. I övrigt är toaletten tillgänglig under restaurangens öppettider.
Övriga centralt placerade gatutoaletter uppfyller, enligt Tekniska nämnden inte dagens
krav på s.k. vändmått för eldrivna rullstolar. Nämnden anger att de gatutoaletter som
finns i dag sköts via reklamavtal med ett externt företag. Nuvarande avtal gäller t o m
2023.
Borås Stad använder sig av Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet. Gällande toaletter anges där att ”personer som har svårt att röra sig
inte bör ha längre till toaletten än andra personer. Minst en toalett skall vara tillgänglig
och användbar för rullstolsanvändare där det finns toaletter för allmänheten”.
Program för tillgänglighet är under revidering och beslut om programmet förväntas
fattas under våren 2016. Till programmet hör även en årlig handlingsplan där det
bland annat konstateras att det finns behov av ytterligare offentliga, tillgänglighetsanpassade toaletter i centrum.
Tekniska nämnden har också ett årligt anslag kopplat till Program för tillgänglighet,
avsett att användas för tillgänglighetsanpassningar.
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Kommunstyrelsen anser att det, med hänsyn till Orangeriets begränsade öppettider,
Västra Götalandsregionens riktlinjer samt Program för tillgänglighet, behöver inrättas
ytterligare någon centralt placerad, tillgänglighetsanpassad toalett i stadens centrala
delar.
Tekniska nämnden ges uppdraget att utreda möjligheten till ytterligare en tillgänglighetsanpassad toalett i stadens centrala delar. Kommunstyrelsen förutsätter att samverkan sker med Borås Stads tillgänglighetskonsulent samt med Kommunala funktionshinderrådet.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen bifalls.
Tekniska nämnden ges uppdraget att utreda möjligheten till ytterligare en tillgänglighetsanpassad
toalett i stadens centrala delar.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Motion
2014/KS0654

Arbetsgrupp
Kvalitet & Utveckling

Händelse
Ärende:

Motion om tillgänglighet för personer med permobil

Rubrik:
Inkomdatum:

1. Motion av Lennart Andreasson (V) om tillgänglighet för personer med permobil
Svarsdatum:
2014-09-12

Ext.organisation:

Lennart Andreasson (V)

Ext. person:

Adress:

Postnr:

Postadress:

E-post:
Infogade filer:
Diariets
anteckningar:

Nej

Ärendeinformation
Dp-beteckning:

739 Äldre- och handikappomsorg - Övrigt

Handläggare:

Eva Andreasson/BKMAN

Behörighet/Versionshantering
Skapat av:
Säkerhetsnivå:
Alla med läsrättighet:

Diariet, 2014-09-15 08:55
Fritt

Alla med skrivrättighet [sysAdm]
(och läsrättighet):
Spara versioner:
Nej
Senast ändrat av:

Text:

Skickat från min iPad
Vidarebefordrat brev:
Från: "Lennart Andreasson" <lennart.i.andreasson@gmail.com>
Datum: 12 september 2014 15:04:27 CEST
Till: Goran.Bjorklund@boras.se
Ämne: Motion om tillgänglighet för personer med permobil
Motion om tillgänglighet för personer med permobil.

Under en valrörelse blir man ofta uppmärksammad på bristande
tillgänglighet för funktionshindrade. Så skedde även idag då
en man med permobil frågade mig var det finns en toalett
tillgänglig för en permobilburen? Jag hade inget svar på
frågan och blev upplyst om att det inte finns någon offentlig
och tillgänglig toalett för permobilburna i centrum.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:
- att kommunen tar problemet på allvar och löser bristen på
tillgängliga toaletter för
permobilburna i centrum.
Borås den 12 september 2014
Lennart Andreasson ( V )
Skickat från min iPad

REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-04-26
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Dnr 2014/KS0654

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion av Lennart Andreasson,(V): Tillgänglighet för personer med permobil
Inkomna yttranden i sammanfattning
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden har förutom de gatutoaletter som idag sköts via reklamavtal inga
planer att anlägga ytterligare toaletter i centrum. Nämnden hänvisar till att möjligheten för personer med eldrivna rullstolar typ permobiler kommer att finnas i Orangeriet
som är under byggnad.
De gatutoaletter som finns idag sköts via reklamavtal av Clear Channel.
Av de gatutoaletter som idag finns i centrum är den som finns vid Södra torget anpassad för rullstolsburna enligt de regler för tillgänglighet som rådde vid anläggandet.
Toaletten tillkom för att tillgodose behovet av tillgänglighet för rullstolsburna och
bekostades av kommunen.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen i sin helhet.

Motionsställaren har blivit uppmärksammad på att det saknas tillgänglighetsanpassad
toalett för personer med permobil i Borås centrum. Detta framkom också vid Sociala
omsorgsnämndens medborgardialog i november.
Behovet av en större anpassad toalett i Borås centrum har också lyfts fram som ett förbättringsförslag vid de brukarmöten och föreningsbesök som arbetsgruppen för kvalitet i
Funktionshinderverksamheten inom projektet ”Ett gott liv var dag” genomfört under
hösten 2014. De befintliga tillgänglighetsanpassade toaletterna är enligt brukarna inte
tillräckligt stora för att en person i permobil eller i en större rullstol ska kunna använda
toaletten.
Sociala omsorgsnämnden delar motionsställarens uppfattning att tillgängligheten i Borås
centrum behöver förbättras genom en centralt placerad tillgänglighetsanpassad toalett
med tillräckligt stora utrymmen så att den kan användas av personer med permobil och
stora rullstolar.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnd Norr tillstyrker ”Motion om tillgänglighet för personer med
permobil”.
Stadsdelsnämnd Norr har tagit del av motionen angående tillgänglighet för personer
med permobil och tillstyrker för sin del motionen, varefter beslutet översänds till
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Kommunstyrelsen. I motionen föreslås att kommunen löser bristen på tillgängliga
toaletter för permobilburna i centrum.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen.
Att satsa på tillgänglighet ligger i linje med Borås Stads Vision 2025. I strategin ”Livskraftig stadskärna” tas bland annat upp att stadskärnan ska ha en mångfald av mötesplatser för rekreation och upplevelser där människor kan umgås tryggt samt att stadskärnan ska rymma alla människor, även de som har behov av särskilt stöd.
För att leva upp till Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionsnedsättning och inte minst mot bakgrund till att staden
vann första pris i den europeiska tillgänglighetstävlingen Access City Award 2015 bör
bristen på tillgängliga toaletter för permobilburna i centrum lösas.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster tillstyrker motionen ”Tillgänglighet för personer med permobil”, med nedanstående kommentarer.
I motionen beskrivs svårigheten för personer som är permobilburna, att hitta en offentlig toalett i Borås centrum.
Stadsdelsnämnden Öster anser att den offentliga toaletten som finns på stora torget är
för gammal och otillgänglig, och bör därför bytas ut mot en modernare. De nyare
varianterna uppfyller fler tillgänglighetskrav.
Orangeriet kommer att få en toalett där permobil kommer in, men Stadsdelsnämnden
Öster anser ändå att i en stad bör det finnas mer än en offentlig toalett tillgänglig för
personer som är permobilburna. Stadsdelsnämnden Öster föreslår av det skälet att det
görs en övergripande inventering av behovet av tillgänglighetsanpassade offentliga
toaletter inom Borås Stad och dess tätorter.
Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att samråd sker med det kommunala funktionshinderrådet.
Ungdomsrådet

Ej svar.
Centrala Pensionärsrådet

Ej svar.
Funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen.

KU 3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Thomas Wingren (MP) och Hanna
Werner (MP): Inför tandborstning på förskola och fritids
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2016-05-04
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0598
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-04-27/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2014/KS0598

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Thomas Wingren (MP) och
Hanna Werner (MP): Inför tandborstning på
förskola och fritids
Thomas Wingren (MP) och Hanna Werner (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-08-14 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
1. att Borås Stad initierar ett liknande projekt med Folktandvården i Västra Götaland eller lokalt med Folktandvården i Borås,
2. att Borås Stad inför tandborstningen som en del av den dagliga rutinen på
morgonen i samtliga förskolor samt även på fritids.
Motionen har varit remitterad till Fritids- och folkhälsonämnden, Stadsdelsnämnderna
samt till Ungdomsrådet.
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att regelbunden tandborstning är ett bra sätt
för att uppnå en god tandhälsa hos barn i alla åldrar. Kommunstyrelsen menar dock
att tandborstning är vårdnadshavarnas ansvar och det därmed är rimligt att det sker i
hemmet.
Borås Stad ska vara med och bidra till att skapa förutsättningar för en god tandhälsa,
vilket kan ske på flera i olika sätt.
Förskolan och fritidshemmen har ett pedagogiskt uppdrag enligt Skollagen. En del i
uppdraget är att stötta hemmet i omsorgen runt barnet. Då blir det också naturligt att
ta upp olika frågor t ex om kost och hälsa när det finns anledning till det.
Borås Stad har vidtagit åtgärder för att minska mängden socker i de livsmedel som
serveras i stadens verksamheter, då socker i maten bland annat påverkar tandhälsan.
I upphandlingen av livsmedel har man valt så obearbetade livsmedel som möjligt.
Det innebär t ex. att man undviker produkter med konstgjorda sötningsmedel och i
stället har valt lättsockrade eller osockrade produkter.
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Borås Stad följer Livsmedelsverket råd om maten i förskola och skola. Råden innehåller bland annat vägledning om söta livsmedel. Livsmedelsverket menar att det är
bättre att föräldrarna tar ansvar för den delen och att det på förskolan serveras livsmedel som är nödvändiga ur näringssynpunkt.
Borås Stads förskolor har utifrån Livsmedelsverkets råd beslutat att man i förskolan
inte serverar godis eller läsk och att man endast serverar söta livsmedel under enstaka
tillfällen under året och om det är i ett pedagogiskt syfte. Förskolan tar inte heller
emot livsmedel från vårdnadshavare, t ex glass, fika osv, utan all mat som serveras på
förskolan är sådant som förskolan tillhandahåller.
Stadsdelsnämnden Öster har tillsammans med Folktandvården och Stadsdelsförvaltningen Östers Folkhälsosamordnare genomfört ett 5-årigt projekt med tandborstning
på förskolor i socio-ekonomiskt svaga områden. Efter projektet har förskolorna som
deltog i projektet fortsatt med tandborstning som en daglig rutin.
Folktandvården har en viktig roll i att ge barn, ungdomar och deras föräldrar kunskap
om hur man behåller friska tänder hela livet. Folktandvården anger att ”störst chanser
till god tandhälsa har de som får bra vanor redan som barn”.
Folktandvården i Västra Götalandsregionen har rutiner för att ge barn, ungdomar och
deras föräldrar kunskap om hur man håller tänderna friska hela livet. Rutinerna omfattar barn och ungdomar från 6 månader till 19 år.
Kommunstyrelsen anser att de åtgärder som Borås Stad har vidtagit och det stöd som
folktandvården ger till föräldrar skapar förutsättningar för en god tandhälsa för barn i
förskola och fritidshem.
Det är även viktigt att ta tillvara de erfarenheter som gjorts, i projektet i Stadsdel Öster och att fortsätta samverkan med Folktandvården. Det finns även statistik i Välfärdsbokslutet som kan vara till nytta i det förebyggande arbete.
Kommunstyrelsens bedömer att det är inte är rimligt med ett generellt införande av
tandborstning i samtliga förskolor och fritidshem. De enheter som bedömer att det
finns behov av tandborstning under verksamhetstid och som har möjlighet att organisera det kan självfallet införa tandborstning på eget initiativ.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Borås

Inför tandborstning på förskola och fritids
Flera studier pekar på att förskoleperioden är den mest kariesaktiva i en människas liv. Dålig
tandhälsa hos barn följer dem genom hela livet. Det bästa sättet att förebygga karies är att
borsta tänderna dagligen med fluortandkräm.
Det är idag vanligt förekommande att barn lämnas direkt till förskolan/fritids för att äta sin
frukost där i stället för i hemmet. Tandborstningen bör ske efter frukosten och inte före. Det
innebär att många barn idag missar den viktiga tandborstningen på morgonen.
I Jönköpings län startade Folktandvården ett samarbetsprojekt med kommunerna "Tillsammans mot tandtrollen" – år 2005 för att uppmuntra till tandborstning efter frukost
på förskolorna. Projektet är numer ett förebyggande program där barnen borstar sina tänder
efter frukost på 95% av förskolorna, i de flesta familjedaghem och fritidshem i länet.
Jönköpings län har barnen med bäst tandhälsa i Sverige. De har nått detta resultat genom att
samarbeta med hem, förskolor och skolor och göra tandborstningen till en del av den dagliga
rutinen. För mer info om tandhälsan i våra län och regioner se
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19011/2013-4-1.pdf
Hur har då personalen i förskolan och på fritids i Jönköpings län reagerat på förslaget?
Följande stod att läsa på Jönköpings läns hemsida (informationen är tyvärr numera
borttagen)

”Så här tyckte personalen på förskolorna efter en tid:
•
•
•
•
•

Det gick lättare än vi trodde.
Vi har hittat egna rutiner.
Naturlig del i hälsofostran.
Positivt med uppmärksamhet.
Vi vill veta om tandhälsan blivit bättre.

Så här tyckte föräldrarna:
•
•
•

Lättare att borsta hemma.
Barnen får goda vanor tidigt.
Fokus på barnens bästa.

Resultat
I dag deltar nästan alla förskolor och familjedaghem i länet. Projektet har under en
femårsperiod bidragit till att andelen sexåringar utan fyllningar eller hål som behöver lagas
har ökat med tio procent, från 74 till 84 procent (resultat 2009). ”

Borås

För att göra det praktiskt och enkelt för personalen föreslår vi att föräldrar får ta med
namnade tandborstar till sina barn, medan kommunen tillhandahåller övrig materiel - på
samma sätt som föräldrar tar med egna blöjor till sina barn men förskolan har trasor, tvål
mm.
Vi anser att Borås Stad bör agera klokt och föregå med gott exempel i Västra Götaland. Att
ge det där lilla extra och att vara en förebild är sådant som ger mervärde för våra invånare
och ökar attraktiviteten som bosättningskommun. Satsa på vår skol- och barnomsorg!
Vi yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar
1. att Borås Stad initierar ett liknande projekt med Folktandvården i Västra Götaland
eller lokalt med Folktandvården i Borås,
2. att Borås Stad inför tandborstningen som en del av den dagliga rutinen på morgonen
i samtliga förskolor samt även på fritids.
För Miljöpartiet de gröna i Borås
Thomas Wingren
Hanna Werner
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Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion: Inför tandborstning på förskola och
fritids
Inkomna yttranden i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden föreslår att man i samverkan med Folktandvården gör insatser i de
områden där behoven är störst, samt att man tar vara på erfarenheterna från
tandhälsoprojektet på Hässleholmen.
Tandhälsan är ojämlikt fördelad och i områden som är mer socialt och ekonomiskt
utsatta är dålig tandhälsa ett problem, redan i förskoleåldern. Erfarenheten är att
insatserna får störst effekt där tandhälsan är sämst. Här kan man använda sig av den
statistik som tas fram i samband med välfärdsbokslutet, för att identifiera dessa
områden.
Den här typen av insatser är inte kostsamma, men det är nödvändigt med samverkan
med Folktandvården samt att man ökar förståelsen och kunskaperna hos personalen i
förskolan. Förskolan är en bra arena då man har möjlighet att göra tidiga insatser som
kommer många till del.
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Norr avstyrker remissen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Nämnden anser att tandborstning bör ske i hemmen tillsammans med barnens
vårdnadshavare. Genom att öka kunskaperna om kost och hälsa hos vårdnadshavare
och personal förväntas en förbättrad tandhygien hos barn och unga.
Vi ser dock att andelen kariesfria 6-åringar är ojämnt fördelad mellan folktandvårdens
kliniker i Borås stad. För att förbättra barn och ungdomars tandhälsa vill vi föreslå att
ett samarbete med Folktandvården inleds för att hitta alternativa tillvägagångssätt. Det
skulle t ex kunna vara utökning av flourlackering, flourautomater i angränsning till
matsalar där fritidsbarnen äter, mer information om kost och tandhälsa till
vårdnadshavare på förskolornas föräldramöten och på familjecentralen och andra
öppna förskolor/mötesplatser. Andra förbättringsområden skulle kunna vara en
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översyn av vad som serveras i förskolor och på fritids och i största möjliga mån
undvika sötsaker inom verksamheterna.
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Väster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Förskole- och fritidsåren är centrala för det fortsatta lärandet och många färdigheter
grundläggs hos barnen under denna tid. Personalen i verksamheten måste få tid att
fokusera på det pedagogiska uppdraget som förskola och fritids har. Ytterligare arbetsuppgifter för personalen i verksamheterna gör att prioriteringar måste göras vilket
kan leda till försämrad kvalitet. Stadsdelsnämnden föreslås därför avstyrka motionen.
Stadsdelsnämnden Öster
Stadsdelsnämnden Öster avstyrker motionen.
Nämndens yttrande
Stadsdelsnämnden Öster delar motionärens uppfattning om vikten av att förebygga
karies men anser att det är ett ansvar som måste vila på vårdnadshavare. Att införa ett
generellt beslut på alla förskolor och fritidshem är inte rimligt då pedagogerna i första
hand har ett pedagogiskt uppdrag där varken skollag eller läroplan beskriver tandborstning som en del av uppdraget.
Stadsdelsnämnden Öster har tillsammans med Folktandvården och Stadsdelsförvaltningen Östers Folkhälsosamordnare genomfört ett 5-årigt projekt med tandborstning
på förskolor i socio-ekonomiskt svaga områden. Efter projektet har förskolorna som
deltog i projektet fortsatt med tandborstning som en daglig rutin. Att införa tandborstning på samtliga förskolor och fritidshem finner Stadsdelsnämnden Öster inte
rimligt, men förutsätter att de goda idéerna fortsätter att spridas och utvecklas.
Ungdomsrådet

Borås Stads Ungdomsråd har på stormötet den 25 mars 2015 tagit upp motionen
”Inför tandborstning på förskola och fritids”. Majoriteten av ledamöterna närvarande
på stormötet ställer sig bakom förslaget.
Ledamöterna menar att detta är ett positivt förslag då det bidrar till att skapa bra vanor hos barn. På lång sikt leder det till att vi få medborgare med god tandhälsa, detta
kan leda till minskade kostnader för tandvården och innebär att dessa resurser kan
användas till annat.
Ungdomsrådet menar också att det är bra att det finns goda exempel från andra
kommuner som Borås kan lära sig från ifall förslaget genomförs. Ledamöterna vill
dock lyfta att de ser svårigheter med att genomföra förslaget utifrån personalens förutsättningar på förskolan. Detta blir en ny arbetsuppgift som kräver extra tid.
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Svar på motion av Lennart Andreasson,(V): Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga
Mosse.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.
Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en förnyad prövning av behovet av en tillgänglighetsanpassad toalett vid
Pickesjön.

2016-05-09
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-09
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0677
Programområde: 3
Handläggare: Eva Andreasson, tfn 033-35 32 20
Datum/avdelningschef: 2016-05-02/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2014/KS0677

Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Lennart Andreasson,(V):
Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön
och Vänga Mosse
Lennart Andreasson, (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2014-09-25
inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås:
- att handikappanpassade toaletter för rullstolsbundna anläggs vid Pickesjön och
Vänga Mosse
Motionen har varit remitterad till Stadsdelsnämnderna, Tekniska nämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kommunala funktionshinderrådet, Centrala pensionärsrådet samt till Ungdomsrådet
Sammanställning av inkomna remissvar, se bil.
Kommunstyrelsens övervägande

Kommunstyrelsen anser att det är viktigt med en god tillgänglighet vid olika besöksmål i kommunen. I det ingår även att pröva behovet av tillgänglighetsanpassade toaletter vid varje enskilt besöksmål, samt vilken lösning som är lämplig för varje enskilt
objekt.
Tekniska nämnden har också ett årligt anslag kopplat till Program för tillgänglighet,
avsett att användas för tillgänglighetsanpassningar.
Borås Stad använder sig av Västra Götalandsregionens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet. Gällande toaletter anges där att ”personer som har svårt att röra sig
inte bör ha längre till toaletten än andra personer. Minst en toalett skall vara tillgänglig
och användbar för rullstolsanvändare där det finns toaletter för allmänheten”.
För Vänga Mosse, anges det i naturreservatets föreskrifter att det inte är tillåtet att
utföra markarbeten eller uppföra byggnad. Trafikverket har en tillgänglighetsanpassad
toalett på en rastplats en km ifrån reservatets entré. Kommunstyrelsen anser att tillgången till tillgänglig toalett därmed har lösts på ett rimligt sätt.
Gällande Pickesjön, anger Tekniska nämnden i sitt remissvar att ”Området ligger
några minuters bilväg från centrala Borås. Behovet av toaletter bedömdes som litet
när området tillgänglighetsanpassades för ett par år sedan”.
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Kommunstyrelsen konstaterar att närliggande bostadsområden utvecklats med ett
stort antal bostäder under de senaste åren och det är sannolikt att det även ökat antalet medborgare som besöker området runt Pickesjön.
Kommunstyrelsen anser därmed att behovet av tillgänglighetsanpassad toalett vid
Pickesjön behöver genomgå en förnyad prövning, med hänsyn till de förändrade förutsättningarna.
I prövningen ska även frågan om lämpligt utförande av en eventuell toalett där, samt
skötsel och regelbunden tillsyn belysas.
Generellt sett anser Kommunstyrelsen att frågan om behov av toaletter alltid ska finnas med när nya områden/besöksmål planeras. Förutom att det är en fråga om tillgänglighet för alla, finns det sannolikt även en ekonomisk fördel i att få med frågan
redan i planeringen.
Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en förnyad prövning av behovet av en tillgänglighetsanpassad toalett vid Pickesjön. Kommunstyrelsen förutsätter att samverkan sker med Borås Stads tillgänglighetskonsulent samt med Kommunala funktionshinderrådet.

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Tekniska nämnden ges uppdraget att göra en förnyad prövning av behovet av en tillgänglighetsanpassad toalett vid Pickesjön.
KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef

Motion om handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse.
Borås Stad har en fantastisk natur in på knutarna. Det har även lagts ner mycket arbete för att
tillgänglighetsanpassa vissa stränder och naturreservat. Bland annat har Pickesjön och Vänga
Mosse gjorts tillgängliga även för dem som är rullstolsburna, det gäller dock enbart under
förutsättning att nöden inte tränger sig på. Det saknas nämligen tillgång till toaletter för
rullstolsbundna på båda dessa platser.
För dem som har lyckan att stå på benen finns det gott om buskar att smita bakom när nöden
tränger på, den möjligheten har dock inte de som är rullstolsburna. För att öka komforten även
för de rullstolsburna föreslår jag att vi anlägger handikappanpassade toaletter vid Pickesjön
och Vänga Mosse. Enligt uppgift finns det enklare mulltoaletter som lämpar sig väl för
ändamålet.

Med anledning av ovanstående föreslår jag:
- att handikappanpassade toaletter för rullstolsbundna anläggs vid Pickesjön och Vänga
Mosse.

Borås den 24 september 2014
Lennart Andreasson ( V )

REMISSAMMANSTÄLLNING
2016-04-27
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Dnr 2014/KS0677

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva Andreasson

Motion om handikappanpassade toaletter vid
Pickesjön och Vänga Mosse
Inkomna yttranden i sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker motionen ”Handikappanpassade toaletter
vid Pickesjön och Vänga Mosse” men uppmanar också att man gör en översyn för att
se om det finns ytterligare platser i Borås som bör ha en tillgänglighetsanpassad
toalett.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden avstyrker motionen.
Nämndens yttrande i sammanfattning
Tekniska nämnden anser att frågan om toaletter vid olika besöksmål skall övervägas
från fall till fall.
Tekniska nämnden anser att länsstyrelsens riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet bör tillämpas generellt men ser gärna att en kommunal policy beslutas.
Toaletter finns i många olika utföranden men alla kräver regelbunden tillsyn. Det är
också viktigt att ha med frågan när nya områden planeras. Det är lättare att få med
kostnaderna då.
Motionären specificerar två områden där han föreslår att handikappanpassade toaletter anläggs:
Vänga Mosse – I naturreservatets föreskrifter anges att det inte är tillåtet att utföra
markarbeten eller uppföra byggnad. Trafikverket har en tillgänglighetsanpassad toalett
på en rastplats en km ifrån reservatets entré.
Pickesjön – området ligger några minuters bilväg från centrala Borås. Behovet av toaletter bedömdes som litet när området tillgänglighetsanpassades för ett par år sedan.
Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen i sin helhet.

Nämndens yttrande
Borås Stad har anpassat vissa naturreservat, badplatser och fritidsområden med parkering,
spångar, sittplatser och rastplatser för att göra områdena tillgängliga för personer med
rörelsehinder. Vid badplatsen Pickesjön och naturreservatet Vänga Mosse brister tillgänglighetsanpassningen då det saknas toaletter för personer med rullstol.
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Motionsställaren föreslår att anpassade toaletter anläggs vid Pickesjön och Vänga Mosse.
Sociala omsorgsnämnden delar motionsställarens uppfattning att tillgängligheten vid
Pickesjön och Vänga Mosses bör kompletteras med toaletter som är anpassade för personer med rullstol.
Stadsdelsnämnden Norr

Stadsdelsnämnden Norr tillstyrker remissen över Motion om handikappanpassade
toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse.
Stadsdelsnämnden Väster

Stadsdelsnämnden Väster tillstyrker motionen.
Sammanfattning
För att säkerställa att personer med funktionsnedsättning ges en likvärdig plats i
samhället måste tillgången till service som toaletter anses vara en av grundförutsättningarna.
För att leva upp till Borås Stads program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionsnedsättning och inte minst mot bakgrund till att Borås
Stad vann första pris i den europeiska tillgänglighetstävlingen Access City Award 2015
bör handikappanpassade toaletter för rullstolsbundna anläggas vid Pickesjön och
Vänga Mosse.
Stadsdelsnämnden Öster

Stadsdelsnämnden Öster beslutar att tillstyrka motionen ”Handikappanpassade toaletter vid Pickesjön och Vänga Mosse”, med nedanstående kommentarer.
Nämndens yttrande
I motionen beskrivs att Pickesjön och Vänga Mosse tillgänglighetsanpassats, men att
det saknas anpassade toaletter. Därför föreslår motionären att handikappanpassade
toaletter anläggs vid de två naturreservaten.
Stadsdelsnämnden Öster anser att det med anledning av att Borås Stad vann Access
City Award, finns goda skäl att anlägga anpassade toaletter och anser att detta är ett
naturligt steg i Borås Stads tillgänglighetsarbete. Nämnden föreslår därför att det görs
en övergripande inventering av behovet av handikappanpassade toaletter vid övriga
naturreservat och friluftsområden inom Borås Stad.
Stadsdelsnämnden Öster förutsätter att samråd sker med tillgänglighetskonsulenten
och det kommunala funktionshinderrådet, kring toaletternas placering och utformning.
Ungdomsrådet

Ej svar
Centrala Pensionärsrådet

Ej svar
Funktionshinderrådet

Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker motionen, med följande synpunkter.
Kommunala funktionshinderrådet har diskuterat frågan vid flera tillfällen. Rådet ser
gärna att det sätts upp mulltoaletter med solcellsbelysning på de nämnda platserna.
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Plan för att motverka våldsbejakande extremism i
Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad fastställs att gälla från den 30 maj 2016. Kommunstyrelsen, Centrum för kunskap och säkerhet, ska samarbeta med berörda nämnder när det gäller genomförandet av planen.

2016-05-25
Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Samverkan

Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0372
Programområde: 1
Handläggare: Eva-Maria Sandin, tfn 35 82 02
Datum/avdelningschef: 2016-05-23/Ingegerd Eriksson
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Dnr 2016/KS0372

Stadskansliet
Avd: Kvalitet och utveckling
Handläggare: Eva-Maria Sandin

Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad
Våldsbejakande extremism är ett hot mot det öppna och demokratiska samhället.
Under senare år har hotet blivit allt större. Regeringen tillsatte i juli 2014 en nationell
samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism. Den nationella
samordnarens uppdrag syftar bland annat till att stärka kommunerna i det lokala förebyggande arbetet. Som ett led i det arbetet har Tolv rekommendationer vid upprättandet av
en lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism (se bilaga) tagits fram. Rekommendationerna beskriver de områden som är viktigast att fokusera på för att motverka våldsbejakande extremism.
Borås Stad är inte förskonat från våldsbejakande extremism och både medborgare
och medarbetare känner oro inför den rådande situationen. Kommunstyrelsen har
tagit fram en plan för att motverka våldsbejakande extremism. Planen är baserad på
de tolv rekommendationer som den nationella samordnaren tagit fram och de beskrivna åtgärderna är anpassade utifrån Borås Stads förutsättningar och behov.
En tidigare version av planen togs upp vid Kommunstyrelsens sammanträde den 2
maj 2016. Den återremitterades med krav på större tydlighet kring tidsramar och ansvar. Detta har åtgärdats och nu framgår det tydligt när varje åtgärd ska vara genomförd och vem som har ansvaret. Det framgår också att Kommunstyrelsen ska samverka med berörda nämnder för att genomföra åtgärderna.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Plan för att motverka våldsbejakande extremism i Borås Stad fastställs att gälla från den 30
maj 2016. Kommunstyrelsen, Centrum för kunskap och säkerhet, ska samarbeta med berörda nämnder när det gäller genomförandet av planen.
KOMMUNSTYRELSEN
Ulf Olsson
Kommunalråd
Ingegerd Eriksson
Enhetschef
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Promemoria

2015-12-03
Utredningen En nationell samordnare för att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Ju 2014:18

Louisa Tarras-Wahlberg
Telefon 08-4059178
E-post louisa.tarras-wahlberg@regeringskansliet.se

Tolv rekommendationer vid upprättandet av en lokal handlingsplan
mot våldsbejakande extremism
Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har under
2014 och 2015 genomfört ett stort antal kommunbesök i landet. Utifrån
erfarenheter av de diskussioner som förts med kommunföreträdare,
myndighetsrepresentanter och civilsamhällesaktörer har den nationella
samordnaren dragit ett antal slutsatser. En slutsats är att arbetet med att
värna demokratin mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt
när lokal samverkan utgår från någon form av strategiskt dokument. En
lokal handlingsplan mot våldsbejakande extremism hjälper kommunen
och dess anställda att upprätta och konkretisera ett förebyggande arbete
mot våldsbejakande extremism. Nedan följer 12 rekommendationer att
utgå från vid upprättandet av en lokal handlingsplan, åtgärdsplan eller
annat strategiskt dokument.


Insatser på flera preventionsnivåer. Det är viktigt att de förebyggande
insatser som definieras i kommunens handlingsplan mot våldsbejakande
extremism befinner sig på tre olika preventionsnivåer: generella
förebyggande insatser, specifika förebyggande insatser och
individinriktade förebyggande insatser. Generella förebyggande insatser
är breda insatser som omfattar samhällets alla medborgare, framförallt
barn och ungdomar. Det kan gälla hälsovård, utveckling av social och
kognitiv kompetens på dagis, skolans kunskaps- och demokratiuppdrag.
Ett brett spektrum av yrkesverksamma inom till exempel skola, fritidsoch ungdomsverksamhet, hälsovård och föreningar bedriver ett generellt
förebyggande arbete. Specifika förebyggande insatser riktas mot
specifika problem eller unga i riskgrupper. Skolpersonal, socialarbetare,
poliser och andra som samverkar lokalt verkar på denna nivå.
Individinriktade förebyggande insatser utgörs av insatser som riktar sig
mot den enskilda individen med riskbeteende. Insatsen går ofta hand i
hand med förebyggande insatser mot riskgrupper och kan handla
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om att utreda, anpassa erbjudanden och åtgärder som till
exempel mentorer, stödpersoner, undervisningsstöd,
praktikplats eller arbete. Pedagoger, socialarbetare, mentorer,
personal inom psykiatri och sjukvård är exempel på
yrkesgrupper som arbetar med enskilda unga på denna
preventionsnivå.
Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer är a
och o i det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
Identifiering av de samarbetspartners som är avgörande för
det förebyggande arbetet bör ske i ett tidigt skede för att öka
medvetenheten och kunskapen om den lokala lägesbilden
såväl som potentiella lösningar, samt möjliggöra
förberedelser och uppföljning.
Samverkan i befintliga strukturer. Framgångsrik samverkan
mot våldsbejakande extremism ska bygga på eller införlivas i
redan befintliga strukturer som exempelvis
Brottsförebyggande råd (Brå), Sociala insatsgrupper (SIG),
Skola, socialtjänst, polis, fritid (SSPF) eller liknande
samverkansforum och bör inte bestå av ad hoc-lösningar på
projektbasis. Långsiktighet är en nyckelfaktor för framgång i
det förebyggande arbetet.
Nödvändiga samverkansaktörer. Samverkansgruppen bör
inkludera aktörer på samtliga preventionsnivåer såsom skola,
socialtjänst, fritidsverksamhet, kommunens
säkerhetsfunktion och polis. Landstinget är också en mycket
viktig samverkanspartner. Därtill kommer företrädare för
exempelvis bostadsbolag, räddningstjänst m.fl. Kontinuerlig
dialog med länsstyrelsen är också att rekommendera.
Utgångspunkt i uppdaterad lokal lägesbild. En aktuell och bred
lägesbild av situationen beträffande våldsbejakande extremism
i kommunen bör tas fram i samverkansgruppen. I detta arbete
har Polismyndighetens representanter i samverkansgruppen
en central roll. En uppdaterad lokal lägesbild ger goda
förutsättningar för ett framgångsrikt arbete. Lägesbilden ska
innehålla information om våldsbejakande högerextremism,
den s.k. vit makt-miljön, våldsbejakande vänsterextremism,
den s.k. autonoma miljön och den våldsbejakande
islamistiska extremistmiljön, dess närvaro och aktiviteter.
Tydlig ansvarsfördelning. Det är viktigt att kommunen har en
utsedd funktion som ansvarar för arbetet mot våldsbejakande
extremism. Denna funktion ska ha ett tydligt mandat att
sammankalla samverkansgruppen. Denna funktion kan med
fördel också initiera det förebyggande arbetet och vara en
kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid behov.
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Anhöriga som centrala aktörer. Anhöriga till personer som anslutit sig till
våldsbejakande extremistmiljöer behöver ofta stöd vid en pågående
radikaliseringsprocess men kan också spela en central roll i att hindra och
motverka radikalisering. Handlingsplanen bör därför ta anhöriga i
beaktan.
Involvera det civila samhällets organisationer. Att föra kontinuerlig dialog
med det civila samhällets organisationer om våldsbejakande extremism är
viktigt. Det kan exempelvis röra sig om lokala idrottsföreningar,
trossamfund eller andra ideella organisationer. Dialogen kan med
fördel föras inom ramen för en befintlig struktur, exempelvis ett
interreligiöst råd eller annan lokal samverkansöverenskommelse med det
civila samhället. I de fall där sådan struktur saknas kan den upprättas och
kontinuerliga, regelbundna möten inrättas. Inkludera hellre fler än färre
aktörer eftersom alla sitter på en specifik kompetens och ett potentiellt
positivt engagemang som gynnar arbetet. Det civila samhällets aktörer
kan söka medel för projekt som syftar till att förebygga uppkomsten av
våldsbejakande extremism hos Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor eller Allmänna arvsfonden.
Involvera även kritiska aktörer. Det är viktigt att dialogen med det civila
samhällets organisationer är öppen och tillåter hög takhöjd. Samtal ska
inte bara föras mellan aktörer i samförstånd. Genom att involvera även
kritiska aktörer vidgas samverkansperspektivet.
Se individerna, inte enbart de ideologier som dessa förespråkar. Det arbete
som sker på individnivå i samverkansgruppen bör fokusera på vilka
preventiva åtgärder som kan genomföras för att skapa sammanhang och
mening för just den person ärendet gäller. Demokratifrämjande samtal av
prestigelös karaktär kräver både tålamod och kunskap. Ta gärna hjälp av
den nationella samordnarens utbildningsmaterial Samtalskompassen i
detta arbete. Utbildningsmaterialet finner du på:
www.samtalskompassen.samordnarenmotextremism.se
Beakta genusperspektivets betydelse för insatserna. Den lokala lägesbilden
avgör vilka åtgärder kommunen bör vidta i sitt förebyggande arbete mot
våldsbejakande extremism. Vid framtagandet av konkreta åtgärder spelar
genusperspektivet en mycket viktig roll eftersom de våldsbejakande
extremistiska grupperna i huvudsak utgörs av pojkar och män som av
ideologiska skäl kan motsätta sig jämställdhet och flickors och kvinnors
lika rättigheter. Gemensamt för alla grupper är att de kan hylla en
aggressiv maskulinitet. Med detta i åtanke bör åtgärderna
målgruppsanpassas.
Följ upp det förebyggande arbetet kontinuerligt. Det är viktigt att ha en god
uppföljning av det lokala förebyggande arbetet för att finkalibrera
insatserna. Med jämna mellanrum bör det genomföras någon form av
utvärdering. På så sätt ökar effektiviteten i det förebyggande arbetet.
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Med våldsbejakande extremism avses personer och/eller grupper som
brukar våld i syfte att främja sina politiska och/eller religiösa
ståndpunkter. Aktuella våldsbejakande extremistiska grupperingar i
Sverige är den våldsbejakande högerextremistiska, s.k. vit makt-miljön,
den våldsbejakande vänsterextremistiska, s.k. autonoma miljön och den
våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.
Den nationella samordnarens huvuduppdrag är att stödja och stärka
lokal samverkan för att värna demokratin mot våldsbejakande
extremism. Detta innebär att vi - genom kommunbesök, dialogmöten
och anordnandet av konferenser - kontinuerligt inhämtar ny kunskap.
Därför kan detta dokument komma att revideras och uppdateras.
För mer information om vårt uppdrag besök
www.samordnarenmotextremism.se. Om du har frågor gällande detta
dokument eller upprättandet av en lokal handlingsplan, kontakta Louisa
Tarras-Wahlberg via e-post:
louisa.tarras-wahlberg@regeringskansliet.se.
Apendix
I regeringens skrivelse Åtgärder för att göra samhället mer
motståndskraftigt mot våldsbejakande extremism (skr 2014/15:144)
beskrivs bl.a. vilka myndigheter som har pågående uppdrag att utveckla
sitt förebyggande arbete:
De nationella myndigheter som erhållit regeringsuppdrag som relaterar
till frågan om våldsbejakande extremism är:
- Forum för levande historia
- Kriminalvården
- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
- Nämnden för statligt stöd till trossamfund
- Socialstyrelsen
- Statens institutionsstyrelse
- Statens medieråd
Skrivelsen i sin helhet går att ladda ned på regeringens hemsida:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/skrivelse/2015/08/skr.201415144/
Vid upprättandet av projekt som relaterar till frågan om våldsbejakande
extremism kan aktörer med fördel ansöka om finansiellt projektstöd
hos:
- Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
- Allmänna arvsfonden
Ett antal myndigheter har betydelsefulla roller i arbetet med att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism. Mot brakgrund av detta har
den Nationella samordnaren upprättat en nationell referensgrupp
bestående av representanter från följande myndigheter:
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Brottsförebyggande rådet, Forum för levande historia, Försvarshögskolan,
Kriminalvården, Migrationsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Nämnden för statligt stöd till
trossamfund, Polismyndigheten, Regeringskansliet, Skolverket, Socialstyrelsen,
Statens institutionsstyrelse, Statens medieråd, Sveriges kommuner och landsting,
Säkerhetspolisen

Strategi
Program
» Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

Motverka våldsbejakande extremism
i Borås Stad

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

Fastställt av: Kommunstyrelsen den … 2016
Gäller för: Kommunstyrelsen
Gäller till och med 2019
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Inledning
Våldsbejakande extremism är ett begrepp som kommit
att användas mer och mer i Sverige och resten av Europa,
av forskare, journalister och politiker. Det har på kort tid
blivit en del av samhällsutvecklingen som kommunen
och dess verksamheter behöver hantera i vardagen.
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för
rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en
demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att
uppnå ett ideologiskt mål. I ett demokratiskt samhälle är
extrema ideologier och tankar tillåtna, demokratin hotas
först när våld bejakas eller brukas i syfte att förverkliga
dem.
Kommunens uppdrag är att värna demokratin. I en
demokrati har alla rätt att uttrycka sina åsikter. Dock kan
handlingar som står i strid med demokratins grundläggande
principer aldrig accepteras. Därför är det viktigt för Borås
Stad att arbeta med att värna demokratin mot all form
av våldsbejakande extremism. Uppdraget grundar sig i
mänskliga rättigheter, svensk lagstiftning och Borås Stads
styrdokument i form av visionen Borås 2025.

För mer information och
material
Samordnaren mot våldsbejakande extremism har en
hemsida med mycket information och utbildningsmaterial.
Hemsidan är ett stöd för både professioner och allmänhet.
www.samordnarenmotextremism.se

Åtgärder för Borås Stad
Den nationella samordnaren har presenterat tolv
rekommendationer för det lokala arbetet mot
våldsbejakande extremism. Borås Stads plan utgår från
de tolv rekommendationerna. Varje rekommendation
följs utav en eller flera åtgärder.

1. Insatser på flera
preventionsnivåer
Det är viktigt att beakta de tre preventionsnivåerna i arbetet
mot våldsbejakande extremism; generella förebyggande
insatser, specifika förebyggande insatser och individriktade
förebyggande insatser. Det ska vara tydligt vilken nivå
åtgärder och samverkan sker på.
Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska det
vara klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Tydliggöra
vilken preventionsnivå
insatser och
samverkan
sker på.

2017

Kommunstyrelsen

Redovisas
till Kommunstyrelsen
senast 2017.

Prioritera
åldersgruppen 10-13 år
i arbetet.

2017

Kommunstyrelsen

Redovisas
till Kommunstyrelsen
senast 2017.

För information om arbetet mot våldsbejakande extremism
i Borås Stad:
www.boras.se/motextremism
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2. Kontinuerlig och bred
samverkan mellan berörda aktörer är a och o i det
förebyggande arbetet mot
våldsbejakande extremism.
Det är av största vikt att identifiera de samarbetspartners
som är avgörande för det förebyggande arbetet. Det ökar
medvetenheten och kunskapen om den lokala lägesbilden
såväl som potentiella lösningar, samt möjliggör förberedelser
och uppföljning.
Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska Vem bär
det vara ansvaret?
klart?

När och hur ska
uppföljningen
ske?

Identifiera
samverkansaktörer
och skapa
nätverk.

2016

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

2017
Stödja samarbetsaktörer
(politiker,
tjänstemän,
föreningar,
invånare)
med kunskapshöjande
insatser om
våldsbejakande extremism.

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen senast 2017.

3. Samverkan i befintliga
strukturer

Framgångsrik lokal samverkan mot våldsbejakande
extremism ska bygga på eller införlivas i de redan befintliga
strukturer som finns för det brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbetet. Långsiktighet är en nyckelfaktor
för framgång i det förebyggande arbetet.
Borås Stad har påbörjat det arbetet genom att
inkludera våldsbejakande extremism i den lokala
samverkansöverenskommelsen mellan kommunen och
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås. Arbetet behöver
nu utvecklas till att inkludera även andra samverkansforum.
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Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

Stödja det
2016
pågående
SSPF 1
-arbetet i att
inkludera
våldsbejakande extremism
som riskindikator.

4. Nödvändiga samverkansaktörer.
Samverkan ska ske på alla preventionsnivåer och bör
inkludera skola, socialtjänst, fritidsverksamhet, kommunens
säkerhetsfunktion och polis samt samfund och föreningsliv.
Samverkan bör även inkludera ideologiskt och/eller
teologiskt insatta personer. Västra Götalandsregionen
är också en viktig samverkanspartner. Därtill kommer
företrädare för exempelvis bostadsbolag, räddningstjänst
med flera. Kontinuerlig dialog med Länsstyrelsen ska
också eftersträvas.
Vad

När

Vad ska
göras?

När ska Vem bär
det vara ansvaret?
klart?

När och hur ska
uppföljningen
ske?

Bygga en
samverkansstruktur med
strategisk
funktion.

2017

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2017.

Bygga
2017
samverkansstrukturer
utifrån redan
exsisterande
nätverksgrupper.

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2017.

Bygga upp
nya samverkansstrukturer utifrån
behov.

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2019.

2019

Vem

Uppföljning

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritidsverksamhet. Det är en samverkansmetod
med syfte att, i ett tidigt skede, hjälpa barn eller unga som far illa eller riskerar att fara illa.
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5. Utgångspunkt i uppdaterad lokal lägesbild
En uppdaterad lokal lägesbild ger goda förutsättningar
för ett framgångsrikt arbete. Lägesbilden ska innehålla
information om vit makt-miljön, den autonoma miljön
och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön, deras
närvaro och aktiviteter. I detta arbete har Polismyndighetens
representanter i samverkansgrupperna en central roll.
Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När
ska det
vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur ska
uppföljningen
ske?

Omvärldsbevakning och
analys av
trender och
företeelser.

2016

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

Tillsammans
med samverkansaktörer
kontinuerligt
uppdatera
lägesbilden.

2017

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2017.

Utveckla
2019
metoder för
informationsspridning för
att säkerställa
att berörda
aktörer alltid
har tillgång
till en aktuell
lägesbild.

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2019.

6. Tydlig ansvarsfördelning
Det är viktigt att Borås Stad har en utsedd funktion som
ansvarar för arbetet mot våldsbejakande extremism. Denna
funktion ska ha ett tydligt mandat att sammankalla
samverkansgrupper. Denna funktion kan med fördel
också initiera det förebyggande arbetet och vara en
kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid behov. Funktionen
ska också ingå i den befintliga strukturen för kommunens
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.

Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

Kommunens 2016
verksamheter
ska veta hur
arbetet mot
våldsbejakande extremism
är organiserat, utifrån
ansvar och
roller.

7. Anhöriga som centrala
aktörer
Anhöriga till personer som anslutit sig till våldsbejakande
extremistmiljöer behöver ofta stöd vid en pågående
radikaliseringsprocess men kan också spela en central
roll i att hindra och motverka radikalisering. Stödet kan
komma från kommunen, hälso- och sjukvård och ideell
sektor. Inom Borås Stad gäller det ett flertal aktörer så
som Individ- och familjeomsorg (IFO), elevhälsan och
personal inom fritidsverksamheten.
Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Sprida information till
kommunens
invånare om
vart de kan
vända sig
med frågor
kring våldsbejakande
extremism.

2016

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

Utveckla metoder för att
öka anhörigas delaktighet i arbetet
mot våldsbejakande
extremism.

2019

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2019.
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8. Involvera det civila samhällets organisationer
Att föra kontinuerlig dialog med det civila samhället om
våldsbejakande extremism är viktigt. Det kan exempelvis
röra sig om lokala idrottsföreningar, trossamfund eller
andra ideella organisationer. Inkludera hellre fler än färre
aktörer eftersom alla sitter på en specifik kompetens och
ett potentiellt positivt engagemang som gynnar arbetet.
Dialogen ska föras inom den befintliga stukturen, utifrån
Borås Stads överenskommelse med det civila samhället.
Även nya strukturer kan upprättas för att komplettera
den befintliga. När aktörer inom det civilsamhället tar
initiativ är det viktigt att stödja dessa.
Vad

När

Vad ska
göras?

När ska Vem bär
det vara ansvaret?
klart?

Vem

Uppföljning
När och hur ska
uppföljningen
ske?

Identifiera
viktiga delar
i civilsamhället.

2019

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2019.

2019
Verka för att
civilsamhället
får en aktiv
roll och delaktighet i det
förebyggande
arbetet både
lokalt och
nationellt.

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen senast 2019.

9. Involvera även kritiska
aktörer
Det är viktigt att ha en öppen dialog med civilsamhället.
Samtal ska inte bara föras mellan aktörer i samförstånd
utan även genom att involvera kritiska aktörer för att
vidga samverkansperspektivet.
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Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2017.

Ta fram en
2017
kommunikationsplan för
arbetet mot
våldsbejakande extremism som
är anpassad
utifrån olika
målgrupper.

10. Se individerna, inte
enbart de ideologier som
dessa förespråkar
Det arbete som sker på individnivå bör fokuseras på vilka
preventiva åtgärder som kan genomföras för att skapa
sammanhang och mening för just den person ärendet gäller.
Insatser får inte leda till att invånare stigmatiseras. Borås
Stads sätt att kommunicera frågor kring våldsbejakande
extremism och användning av begrepp, symboler och
material är avgörande.
Medarbetare i Borås Stad ska utifrån sin profession kunna
genomföra demokratifrämjande samtal.
Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Prioriterade
yrkesgrupper
ska utbildas
utifrån den
nationella
samordnarens utbildningsmaterial
Samtalskompassen, för
att kunna
genomföra
demokratifrämjande
samtal med
grupper och
individer.

2017

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2017.

11. Beakta genusperspektivets betydelse för insatserna
Vid framtagandet av konkreta åtgärder spelar
genusperspektivet en mycket viktig roll. Detta eftersom
de våldsbejakande extremistiska grupperna i huvudsak
utgörs av pojkar och män som av ideologiska skäl kan
motsätta sig jämställdhet och flickors och kvinnors lika
rättigheter.
Den lokala lägesbilden ska avgöra vilka åtgärder Borås Stad
bör vidta i sitt förebyggande arbete mot våldsbejakande
extremism. Borås Stad ska säkerställa genusperspektivet
i samtliga analyser och åtgärder.
Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Kommunstyrelsen

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

Inkludera ge- 2016
nusperspektivet i den
lägesbild som
tas fram.
Beakta
genusperspektivet i de
åtgärder som
görs.

2016

Vad

När

Vem

Uppföljning

Vad ska
göras?

När ska
det vara
klart?

Vem bär
ansvaret?

När och hur
ska uppföljningen ske?

Kommunstyrelsen
i samverkan med
berörda
nämnder.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2019.

Planen mot
2019
våldsbejakande extremism
ska revideras
i samband
med samverkansöverenskommelsen
mellan Borås
Stad och
Polismyndigheten, Lokalpolisområde
Borås, senast
år 2019.

Redovisas till
Kommunstyrelsen
senast 2016.

12. Följ upp det förebyggande
arbetet kontinuerligt
Det är viktigt att ha en god uppföljning av det
samverkansarbete som bedrivs. Uppföljningen ska ske
kontinuerligt av alla samverkansaktörer. På så sätt ökar
effektiviteten i det förebyggande arbetet.
Uppföljningen kan med fördel inkludera omvärldsbevakning, aktuell forskning eller resultat från
undersökningar som genomförs i Borås Stad, nationellt
eller internationellt. Undersökningar som genomförs i
kommunen och som kan vara aktuella i uppföljningen är
till exempel välfärdsbokslut, Skolklimatundersökningen,
Polisens trygghetsmätning och Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken.
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postadress 501 80 Borås besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se webbplats boras.se
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BESLUTSFÖRSLAG

Prissättning för friköp av arrendetomter vid Hälasjön för år 2016
Kommunstyrelsen fastställde 2014-06-16 priset för friköp av arrendetomter vid Hälasjön. Priset skulle
gälla fram till 2015-12-31 och under tiden har 28 arrendetomter sålts medan 9 kvarstår som osålda. Nytt
beslut kring prissättning behöver nu fattas och rimligt är att samma pris får fortsätta att gälla för år
2016. För år 2017 skall dock priserna justeras.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunen fastställer försäljningspriset av de 9 kvarvarande arrendetomterna vid Hälasjön till ovan angivna principer
och angivet pris.

2016-05-17

Tom Andersson

Datum Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-18

Morgan Hjalmarsson

Datum Kommunalråd

Samverkan

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0376 261
Programområde: 2
Handläggare: Maria Carlund, tfn 033-35 86 69
Datum/avdelningschef: 2016-05-03 / Elisabeth Eickhoff

Klass 1
Alla tomter sålda

Klass 2
Fast.beteckning
Viared 16:68

Tomtstorlek Grundpris

Snittomt

Korrigeringsbelopp

Tomtpris

350 000 kr

1 213 m²

45 kr/m²

355 805 kr

Tomtstorlek Grundpris

Snittomt

Korrigeringsbelopp

Tomtpris

310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr
310 000 kr

1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²
1 488 m²

45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²
45 kr/m²

332 410 kr
331 465 kr
314 905 kr
324 130 kr
296 230 kr
303 790 kr

Tomtstorlek Grundpris

Snittomt

Korrigeringsbelopp

Tomtpris

1 554 m²
1 554 m²

45 kr/m²
45 kr/m²

282 735 kr
266 715 kr

1 342 m²

Klass 3
Fast.beteckning
Viared 16:56
Viared 16:57
Viared 16:58
Viared 16:59
Viared 16:67
Viared 16:86

1 986 m²
1 965 m²
1 597 m²
1 802 m²
1 182 m²
1 350 m²

Klass 4
Fast.beteckning
Viared 16:53
Viared 16:70

1 837 m²
1 481 m²

270 000 kr
270 000 kr

M2
BESLUTSFÖRSLAG

Riktlinjer för markanvisningar
Den 1 januari 2015 tillkom en ny lag (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar. I den nya lagen görs följande definition av vad som avses med begreppet markanvisning:
”…en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad
tid och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt
markområde för bebyggande.” Den nya lagen slår även fast att en kommun som genomför markanvisningar ska anta riktlinjer för denna verksamhet. Riktlinjerna är vägledande och alltså inte bindande varken för kommunen eller för de exploatörer som ingår avtal med kommunen. I riktlinjerna ska beskrivas ”utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande,
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning”.
Syftet med riktlinjerna är att skapa transparens, ökad tydlighet och likabehandling i byggprocessens inledande skede då kommunen äger den mark som ska överlåtas eller upplåtas för bebyggelse.
Riktlinjerna blir en del av Borås Stads författningssamling. Det kommer även tas fram en broschyr som riktar sig till exploatörer och byggherrar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Anta riktlinjer för markanvisningar som en del av Borås Stads författningssamling

2016-05-17
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-18
Datum
Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd
Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0363 250
Handläggare: Jessica Ekberg, tfn 357645
Datum/avdelningschef: 2016-05-03 / E. Eickhoff

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-05-30

Dnr 2016/KS0363

Avd: Mark & Exploatering
Handläggare: Jessica Ekberg
Kommunfullmäktige

Riktlinjer för markanvisningar
Den 1 januari 2015 tillkom en ny lag (SFS 2014:899) om riktlinjer för kommunala
markanvisningar. I den nya lagen görs följande definition av vad som avses med begreppet markanvisning: ”…en överenskommelse mellan en kommun och en byggherre som ger
byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen
om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggande.” Den nya
lagen slår även fast att en kommun som genomför markanvisningar ska anta riktlinjer
för denna verksamhet. Riktlinjerna är vägledande och alltså inte bindande varken för
kommunen eller för de exploatörer som ingår avtal med kommunen. I riktlinjerna ska
beskrivas ”utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för
markprissättning”.
Syftet med riktlinjerna är att skapa transparens, ökad tydlighet och likabehandling i
byggprocessens inledande skede då kommunen äger den mark som ska överlåtas eller
upplåtas för bebyggelse.
Riktlinjerna blir en del av Borås Stads författningssamling. Det kommer även tas fram
en broschyr som riktar sig till exploatörer och byggherrar.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Anta riktlinjer för markanvisningar som en del av Borås Stads författningssamling
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Elisabeth Eickhoff
Markchef
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Riktlinjer för markanvisningar för bostäder

XX:XX

Riktlinjer för markanvisningar för bostäder
Antaget av Kommunfullmäktige 2016-XX-XX,
Gäller fr o m 2016-XX-XX
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.

Hur sker en markanvisning?
1§

En markanvisning för bostäder kan ges på olika sätt och Borås Stad tillämpar
 Markanvisningstävling
 Direktanvisning
 Dubbel markanvisning
Markanvisningstävling
1.1 §

Vid markanvisningstävling upprättar kommunen ett förfrågningsunderlag med förutsättningar för
att exploatera aktuellt område. Exempel på när markanvisningstävling kan ske är:
 Större utbyggnadsområden
 Känsliga områden, t.ex. områden med natur-, kultur- eller rekreationsvärden
 Attraktivt läge
 Områden med särskilda gestaltningsönskemål
 Förtätningsområden
 Nya exploateringsområden
Förfrågningsunderlaget bjuds ut till intresserade exploatörer som får lämna in förslag på projektidé. Av förfrågningsunderlaget framgår vilka bedömningskriterier som gäller för det aktuella området, hur dessa eventuellt viktas samt tidplan för handläggningen. I förfrågningsunderlaget finns
även utkast på hur ett kommande avtal kan se ut. Förslagen utvärderas av en jury bestående av en
grupp tjänstemän som täcker in nödvändiga kompetenser utifrån uppställda bedömningskriterier.
Beroende på omfattning och läget på aktuellt område förekommer olika nivåer av detaljeringsgrad på inlämnade förslag. För mindre områden där det t.ex. redan finns en antagen detaljplan
kan det räcka med en enkel skiss och ett förslag på markpris.
Information om markanvisningstävlingar läggs ut på kommunens hemsida samt skickas ut till de
exploatörer som anmält sig till kommunens intressentlista.
Direktanvisning
1.2 §

Direktanvisning innebär att mark tilldelas en exploatör utan föregående tävling. Exempel på när
direktanvisning kan ske är:
 Vid mindre ut- eller tillbyggnad av befintligt bestånd
 Vid markbyte
 Då exploatör presenterar en unik idé
 Objekt som tidigare markanvisats genom tävling men inte genomförts
Kommunal författningssamling för Borås 2016
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Mindre område

För att få en direktanvisning ska exploatören lämna in en skriftlig förfrågan till kommunen. Förfrågan ska innehålla en översiktlig redogörelse över:
 Projektidé
 Situationsplan
 Principskisser
 Bostadstyp
 Upplåtelseform
 Byggnadsvolymer
 Gestaltningsskisser
 Förslag för infrastrukturlösningar
Förfrågan diarieförs och blir då offentlig handling. Det är bra att kontakta Markavdelningen innan ansökan skickas in för att stämma av behovet av underlag i ansökan.
Normalt sett kan exploatören få besked om markanvisning kan ges eller inte, inom cirka tre månader efter det att ansökan har kommit in. Ansökans kvalitet och omfattning samt platsens specifika förutsättningar är avgörande för handläggningstiden.
Dubbel markanvisning
1.3 §

Kommunen kan använda sig av så kallad dubbel markanvisning. Dubbel markanvisning innebär
att en exploatör, för att få markanvisning på en attraktiv tomt i ett centralt läge, även förbinder
sig att bygga i ett mindre attraktivt läge, t.ex. i någon av kommunens mindre orter. Detta kan ske
både genom markanvisningstävling och direktanvisning.

Vad är ett markanvisningsavtal
2§

När en exploatör får en markanvisning, antingen genom att vinna en markanvisningstävling eller
får en direktanvisning, skrivs ett markanvisningsavtal som beslutas av Kommunstyrelsen. Ett
markanvisningsavtal innehåller bland annat:
 Tidsbegränsning
 Ansvars- och kostnadsfördelning
 Markpris med eventuell indexreglering
 Upplåtelseform
 Villkor för exploateringen
Om området inte är detaljplanelagt kan ett markanvisningsavtal leda till att en detaljplan påbörjas.
I samband med att detaljplanen antas skrivs ett köpeavtal/genomförandeavtal genom beslut i
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige. Detta reglerar bland annat överlåtelse av mark samt när
byggnationen ska vara påbörjad och övriga villkor för exploateringen.
Markanvisningsavtalet ska gälla fram till dess att köpeavtal/genomförandeavtal tecknas. Då markanvisningen gäller ett område där det redan finns en gällande detaljplan kan ett köpeavtal tecknas direkt.

Kommunal författningssamling för Borås 2016

Riktlinjer för markanvisningar för bostäder

XX:XX

Hur sätts priset på marken
3§

Mot bakgrund av EU:s statsstödsregler (Lag (2013:388) om tillämpning av Europeiska unionens
statsstödsregler) ska försäljning av kommunal mark ske till marknadspris. Prissättning av kommunal mark görs genom en uppskattning av marknadsvärdet. När priset är känt, t.ex. genom
andra jämförbara markförsäljningar, kan prissättningen ske med stöd av dessa. Kommunen kan
välja att utföra en oberoende värdering som läggs till grund för bedömningen av markpriset.
Priset sätts utifrån den byggrätt som detaljplanen maximalt bedöms kunna medge. Priset indexregleras med fastighetsprisindex för perioden mellan värdering och marköverlåtelse.
Vid direktanvisning kan kommunen och exploatören gemensamt komma överens om att genomföra en oberoende värdering som aktualiseras under projektets gång och i slutändan utgör markpriset.

Grundläggande villkor för markanvisning
4§



















Vid val av exploatör tas hänsyn till dess ekonomiska stabilitet, kvalitets- och miljöprofil
samt referensprojekt och, vid hyresrätter, dennes intresse för långsiktig förvaltning av bebyggelsen. Hänsyn tas även till exploatörens genomförande av tidigare projekt.
Borås Stad eftersträvar mångfald av bostadsproducenter och en blandning av upplåtelseformer i hela kommunen.
Ett markanvisningsavtal är tidsbegränsat till 2 år men kan i vissa fall förlängas med 1 år
om förseningen inte beror på exploatören.
Kommunen ansöker om eventuell planläggning.
Grundprincipen är att kommunen står för kostnader för framtagande av detaljplan samt
utbyggnad av allmänna anläggningar. Om kommunen, under detaljplanearbetet, anser att
kommunens åtaganden blir för höga i relation till det värde detaljplanen skapar kan markanvisningen tas tillbaka utan ersättning till exploatören.
Om exploatören avbryter projektet ska exploatören ersätta kommunen för utlagda kostnader.
Projekt som avbryts till följd av beslut under detaljplaneprocessen ger inte exploatören
rätt till ersättning eller ny markanvisning. Detsamma gäller om tiden för markanvisningsavtalet går ut och förlängning inte begärts eller medgetts.
Projektering och planeringsarbete som görs av exploatören bekostas av exploatören.
I de fall en ny detaljplan ska tas fram görs det i samråd med den exploatör som fått markanvisning.
Då markanvisningen gäller hyresrätter kan upplåtelse med tomträtt bli aktuell.
Exploatören ska följa de styrdokument, riktlinjer och liknande som antagits av Kommunstyrelse eller Kommunfullmäktige.
Avtal får inte överlåtas till annan part utan kommunens skriftliga medgivande.
Varje projekt har sina egna förutsättningar och ska ses individuellt. Bedömningskriterierna för varje enskilt projekt varierar.
Bedömningskriterier, vid både markanvisningstävling och direktanvisning, kan bland annat vara: markpris, hållbarhet, antal bostäder, upplåtelseform, funktionalitet, tillgänglighet,
gestaltning med mera.
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Vid varje markanvisningstävling framgår vilka kriterier som utgör viktiga bedömningskriterier för just den platsen samt om upplåtelse med tomträtt är en förutsättning.

Kommunal författningssamling för Borås 2016

E 1 a-c) anmälningsärenden
(Bilagorna finns på webben under rubriken anmälningsärenden)
(Förslag: a-c till handlingarna)

E2
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Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med
funktionsnedsättning fr o m 1 juli 2016
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning revideras enligt socialtjänstlagens
förändringar och gäller fr o m 1 juli 2016.

2016-05-03
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
x Alternativt förslag

2016-05-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0403 706
Handläggare: Lena Frygne, tfn 033-35 58 50
Datum/avdelningschef: 2016-05-03/Magnus Widén

Programområde: 3
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Dnr 2016/KS0403

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Lena Frygne
Stadsdelsnämnden Norr
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden Öster
Sociala omsorgsnämnden

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning fr o m 1 juli
2016
Kommunernas statsbidrag för 2016 har minskats med 7 kr per invånare och fr o m
2017 blir helårseffekten 15 kr per invånare.
Socialtjänstlagen ändras, fr o m 1 juli 2016, så att avgiften för hemtjänst i ordinärt och
särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får uppgå till
högst en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad. Prisbasbeloppet för
2016 är 44 300 kr, vilket gör en högsta avgift på 1 991 kr/mån. Ökningen blir 219
kr/mån jämfört med nuvarande avgift 1 772 kr/mån.
Även avgiften för bostad i särskilt boende, som inte innefattas av hyreslagen, ändras
och får uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet - 2 045 kr/mån.
Nuvarande avgift är 1 846 kr/mån.
Förbehållsbeloppet – det den enskilde behåller innan någon avgift tas ut – är oförändrat.
Kommunstyrelsen beslutar att Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning revideras enligt socialtjänstlagens förändringar och gäller fr o m 1 juli 2016.

KOMMUNSTYRELSEN

Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning
Reviderad av Kommunstyrelsen 2016-05-30
Gäller fr o m 2016-07-01
1
Taxans omfattning
Denna taxa gäller för den vård och omsorg och annan service inom kommunens verksamhet för
äldre och personer med funktionsnedsättning som ges enligt socialtjänstlagen och hälso- och
sjukvårdslagen. Taxan gäller oavsett om insatserna utförs av kommunen själv eller på uppdrag av
kommunen.
2
Avgift
2.1 Grundprincip
För serviceinsatser i ordinärt boende betalas enligt timtaxa. För insatserna omvårdnad, Action,
trygghetslarm, matdistribution, dagverksamhet och hemsjukvård betalas en månadsavgift.
Brukare i särskilt boende betalar en avgift för samtliga insatser.
Den högsta avgiften totalt är 1 991 kr/mån. Beloppet är kopplat till prisbasbeloppet och
motsvarar en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad i 2016 års nivå1.
Alla brukare garanteras ett förbehållsbelopp för skäliga levnadskostnader och bostadskostnad
(punkt 5). Brukaren lämnar uppgifter för avgiftsunderlaget (punkt 4).
2.2

Avgift för hemtjänst, hemsjukvård och dagverksamhet

- För serviceinsatser är avgiften 210 kr/tim. Avgift betalas för faktiskt utförd tid. Serviceinsatser
är främst städning, inköp och övriga ärenden, tvätt och klädvård.
- För omvårdnadsinsatser är avgiften 240 kr/mån oavsett vilken tidsomfattning omvårdnaden
har. I omvårdnad ingår t ex personlig hygien, hjälp med kläder, dusch, hjälp vid måltider,
trygghetsbesök och sociala aktiviteter.
- För Action är avgiften 240 kr/mån.
- För trygghetslarm är avgiften 100 kr/mån.
- För matdistribution är avgiften 240 kr/mån. Avgiften avser endast distributionen. Avgift för
maten betalas enligt särskild taxa.
- För dagverksamhet är avgiften 240 kr/mån oavsett omfattning.
- För hemsjukvård är avgiften 240 kr/mån oavsett omfattning.
- Avgiften för särskilt boende är den högsta tillåtna enligt socialtjänstlagen; 1 991 kr/mån i 2016
1

Enligt SFS (Svensk författningssamling) 2015:536 är prisbasbeloppet 44 300 kr för år 2016.

års nivå.
Avgifterna läggs samman, med undantag för avgiften för särskilt boende. Den totala avgiften kan
aldrig bli större än den högsta tillåtna enligt socialtjänstlagen.
Avgift betalas per brukare, inte per hushåll. För matdistribution och Action betalas dock bara en
avgift per hushåll.
Avgiften för trygghetslarm påverkas inte av antalet uttryckningar per månad.
Insatser av kommunens demensteam är avgiftsfria. När insatserna blir stadigvarande gäller
ordinarie taxa.
Om prisbasbeloppet ökar kan Kommunstyrelsen inför varje nytt kalenderår justera timavgiften
med förändringen av prisbasbeloppet som grund. Avgifterna kan då avrundas till närmast högre
tiotal kronor.
För korttidsboende är avgiften 59 kr/dygn. Summan av korttidsavgiften och eventuella övriga
avgifter kan inte överstiga den högsta tillåtna avgiften enligt socialtjänstlagen.
Om en insats är avgiftsfri enligt kommunens riktlinjer för närståendestöd gäller avgiftsfrihet trots
denna taxa.
2.3 Avgift för bostadskostnad
För bostad som inte omfattas av reglerna i hyreslagen, i praktiken tvåbäddsrum, är avgiften en
tolftedel av 0,5539 gånger prisbasbeloppet per månad. Fr o m den 1 juli 2016 är avgiften 2 045
kr/mån.
3
Vad ingår i avgiften
I avgiften enligt punkt 2 ingår hemtjänstinsatser: vård, omsorg och service. Bostad och kost ingår
inte (undantag punkt 2.3).
I särskilda boenden med heldygnsomsorg ingår hushållsel i avgiften.
4
Avgiftsunderlag
Brukaren ska lämna uppgifter för avgiftsunderlaget när platsen tas i bruk. Kommunen skickar
årligen ut inkomstförfrågan. Den årliga inkomstförfrågan ska besvaras senast under mars månad.
Inkomster, pensioner och bostadstillägg/bostadsbidrag anges för innevarande år.
Kapitalinkomster anges enligt Skattemyndighetens kontrolluppgifter som avser föregående år.
Förändrad inkomst ska snarast anmälas till kommunen. Om den allmänna pensionen ändras får
kommunen en automatisk uppdatering om detta, och ett nytt avgiftsunderlag fastställs utifrån de
nya uppgifterna.
För den som inte lämnar uppgifter enligt ovan kan avgiften beräknas utan hänsyn till
förbehållsbelopp. Avgiften kan dock aldrig uppgå till mer än den högsta tillåtna avgiften enligt
socialtjänstlagen.

5
Förbehållsbelopp
5.1 Minimibelopp
Brukaren ska behålla tillräckliga medel för sitt personliga behov och andra skäliga
levnadskostnader (minimibelopp). Minimibeloppet är per månad en tolftedel av
1 1,3546 gånger prisbasbeloppet för ensamstående, d. v. s. 5 001 kr/mån år 2016, eller
2 1,1446 gånger prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar och sambor, 4 225
kr/mån år 2016.
För brukare som är yngre än 65 år ökas beloppet med 10 procent.
Beloppet ska täcka skäliga kostnader för livsmedel, kläder, skor, fritid, hygien, dagstidning,
telefon, TV-licens, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, tandvård, hushållsel,
förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel. Det förhöjda minimibeloppet för
personer under 65 år tar hänsyn till att normalkostnader för denna åldersgrupp är högre än
genomsnittskostnaden för dem som är äldre.
I minimibeloppet ingår kostnader för livsmedel. Om brukaren betalar för kost som bistånd enligt
socialtjänstlagen ska förbehållsbeloppet öka med skillnaden mellan matavgiften och den
beräknade livsmedelskostnaden enligt Taxa för mat inom omsorgen om äldre och personer med
funktionsnedsättning 2016.
Förbehållsbeloppet kan höjas eller sänkas med hänsyn till individuella omständigheter.
Respektive stadsdelsnämnd (eller den som nämnden delegerar detta till) får besluta om att öka
förbehållsbeloppet i individuella fall efter ansökan från brukaren. Endast varaktiga förhållanden
ska beaktas. Med varaktighet avses kostnader på minst 200 kr/mån under en minsta
sammanhängande tid på sex månader.
5.2 Bostadskostnad
Brukaren ska utöver minimibeloppet förbehållas belopp för bostadskostnad. Bostadskostnaden
beräknas på samma sätt som vid beslut om BTP. Detta innebär att hushållsel inte ingår i
bostadskostnaden, även om den betalas som en del av hyran.
För bostadskostnad enligt punkt 2.3 (tvåbäddsrum) görs inget förbehåll. Detta regleras av
socialtjänstlagen.
6
Familjer med barn under 18 år
För familjer med barn under 18 år ska förbehållsbeloppet ökas med skäliga kostnader för
hemmavarande barn enligt Konsumentverkets beräkningar.
Det bistånd som avses här är vanligen
- fortlöpande komplettering av insatser i hemmet på grund av vårdarens sjukdom/handikapp
- då hemmavarande vårdare behöver fortlöpande hjälp med insatser i hemmet på grund av
barns sjukdom/handikapp
- efter födsel av trillingar.

7
Trygghetsplatser
Trygghetsplatser tillhandahålls av kommunen utan något beslut om bistånd enligt
socialtjänstlagen. Avgiften är 59 kr/dag, samma dygnsavgift som för korttidsboende. Skillnaden
är att trygghetsplatserna inte omfattas av avgiftsreglerna för insatser enligt socialtjänstlagen, d.v.s.
det görs ingen beräkning av förbehållsbelopp och avgiftsunderlag. Till detta kommer avgift för
mat enligt kommunens taxa.
8
Betalning av avgift
Avgifterna debiteras månadsvis i efterhand, d. v. s. månaden efter den månad som avgiften avser.
Faktura sänds inte ut på belopp under 50 kr. Avgift som inte har fakturerats läggs samman med
eventuella avgifter för kommande månader.
9
Bortavaro från särskilt boende
Avgiften för särskilt boende är i princip en abonnemangsavgift. Vid bortavaro under hel
kalendermånad betalas ingen avgift. Vid sammanhängande bortavaro 15 dagar eller mer betalas
halv månadsavgift.
10 Jämkning
Respektive stadsdelsnämnd kan efter begäran från brukaren eller företrädare för denne jämka
avgiften när
- make/maka eller sambo flyttar till särskild boendeform medan den andra bor kvar i ordinärt
boende. Den kvarboende ska inte drabbas av en oskäligt försämrad situation.
- make/maka eller sambo flyttar med till särskild boendeform utan att ha behov av insatser i
den omfattning som normalt ligger till grund för ett sådant biståndsbeslut. Den medflyttande
skall debiteras avgift utifrån faktiskt beviljade insatser.
11 Betalning för hyra och kost
I de fall kommunen upplåter bostaden (antingen som fastighetsägare eller som upplåtare i andra
hand) fastställer Lokalförsörjningsnämnden hyran. Brukaren (eller dennes dödsbo) är inte skyldig
att betala hyra under mer än 30 dagar efter dödsfall, om lägenheten har utrymts.
Avgifter för kost fastställs av Kommunstyrelsen eller, i det fall Kommunstyrelsen inte fastställt
någon avgift, av respektive stadsdelsnämnd.
12 Nedsättning av avgift
Respektive nämnd kan bevilja nedsättning av eller befrielse från avgift, om det finns särskilda
omständigheter i det enskilda fallet.
13 Tillämpning
Kommunstyrelsen får utfärda tillämpningsanvisningar till denna taxa. Respektive stadsdelsnämnd
fattar beslut om tolkning och tillämpning av taxan och Kommunstyrelsens
tillämpningsanvisningar.

14 Övergångsregel
För brukare i särskilt boende som per den 30 juni 2002 hade hemtjänstinsats högst en gång per
vecka gäller en övergångsregel. Dessa brukare betalar inte avgift för särskilt boende. Istället
betalar de avgift på samma sätt som brukare i ordinärt boende.
15 Överklagande
Beslut om avgift och förbehållsbelopp får enligt socialtjänstlagen överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol. Vid beslut skall besvärshänvisning lämnas.
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Årsredovisning 2015
Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 56 tkr. Förbundskansliets resultat är
ett underskott om 776 tkr. Underskottet beror på ökade pensionskostnader. I budget
avsattes 800 tkr och den totala kostnaden blev 2169 tkr. Orsaken till de ökade
pensionskostnaderna är beroende på ny modell för beräkning av pensionskostnader.
Navet gör ett positivt resultat om 896 tkr. Det positiva resultatet beror på ökade
intäkter i form av projektmedel samt försäljning av en bok.
Medarbetarcentrum gör ett negativt resultat om 64 tkr.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett
Eget kapital på cirka 4 miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång
5 173 tkr. Varav kansliets del är 4795 tkr, Navets del motsvarar 794 tkr och
Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital om 416 tkr.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per
invånare. Av detta betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För
Varbergs kommun är bidraget 11 kronor/inv. Summa medlemsbidrag till förbundet
år 2015 var 16 311 tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.
Revisorernas granskning av årsredovisningen pågår vilket kan medföra eventuella
justeringar.

Direktionen beslutar
att för egen del godkänna 2016-02-26 upprättat förslag till årsredovisning 2015 för
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund under förutsättning att revisorernas
granskning godkänner densamma och
att när revisionsberättelse inkommit överlämna årsredovisningen tillsammans med
revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande.
Vid protokollet
Christina Klaar
Förbundssekreterare
Justerat av
Ulf Olsson
Ordförande

Margareta Lövgren

Justeringen tillkännagiven den 7 mars 2016 enligt anslag
Rätt utdraget betygar: Christina Klaar
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Politisk representation Direktion 2015
Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft
sju sammanträden under år 2015.
Ordinarie ledamöter
Ordförande
1-e vice ordförande
2-e vice ordförande

Ulf Olsson (S)
Margareta Lövgren (M)
Crister Persson (C)
Peter Rosholm (S)
Annette Carlson (M)
Johnny Carlsson (C)
Stefan Carlsson (S)
Mattias Josefsson (S)
Bengt Hilmersson (C)

Borås Stad
Marks kommun
Tranemo kommun
Bollebygds kommun
Borås Stad
Herrljunga kommun
Svenljunga kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Ersättare

Christer Johansson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Lena Palmén (S)
Christina Abrahamsson (M)
Lisa Dahlberg (S)
Johan Björkman (M)
Tony Hansén (S)
Roger Wilhelmsson (M)
Christer Forsmark (S)

Bollebygds kommun
Borås Stad
Borås Stad
Herrljunga
Marks kommun
Svenljunga kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

Adjungerade

Ann-Charlotte Stenkil (M)
Jana Nilsson (S)
Cristina Bernevång (KD)
Lennart Andreasson (V)
Tom Andersson (MP)
Crister Spets (SD)
Anders Leijonhielm (LPO)

Varbergs kommun
Varbergs kommun

Revisorer

Boris Preijde (M) ordinarie
Ingwer Kliche (S) ersättare
Roger Fogelström (M)
Eva Ryberg (S) ersättare
Ulf Tranefors-Gustafsson (M)
Ingrid Isaksson (S) ordinarie
Lars-Erik Josefsson (M) ersättare
Weine Eriksson (S)

Borås Stad
Borås Stad
Marks kommun
Marks kommun
Tranemo kommun
Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun
Vårgårda kommun

3

Förvaltningsberättelse
Verksamhetsidé
Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett samverkansorgan för kommunerna Bollebygd,
Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs kommun är
adjungerade till förbundet. Avtal som reglerar samverkan med Varberg finns.
Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån kommunallagen. Verksamheten grundar sig på
förbundsordningen som beslutats av kommunerna. Sammanfattningsvis ska förbundet;
- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion
- Stödja kommunerna i deras samverkan och i omvärldsbevakning
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och
organisationer på regional nivå.

Arbetsformer
Förbundet bedriver bas och temporär organisation med kansli och förtroendevalda samt fördelar
tillväxtmedel. Genom avtal med Västra Götalandsregionen beslutar direktionen om användning av
regionens bidrag för tillväxtsatsningar i Sjuhärad. I princip gäller medfinansiering med egna
förbundsmedel. Förbundet bedriver också Navet Science Center samt Medarbetarcentrum. De senare
verksamheterna finansieras och nyttjas olika av medlemskommunerna. Mot den bakgrunden förs dessa
som egna resultatenheter i den interna redovisningen.
Förbundets arbetsformer bygger på en generell strategi med
- Politiskt engagemang i Direktion
- Politiska beredningsgrupper och utsedda styr- och ledningsgrupper för särskilda frågor
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund har under år 2015 haft två beredningsgrupper, Hållbar
regional utveckling och Välfärd & Kompetens. Beredningsgrupperna har till uppgift att:
- Arbeta med strategiska frågor
- Bereda ärenden inom sitt kompetensområde till Direktionen
- Ta initiativ i frågor
- Företräda kommunalförbundet inom sitt verksamhetsområde
Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till
styrelsen för VästKom som är västsvenska kommunalförbundens samorganisation som arbetar med
utvecklingsfrågor på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland.
Förbundskansliet bistår de politiska organen, och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar och
andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och
kompetensförstärkningar.
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena med sikte på samverkan, deltar kansliet i stort
sett regelbundet i förekommande tjänstemannagrupper mellan medlemskommunerna såsom t ex
kommun, utbildnings-, och socialchefsgrupp, nätverk för vård- och omsorgschefer och
samhällsbyggnad.
På regional nivå samverkar kansliet med länets övriga kommunalförbund samt VästKoms kansli, andra
regionala och delregionala grupper såsom Västra Götalandsregionen (VGR), Länsstyrelse, Högskola och
Arbetsförmedling. På tjänstemannanivå möts de fyra kommunalförbunden för samverkan via VästKom i
vad som benämns ledningsgrupp VGK. Därutöver medverkar Förbundsdirektör i LISA, ledning i
samverkan för strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor. Förbundsdirektör och Regionutvecklingschef
medverkar i Västgruppen för beredning av frågor inom regional utveckling och tillväxt till Beredningen
för hållbar utveckling Västra Götaland (BHU). I BHU möts de fyra kommunalförbunden och
representanter för VGR om strategiska frågor inom regional utveckling och tillväxt. På politisk nivå
representerar presidiet förbundet i VästKoms styrelse och BHU. Direktionens ordförande representerar
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förbundet i Samrådsorganet där de fyra kommunalförbunden via VästKom samverkar med VGR om
strategiska hälso- och sjukvårdsfrågor.
Samverkan är också en av de viktigaste förutsättningarna för att utveckla NAVET liksom
Medarbetarcentrum. Under 2015 har dessa samarbetat med åtskilliga olika institutioner och
organisationer både i och utanför Sjuhärad.
Andelen anställda på förbundet under år 2015 är totalt 39,5 årsarbetare (åa) fördelat på kansliet 17 åa,
Navet 18,9 åa och Medarbetarcentrum 3,6 åa. Se bilaga 1.

Resultat 2015
Förbundet totalt redovisar ett positivt resultat på 56 tkr. Förbundskansliets resultat är ett underskott om
776 tkr. Underskottet beror på ökade pensionskostnader. I budget avsattes 800 tkr och den totala
kostnaden blev 2169 tkr. Orsaken till de ökade pensionskostnaderna är beroende på ny modell för
beräkning av pensionskostnader.
Navet gör ett positivt resultat om 896 tkr. Det positiva resultatet beror på ökade intäkter i form av
projektmedel samt försäljning av en bok.
Medarbetarcentrum gör ett negativt resultat om 64 tkr.
Verksamhetens underliggande omslutning och karaktär har bedömts motivera ett Eget kapital på cirka 4
miljoner kronor. Utgående Eget Kapital är vid årets utgång 5 173. Varav kansliet har ett överskott på
4795 tkr, Navet uppvisar ett överskott om 794 tkr och Medarbetarcentrum har underskott i eget kapital
om 416 tkr.
Finansieringen i form av avgift från medlemskommunerna har varit 73 kronor per invånare. Av detta
betalas 2 kronor/inv. som medlemsavgift till VästKom. För Varbergs kommun är bidraget 11 kronor/inv.
Summa medlemsbidrag till förbundet år 2015 var 16 311 tkr varav 8 000 tkr för utlysning av tillväxtmedel.
Medfinansiering av E20
Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2013-05-30 att underteckna
avsiktsförklaring att för egen del medfinansiera utbyggnaden av E20 på sträckorna förbi Vårgårda,
Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus s.k.
anläggningsindex under förutsättning att samtliga ingående kommuner, kommunalförbund samt Västra
Götalandsregionen undertecknar motsvarande avsiktsförklaring. Avtal har tecknats och förbundet har
avsatt 9500 tkr från år 2014 och återstående summa ska avsättas under en period av fyra år.
Läsanvisning
I nästkommande avsnitt presenteras Kommunalförbundets beredningsområden. För varje berednings
område redovisas hur 2015 års arbete har styrts mot de uttalade målen:
-

Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Gränsöverskridande möten och samverkan
Främja innovation och nytänkande
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Regional utveckling och hållbarhet
Förbundets verksamhet inom området regional utveckling i Sjuhärad (BH7) handlar till stor del om att
biträda medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete,
utredningar och utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår:







Infrastruktur
Samhällsbyggnad
Kollektivtrafik
Tillväxt
Kultur
eSamhälle

Kansliet har inom beredningsområdet under 2015 främst arbetat med remisshantering av infrastrukturfrågor ett flertal s.k. åtgärdsvalsstudier tillsammans med Trafikverket och VGR, delregionala och regionala
kollektivtrafikfrågor samt utvecklingsarbete kring Götalandsbanan. Fokus har även lagts på att utföra
fortsatt kvalitetsarbete inom tillväxtutlysning. Ett fördjupat arbete inom området eSamhälle har tagit vid
samt revideringsarbete inom regional och även delregional kulturstrategi.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Genom aktivt arbeta med att lyfta Sjuhäradsperspektivet genom kunskaps- erfarenhetsutbyte och
samordning mellan medlemskommunerna och därigenom flytta fram positionerna på både delregional och
regional nivå gagna invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde.
Resultat: Vid nätverksmöten med företrädande tjänstemän från kommuner samt vid beredningsmöten
diskuteras frågor för gemensamt förhållningssätt fram gentemot t ex VGR, övriga kommunal- och
länsförbund och Länsstyrelsen.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra externa aktörer medverkar till att
medlemskommunernas gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och
används i möten med beredning och övriga förtroendevalda. Resultat av möten inom olika
verksamhetsområden leder till gemensamma delregionala satsningar.
Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar
inom beredningens ansvarsområden har skett i stor omfattning. Analysarbete och diskussion kring
gemensamma delregionala satsningar sker främst inom kommunalförbundets nätverksmöten inom
respektive område.
Främja innovation och nytänkande
Beredningens frågor inom ansvarsområdena är av strategisk art. Arbetssättet är att med nytt tänkande och
innovativa lösningar möta framtida behov och utmaningar utifrån begränsade resurser.
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Område Infrastruktur
Uppgift
Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra
medlemskommunernas intressen inom person- och godstransportinfrastrukturområdet både på regional
och nationell nivå.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Ett stort arbete har under året lagts på att arbeta fram remissvar ”Funktionellt prioriterat vägnät”,
”Strategi för ökad cykling i Västra Götaland” och på olika s.k. åtgärdsvalsstudier (ÅVS). Arbetet har skett i
tät dialog med medlemskommunerna. Fokus har även lagts på Götalandsbanan och dess kommande
sträckning genom området. Noden Borås är en stor ÅVS som startade upp under året där kansliet funnits
med. Under året har också en studie tillsammans med Trafikverket om Viskadalsstråket hanterats.
Resultat: Arbetet har inneburit att Sjuhärads inspel till ”Funktionellt prioriterat vägnät” har fått effekten att
flera vägar lyfts inom gods- person- och kollektivtrafiktransporter. Arbetet med Götalandsbanan har
resulterat i en funktionsutredning (VGR) och en pågående kapacitetsutredning (TrV).
Gränsöverskridande möten och samverkan
Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Deltagit i flera
arbets- och styrgrupper initierade av Trafikverket.
Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:





Strategisk infrastrukturgrupp - VGR
Infrastrukturgrupp Sjuhärad med tjänstemän
Tjänstemannagrupp Samverkansnätverk Göteborg-Borås
Arbets- och styrgruppsarbete inom ett flertal ÅVS:er (exempel är Noden Borås, Viskadalsstråket
och stråk 6)

Resultat: Samverkan medlemskommunerna emellan med att arbeta fram en gemensam syn har stärkt
delregionens påverkan på det regionala planet och inneburit en bra grund att arbeta vidare på inför
kommande revidering av nationell- och regional transportinfrastrukturplan 2018 – 2029 som påbörjas
2016.

Område Samhällsbyggnad
Uppgift
Kansliets uppgift och ansvar inom samhällsbyggnadsbyggnad är att driva frågan om att stödja bilder om
framtida service, bostäder och infrastruktur för att en förstorad arbetsmarknadsregion. Arbetet har skett
inom samhällsbyggnadsnätverk i nedan områden:





Götalandsbanan – Målbild 2035 politiskt antagen i samarbete mellan berörda kommuner,
kommunalförbund
Framtidsbild Sjuhärad (en av Direktionens prioriteringar)
Erfarenhetsutbyte i kommunalt översiktplanearbete (ÖP)
Framtagande av underlag om strandskyddsdispenser och LIS-områden i LIS-plan samt
Vattendirektivet.
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Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
I arbetet med Götalandsbanan ligger fokus på att stärka Sjuhärad som boende- och arbetsmarknadsregion.
Med framtagande av en delregional framtidsbild för Sjuhärad stöds långsiktighet i utvecklingen av
området.
Resultat: Erfarenhetsutbyte inom kommunernas ÖP-arbete skapar en ökad kunskap och medvetenhet om
Boråsregionens medlemskommuner. Framtidsbilden skall fungera som ett verktyg för att styra resurser för
en gemensam utveckling utan gränser inom Sjuhärad. Arbetet med hanteringen av strandskyddsdispenser
och LIS-områden i LIS-plan samt Vattendirektivet har inneburit att frågorna lyfts politiskt, både på
delregional och regional nivå.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Strävan att öka samverkan gällande Götalandsbanans framtid har skett genom kontakter både med VGR,
GR och kommuner i sträckningen Göteborg – Borås samt Varberg.
Resultat: Möten och olika samverkansinitiativ har lett till att samhällsbyggnadsfrågan har lyfts upp utifrån
ett Sjuhäradsperspektiv. Arbetet med Götalandsbanan på både regional och delregional nivå har lett till
nya gränsöverskridande kontakter för samverkan med samhällsbyggnad som fokus.
Främja innovation och nytänkande
Eftersom samhällsbyggnadsområdet är nyskapande har kansliet tillsammans med kommunala
representanter i nätverk arbetat med att tänka nytt, strategiskt och innovativt i hur samverkan bör
utformas för att bäst tjäna sitt syfte.

Område Kollektivtrafik
Uppgift
Från och med 2015 är Direktionen det nya delregionala kollektivrådet (DKR). Kansliets nu tydligare
uppgift och ansvar inom kollektivtrafiken har lett till en förändrad arbetsprocess där Beredningen för
hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) har en roll som beredande instans för DKR. Remisser har ställts
samman angående Trafikförsörjningsprogrammet och Årlig avstämning.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Arbetet med Trafikförsörjningsprogrammet har i hög grad skett i samarbete med medlemskommunerna.
Resultat: Samarbetet mellan Boråsregionens medlemskommuner har inneburit att stor positiv påverkan på
inriktningen av det regionala Trafikförsörjningsprogrammet där VGR har tagit till sig mål och
aktivitetsstruktur som är framtagen av kommunalförbundet.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Kommunalförbundet har deltagit i det strategiska arbetet som leds av VGR tillsammans med övriga
kommunalförbund.
Resultat: Arbetet har inneburit att kommunalförbundets inspel till olika regionala initiativ ligger väl i linje
med Boråsregionens ambition som uttryckts i DKRs prioriteringar.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Kommunalförbundet har deltagit i den strategiska infrastrukturgruppen som leds av VGR. Gruppen har
under året främst fokuserat på den regionala planen men även den nationella planen för
transportinfrastruktur.
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Område Kultur
Uppgift
Kommunalförbundets uppgift är att ha en samordnande funktion i kulturarbetet och där fungera som en
stödorganisation för att säkra medlemskommunernas intressen på regional nivå. Den framtagna
delregionala kulturplanen är ett viktigt styrdokument i arbetet. Ett annat styrdokument är den regionala
kulturplanen.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Direktionen antog under hösten 2013 en kulturplan för Sjuhäradsområdet. Syftet i kulturplanen är att
fördjupa samarbetet mellan Sjuhärads kommuner för att skapa en långsiktig och hållbar utveckling av
kulturen i området.
Resultat: Den delregionala kulturplanen fungerar som ett vägledande dokument för kommunerna. En ny
regional kulturplan har arbetats fram under året och nätverket med kulturchefer har deltagit i den
processen och formulerat fyra målbilder för kulturutvecklingen i Boråsregionen kommande period.
Utgångspunkt var den delregionala kulturplanen. Den utvärderades under hösten och en reviderad version
för perioden 2016-2019 har påbörjats. Ett mål som bör utvecklas är Kultur som horisontellt perspektiv.
Gränsöverskridande möten och samverkan
I samband med utlysningen av tillväxtprojekt inom kulturområdet har kulturcheferna bidragit genom att
sprida informationen om utlysningen i sina nätverk. Möten har skett med kultturchefsnätverket som
gemensamt diskuterat olika kulturprojekt, deltagit i workshops och deltagit i uppföljning och utvärdering
av projekt.
Olika forum inom kulturområdet där kommunalförbundet medverkar:
 Kulturchefsnätverk
 VGR kulturnämndsmöten
 Processledare för kultur i övriga kommunalförbund
Resultat: Arbetet har gett ett positivt resultat. Många av kulturprojekten som tilldelades medel har bidragit
till en utvecklad samverkan och att målen i den delregionala kulturplanen uppfylls. Modeller för
delregional kultursamverkan har skett via projekten. Goda exempel på detta är Kalv på resa, Jam Sessions
2.0, Horisont – konstnärliga processer på äldreboenden, Vi byter skulpturer med varandra, Konsten och
Konstnärscentrum och Creative Cluster som arbetar för att stärka kulturella och kreativa näringar.
Främja innovation och nytänkande
Visionen med arbetet är att kommunerna upplever att samarbetet fungerar och upplevs som ett
kreativt kluster för kultur och kultur som horisontellt perspektiv. Ett tydligt fokus ska ligga på
invånarna som medskapare i kulturutbudet – prosumenter, ett led i strategin ökad delaktighet.

Område Tillväxt
Uppgift
Kansliets uppgift i tillväxtarbetet för Sjuhärad är att bidra till hållbar tillväxt genom att:








Stärka vår långsiktiga utvecklingskraft och främja innovationer
Utveckla humankapital, socialt kapital och bidra till kulturell förnyelse
Utveckla, stärka och marknadsföra Sjuhärads starka sidor
Bygga och stärka etablerade och nya nätverk för hållbar tillväxt
Utveckla näringslivet genom miljöprofilering och miljödriven företagsutveckling
Forma nya nätverk som utveckla det lokala kulturlivet
Stärka den sociala dimensionen

9

Utgångspunkten har varit att kommunalförbundet genom att stödja rätt projekt skall bidra till att ovan
nämnda effektmål uppfylls.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
De kvalitetskriterier som antogs 2014 var styrande vid årets utlysning av tillväxtmedel som genomfördes
under sommaren och hösten.
Resultat: Årets utlysning av tillväxtmedel resulterade i 34 ansökningar. De flesta inom målområdet En
ledande kunskapsregion. Få ansökningar inkom inom målområdet En region för alla. De långsiktiga
avtalen som kommunalförbundet tecknade med sex olika aktörer löpte ut vid årsskiftet 2015. En
utvärdering av projektens ekonomiska redovisningar har genomförts under året. Kansliet har handlagt
över 50 rekvisitioner under året. Kansliet har identifierat ett behov av tydligare ekonomiska riktlinjer för
tillväxtprojekten. En dialog förs även med övriga kommunalförbund för att skapa en samsyn kring
hanteringen av tillväxtmedlen.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Kansliet har samordnat och genomfört beredningsmöten samt tagit fram väl underbyggda underlag i
aktuella ärenden inför dessa möten.





Referensgrupp med kulturchefer
Referensgrupp näringslivschefer
Referensgrupp med miljöstrateger
Möte med organisationer som tilldelats tillväxtmedel

Resultat: Arbetet har innefattat att förse såväl förtroendevalda som tjänstemän med aktuell nationell,
regional och lokal information inom tillväxttilldelning. Referensgrupperna har bistått med viktning och
strategisk prioritering av de projektansökningar som skickades in till årets utlysning.
Främja innovation och nytänkande
Inom området tillväxt har projekt prioriterats som stärker långsiktig utvecklingskraft och främjar
innovationer.

Område eSamhälle
Uppgift
Kansliets uppgift är att vara en samordnande part och stödorganisation för att säkra
medlemskommunernas intressen inom eSamhällesfrågor både på regional och även nationell nivå. De
huvudsakliga utvecklingsområdena är eTjänster till kommuninvånare, eFörvaltning exempelvis
eArkivfrågor och inom eHälsa med exempelvis digitala trygghetslarm.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Utifrån Direktionens uppdrag till kommunchefer och förbundsledning om att ta fram områden för
samverkan mellan kommunerna har ett arbete pågått för att skapa en grundstruktur för att tillsammans
kunna arbeta med utvecklingsfrågor inom IT och verksamhetsutveckling.
Gränsöverskridande möten och samverkan
En tjänstemannagrupp kallad eLedningsgrupp ledd av kommunchefer, förbundsledning samt IT-strateger
har under året arbetat med att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. eSamordnare på
kommunalförbundet har till sin hjälp nätverk av tjänstemän från kommunerna för att arbeta operativt med
frågorna.
Nedan redovisas några aktuella nätverk och samverkansstrukturer:
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Styrgrupp IT i Väst (SITIV) VGR och kommuner
Strategisk styrgrupp för verksamhetsutveckling med stöd av IT (SSVIT
Arktitekturledningsgrupp i Västra Götaland (ALVG)

Främja innovation och nytänkande
eSamhället som område är per definition att arbeta med framtidslösningar och lyfta fram innovationer
som främjar medlemskommunernas utveckling att möta framtidens utmaningar.
Resultat: Samverkan mellan medlemskommunerna samt på regional nivå med att arbeta fram en gemensam
syn för vår region har stärkt delregionens påverkan på det regionala planet.

Uppdrag som bedrivits inom beredningsområdet under 2015
Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete där kommunalförbundet är samordnande part har bedrivits
till stöd för medlemskommunerna. Nedan beskrivs kortfattat de största uppdrag som kansliet har arbetat
med:
Miljö
Kansliet fick i uppdrag att slutföra det miljöprojekt som beslutades om 2013. Arbetet innebar att slutföra
projektet Inventera, definiera och prioritera miljöområdet i Boråsregionen i dialog med kommunerna.
En enkät skickades ut under året för att inventera kommunernas miljöarbete. En arbetsgrupp med
representanter från kommunens miljöverksamheter och kommunala bolag som ansvarar för
miljöstrategiska frågor har träffats för att kartlägga det arbete som sker inom kommunerna I november
samlades gruppen igen för att sammanställa och analysera resultatet och diskutera eventuell framtida
samverkan.
Business region Borås ‐ BRB
På tjänstemannanivå har ett arbete förts för att hitta en form för fortsatt verksamhet. Under hösten har ett
underlag för beslut om reguljär verksamhet på förbundet arbetats fram och presenterats för Direktionen.
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Välfärd och Kompetens
I beredningens ansvarsområde ingår inom välfärdsområdet äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri,
hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Inom kompetensområdet är inriktningen till största
del gymnasie- och vuxenutbildning samt arbetsmarknadsfrågor. Inom respektive område bedrivs
dessutom ett flertal projekt.
Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och
utvecklingsarbete. Då det finns samverkansavtal tecknade för både gymnasie-/och vuxenutbildningen ska
de intentioner som uttrycks där förverkligas. Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra
Älvsborg. Ett omfattande kontakt- och nätverksarbete bedrivs till stöd för kommunerna. För
länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund genom VästKom.
Hur arbetet styrts mot de strategiska målen
Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv
Kunskaps-, erfarenhetsutbyte och samordning inom medlemskommunerna skall vara till gagn för
invånarna inom kommunalförbundets ansvarsområde. Den sociala dimensionen är av stor vikt vid
samhällsplanering med tillhörande samhällsinsatser. Arbetet inom området skall stödjas genom att
identifiera särskilt betydelsefulla sociala indikatorer för hållbar utveckling och tillväxt inom vårt
geografiska område.

Resultat. Ett omfattande nätverksarbete bedrivs inom välfärdsområdet. Därutöver har två gemensamma
nätverksdagar för verksamhetschefer anordnats. Vid berednings- och nätverksmöten diskuteras
gemensamma frågor och förhållningssätt gentemot t ex SKL, Västra Götalandsregionen, Socialstyrelsen,
Migrationsverket och Länsstyrelsen.

De insatser som berör utbildnings- och kompetenssektorn har ett långsiktigt perspektiv på hållbar tillväxt.
Inom ramen för collegearbetet är den framtida försörjningsproblematiken det övergripande syftet med
dessa samverkansinsatser. Inom kompetensplattformsarbetet ryms mängder av processarbeten som även
de syftar till att sörja för att arbetsgivare och arbetstagare ska matcha sina behov med varandra. De
prioriterade mål som fastställts samt de riktlinjer som anges i samverkansavtalen är alla insatser som syftar
till att ge Boråsregionens aktörer bästa möjliga förutsättningar.

Resultat: Inom ramen för kompetensplattformsarbetet har året inneburit ett större fokus på att

länsgemensamt söka samverkan för utvecklingsarbetet, enligt de intentioner som är beskrivna i
tillväxtstrategin VG2020. Det görs i en strategisk grupp av tjänstemän från de fyra kommunalförbunden
och tjänstemän från Västra Götalandsregionen. I Boråsregionen har det delregionala arbetet harmoniserat
med de länsgemensamma insatserna och den delregionala styrgruppen har utökats med fler
verksamhetsrepresentanter. Arbetsformerna i branschråden för e-handel, bemanning och teknisk textil har
utvecklats medan råden för bygg, logistik och reklam fortsätter sina diskussioner.
Inom ramen för en förstudie har samverkansformerna Teknikcollege, Vård och Omsorgscollege samt
college för Gröna näringar (ex skog, livsmedel etc) fått möjlighet att reflektera över framtida strategiskt
viktiga utvecklingsområden.
Gränsöverskridande möten och samverkan
Möten i nätverk och samverkansgrupper med andra vårdgivare medverkar till att medlemskommunernas
gemensamma erfarenheter, problem, resurser och synpunkter tas tillvara och används i möten med
beredning och övriga förtroendevalda. Analysarbete utifrån resultat i öppna jämförelser inom olika
verksamhetsområden skall kunna leda till gemensamma delregionala satsningar.
Resultat: Information om och dialog kring t ex nationella och regionala handlingsplaner och satsningar
inom områdena mest sjuka äldre, barn och unga, psykiatri, funktionsnedsättning och beroende/missbruk
har skett. Analysarbete och diskussion kring gemensamma delregionala satsningar sker främst i
kommunalförbundets nätverksmöten inom respektive område. Den regionala och delregionala samverkan
sker i länssamverkans- och närvårdssamverkansgrupper med underlag från dessa nätverksmöten.
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Kommunalförbundet har inom ramen för närvårdssamverkan genomfört utbildning kring psykisk ohälsa
och erbjudit utbildningsinsatser för hela Västra Götalandsregionen inom missbruksområdet.
Liksom utbildnings- och kompetensinsatser måste ses ur ett långsiktigt perspektiv har det blivit allt
tydligare att utbildningsanordnarna även måste arbeta tvärprofessionellt med omgivande aktörer i både
Boråsregionen och över regiongränserna. Förbundskansliet ska bidra till att initiera, samordna och stötta
aktörerna i detta arbete. För att utveckla och utöka innovation, forskning och nytänkande skall samarbetet
med FoU Sjuhärad välfärd fördjupas.
Resultat: Nätverksarbete över både de kommunala- och delregionala gränserna har bedrivits i flera olika
former; inom kompetensplattformsarbetet, inom samverkansavtalen för gymnasie- och
vuxenutbildningsverksamheten, inom collegeformerna Teknikcollege och Vård och omsorgscollege, inom
projekten SYVonline och REKAS samt inom förstudien kring skolavhopp, SJUDA. Därutöver har
Boråsregionen deltagit i utvecklandet av REKAS och SYVonline, två IT-baserade verktyg som ska stötta
kompetensförsörjnings-/samt vägledningsarbetet. Boråsregionens vuxenutbildningsavtal genererade, likt
föregående år, ett stort utbud av främst Yrkesvuxutbildningar.
Främja innovation och nytänkande
Kommunalförbundets medverkan bidrar till att kunskap och erfarenheter från nationell, regional och lokal
nivå tas till vara för att utveckla kvalitet och samverkan inom beredningens samtliga områden.
Resultat: Kommunalförbundets omvärldsbevakning med ambition att bland annat uppmärksamma
kommunerna på kommande förändringar gällande lagstiftning, krav och samverkansbehov har skapat
underlag för dialog och erfarenhetsutbyte i beredning och nätverk.
De processarbeten som stöds genom direktionsbeslut i samverkansavtal såsom gymnasiesamverkan och
regional vuxenutbildning, medelstilldelning och collegeprocesser kommer att främja viljan till nytänkande.
Resultat: Möjligheten att reflektera över nya gemensamma utvecklingsinsatser kanaliserades till två
förstudier under hösten. Dessa kartläggningar fokuserade dels pågående och kommande collegeformer,
dels problematiken kring de unga som väljer att avbryta eller inte påbörja gymnasiestudier. Arbetet
resulterade i att Boråsregionen tillsammans med Fyrbodal och Skaraborg beviljades ESF-medel för ett
gemensamt utvecklingsarbete samt att en delregional grupp formerades för att gemensamt söka utveckla
och samordna insatserna kring det kommunala aktivitetsansvaret. Inom ramen för vuxenutbildningsavtalet
och samarbetet mellan de ledningsansvariga diskuterades möjligheten att framöver gemensamt erbjuda
även distans-/och påbyggnadsutbildningar.

Projekt som bedrivits inom beredningsområdet under 2015
Inom välfärdsområdet har fortsatt arbete skett kring Stärkta strukturer för kunskapsutveckling av en
evidensbaserad praktik inom Socialtjänsten. Medel från 2015 års överenskommelse mellan regeringen och
SKL har under året riktats mot arbete inom området funktionshinder och social barn- och ungdomsvård.
Kvarvarande medel har finansierat vissa insatser för mest sjuka äldre och öppna jämförelser.
Kommunalförbundet har även varit informationsbärare och deltagit i arbetet kring PRIO psykisk ohälsa.
Funktionshinderområdet
Arbetet har skett i kommunalförbundets verksamhetschefsnätverk Funktionhinder. Under 2015 har
mycket arbete lagts på dialog kring stödassisten/stödpedagog, framtagande av gemensam plan gällande
önskvärd kompetensutveckling och ansökan om YH-utbildning till stödpedagog. YH- utbildning
stödpedagog 200 poäng har godkänts.
Utbildning av egna utbildare i Delaktighetsmodellen har skett och dessa har sedan utbildat åtta personer
som använt modellen i kommunernas LSS verksamhet.
Äldreområdet
Utvecklingsledaren har deltagit i arbete med att ta fram en ny regional handlingsplan för mest sjuka äldre
2016-2018. Stöd har lämnats för arbetet med kvalitetsregister och delregionala sammanställningar har
tagits fram för dialog inom respektive kommun och mellan vårdgivarna inom ramen för
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Utbildningsinsatser har genomförts för BPSD-registret
(Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) och Första hjälpen med inriktning psykisk ohälsa
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hos äldre. Ett särskilt ÄBIC nätverk har inrättats för processledarna och en föreläsning med
Socialstyrelsen i metoden har erbjudits samtliga handläggare i Boråsregionens ansvarsområde.
Öppna jämförelser
Information/dialog i verksamhetschefsnätverk har skett utifrån kommunalförbundets delregionala
sammanställningar. Företrädare för RKA (Rådet för främjande av kommunala analyser) har föreläst vid de
gemensamma nätverksdagarna med verksamhetschefsnätverken, för att väcka intresse för de möjligheter
som finns att använda den statistik som rapporteras in i det egna analysarbetet.
Sociala barn- och ungdomsvården
Utvecklingsledarens uppgift har varit att omvärldsbevaka och tillgodose kommunernas behov av
information inom barn och unga området. Information, dialog och erfarenhetsutbyte har skett i
kommunalförbundets nätverk för IFO-chefer och Barn- och unga/BBiC. Dialog har förts kring t ex. ny
lagstiftning, Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården, barns brukardelaktighet
och BBIC och samarbete har skett kring regionala och delregionala utbildningsinsatser. I nätverksarbetet
har de öppna jämförelserna gett kunskapsutbyte och jämförelser kommuner emellan.
SJUDA-projektet
Liksom övriga kommunalförbund i Västra Götaland sökte Boråsregionen medel från Västra
Götalandsregionen för att utföra en kartläggning av medlemskommunernas arbete med det
kommunala aktivitetsansvaret för unga mellan 16-20 år. Uppdraget aktualiserades av en
skollagsändring i januari 2015 då lagen skärptes. I Boråsregionen skulle kartläggningen ex ge svar på
vilka insatser som erbjöds ungdomarna, vilka förvaltningar resp verksamheter som samverkade och
om kommunerna utvecklade arbetet över kommungränserna kring de ungdomar som valt att inte
påbörja eller avsluta sina gymnasiestudier innan slutförd skolgång. I slutet av året var projektledaren
klar med ett utkast till rapport.
Collegesamverkan i Västra Götaland
Under 2015 gavs samtliga processledare för collegeformerna Teknik samt Vård-och omsorg i
delregionerna inom VGR, möjlighet att sitta ned för att diskutera framtida önskat utvecklingsarbete.
Diskussionerna ledde fram till en önskan om fortsatt större utbyte och ett beslut att ansöka om
medel från ESF. I slutet av december beviljades ansökan som därmed ska resultera i ett samarbete
mellan delregionerna Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg där den sistnämnda påtagit sig
projektägarskapet. Inom ramen för det drygt tvååriga projektet ska en del fokusera på att bredda
rekryteringsunderlag, en annan projektdel fokusera på utveckling av collegesamverkan. I
Boråsregionen har denna andra projektdel fastställts till att utveckla ämnesintegrering inom
Teknikcollege och till att utveckla det lokala styrgruppsarbetet inom Vård- och omsorgscollege.
Därutöver kommer ESF-projektet att pröva förutsättningarna för att starta en ny collegeform,
Gröna näringar. Till sist ska samverkan mellan collegeformerna i Västra Götaland stärkas och
utvecklas till gagn för varje delregion.
Även VOC Sjuhärad har bedrivits i projektform under året. En delregional ledningsgrupp har
tillsammans med processledaren arbetat fram en ansökan enligt de angivna kriterierna för framtida
certifiering. Den certifieringsceremoni som beräknats till slutet av året, fick dock skjutas fram då
granskningen visade att det fanns ytterligare några områden att utveckla. Vid årsslutet upphörde
projektarbetet och processledaren avslutade sina arbetsuppgifter. Den delregionala styrgruppen för
VOC Sjuhärad kommer dock att bestå och fortsätta sitt arbete för att uppnå en snar certifiering.
Kompetensplattformsarbetet (KP)
Intensiteten i KP-arbetet växlar mellan de grupper som arbetar med de delprocesser som krävs för
att skapa god kompetensförsörjning i Boråsregionen. Inom ramen för KP-arbetet utvecklades
arbetet inom branschråden, bestående av arbetsgivare för ex teknisk textil, bemanning och ehandel. Förutsättningar för bildandet av fler och bestående branschråd kring ex bygg, logistik och
reklam, skapades. I ett VGR-finansierat projekt anställdes personer som ”kompetensmäklare” med
uppdrag att koppla samman arbetsgivares önskemål av kompetens hos framtida arbetstagare med
utbildningsanordnarnas utbildningsutbud. Detta direkt operativa arbete resulterade i flera nya
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utbildningar och ett antal YH-ansökningar, liksom diskussioner kring en framtida spetsutbildning
för gymnasieelever.
SYVonline
Boråsregionen deltog, liksom övriga kommunalförbund i Västra Götaland, i det av Tillväxtverket
finansierade projektet SYVonline. Den hemsida som under projekttidens 1,5 år utvecklats som ett
stöd i vägledningsarbetet av unga och vuxna, fick bland annat en Boråsregional del. Utöver detta
skapades en handledning som ett stöd i att skapa en kommunal plan för studie- och
yrkesvägledning. Inom ramen för projektarbetet besvarade studie- och yrkesvägledarna inom
grundskolan i Boråsregionen, ett antal enkätfrågor kopplade till deras arbetsuppgifter. Där framkom
att det fanns flera områden som försvårar och förhindrar kvalitativt god vägledning. Med anledning
av detta beslutade sig ledningsansvariga för utbildningsverksamheten i delregionen att söka
tillväxtmedel för att göra en grundlig kartläggning av pågående vägledningsarbete, i syfte att skapa
det underlag som krävs för ett gemensamt utvecklingsarbete.
REKAS
Arbetet med att färdigställa databasen Regional kartläggning av arbetsmarknad och studerande
(REKAS) skulle avslutas under årets sista månader. Syftet med databasen, att synliggöra utbud och
behov av kompetens för att ge förutsättningar för en effektivare matchning, utbildnings-planering
och kompetensförsörjning skulle då vara färdigställd med alla funktioner. Problemet med att
kontinuerligt fylla systemet med data från respektive aktör och delregion, visade sig dock inte
fungera innan projektslutet. Innan årets slut fastställdes att de fyra delregionerna under ytterligare
nio månader skulle fokusera på just insamlandet av data och att Västra Götalandsregionen skulle
finansiera även detta fortsatta projektarbete.
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Navet Science Center
Vision
Navet ska vara med och utveckla Sjuhärad till en attraktiv och konkurrenskraftig hållbar region med
hög utbildningsnivå. Sjuhärad ska ha befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och
matematik och med höga ambitioner och vilja att arbeta för ett hållbart samhälle.
Verksamhetsidé
Genom interaktiva utställningar, spännande pedagogik och utvecklande möten ska Navet ge
kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik som ger alla en möjlighet
att vara med och utveckla ett hållbart samhälle.
Allmänt
År 2015 har varit ett nyskapande och mycket framgångsrikt år. Den helt nya avdelningen TESSET,
med många olika teman, har öppnats på Navet. TESSET är en skaparverkstad med digitala och
analoga tekniker, finansierad med medel från Sjuhärads kommunalförbund. Syftet är att ge alla
skolor i Boråsregionen möjlighet att utveckla arbetet med digitala verktyg.
Navet har erhållet extra medel från Regionala utvecklingsnämnden för att driva projektet HELA
(Holistiskt Engagerat Lärande för Alla). HELA är ett stort samarbetsprojekt tillsammans med 12
andra organisationer och verksamheter.
Antal besökare på helger och lov har ökat med 28 %, totalt har antalet besökare ökat med 11 %.
Navet blev 2:a i 2014 års kvalitetsbedömning från Skolverket och fick en ökning med 11 % i anslag.
Ytterligare ett kemipris har delats ut till en Navetpedagog. Anna Gunnarsson, pedagog, författare
och utvecklare på Navet har tilldelats svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris
2015
27 december 2014 meddelades att Navet utsetts till Årets turistmål 2014 av webbplatsen
Turistmål.se. Motivering: För att ni har hög kundservice, bra engagemang och nöjda kunder och för
att ni på ett positivt och drivande sätt sticker ut från mängden.
Navet – huset
Det nya Navet ger stora möjligheter att möta många elever, studenter och lärare via våra teman.
Föreläsningar, event och konferenser har genomförts tillsammans med många olika organisationer.
Stor nysatsning TEKNIK på Navet
Under 2015 planerades och byggdes den nya avdelning, TESSET som kan ses som en långsiktigt
hållbar testmiljö med möjlighet att systematiskt prova, utvärdera och förbättra digitala arbetssätt
och IT-verktyg. Det är en plats där många ges möjlighet till skapande med digitala och analoga
tekniker.
Navet – kompetensutveckling
Navet har erhållit Sociala investeringsmedel från Västra Götalands regionen till HELA (Holistiskt
Engagerat Lärande för Alla) - ett utvecklingsprojekt.
Vi startade hösten 2015 med ett stort utbildningsprogram för fler än 500 pedagoger och
elevhälsoteam inom skola/förskola. Projektet följeforskas av Högskolan Borås.
I projektet samverkar 11 offentliga organisationer från kommun och region, med det gemensamma
målet att minska den psykiska ohälsan bland barn/ungdomar. Projektet syftar även till att fler ska
bli behöriga till gymnasiet efter grundskolan och att antalet avhopp från gymnasiet ska minska. 23
skolor/förskolor med 500 pedagoger och skolledare och 4000 elever från Borås, Mark, Bollebygd
och Ulricehamn ingår i projektet.
Utbildningen i Naturvetenskap och teknik för förskolelärare, som påbörjades 2010, fortsatte under
2015 med ytterligare 900 förskolelärare.
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Navet på NO-biennalerna i Växjö, Stockholm och Falun
Navet deltog i alla NO-biennaler i Sverige och höll två seminarier: dels Tunda &Triton, fysik för
yngre och dels ANT-tema, ett kriminaltema för åk 8 samt gymnasiet.
Navet på vetenskapsfestivalen i Göteborg
I samarbete med IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, bjöd Navet på kemi för
elever och lärare under vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Entreprenöriellt lärande
Läsåret 14/15 höll Navet i en ettårig ledarskapsutbildning för samtliga förskolechefer och rektorer
F-6 i Ulricehamns kommun. Förstelärare och arbetslagsledare från varje skola/förskola deltog i
utbildningen, liksom från två skolor från Borås. En storsatsning från Ulricehamn kommuns sida
med avsikt att ta ett helhetsgrepp avseende utbildning i entreprenöriellt lärande.
Tekniktema
Tillsammans med Volvo bussar AB, SPEED AB, Parker och Ericsson har ett tekniktema
genomförts, där 20 klasser har skapat och uppfunnit produkter/tjänster som vi troligen behöver
om 30 år. Vid avslutande event deltog 900 personer.
Grön Flagg
Borås Stad erhöll 1:a pris från Håll Sverige rent. En av motiveringarna var det stora antalet Grön
Flagg-certifierade förskolor och skolor. Navet har arbetat med inspirationsträffar, handledning och
nätverksträffar mellan 2012 och slutet av 2015 med sammanlagt 480 pedagoger.
Högskolekurser
1588 högskolestudenter har fått utbildning på NAVET under 2014 inom naturvetenskap, teknik
och matematik. Speciellt för studenter på förskollärarutbildningarna i Varberg och Borås har Navet
utvecklat verksamhet i naturvetenskap, teknik och kreativ verksamhet. Årets specialinriktning har
handlat om att lära naturvetenskap och teknik genom skapande och konstupplevelser – ett
ämnesövergripande perspektiv för förskolan.
Navet på maker space-turné i Sjuhärad
Under åtta veckor har Navet genomfört en turné på biblioteken i Bollebygd, Tranemo, Svenljunga,
Mark, Ulricehamn, Borås, Herrljunga och Vårgårda. Två Navetpedagoger arbetade en vecka i varje
kommun och gav besökare möjlighet att prova på modern teknik som 3D-skrivare, programmering,
filmskapande och mycket annat. Genomfördes med medel från Kulturnämnden i Västra Götaland.
Matematik
Navet har utbildat sammanlagt 1047 matematiklärare och matematikutvecklare, från många olika svenska
kommuner. Navet fortsätter att producera matematikverkstäder till skolor och förskolor.
Navet - pedagogiskt material
Tunda & Triton i FYSIKens värld - en bok skriven av en av Navets pedagoger, gavs ut i mars 2015.
Andra verksamheter har möjlighet att prenumerera på fysikteman för de yngre.
Sedan september 2015 har Navet var 14:e dag har Navet en helsida i Borås Tidning. Helsidans
artiklar förmedlar bland annat kunskaper om naturvetenskap, teknik och matematik samt förslag på
experiment att göra tillsammans. Tanken är att berätta i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Artiklarna
ska senare sammanställas och ges ut som en experimentbok.
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Nationellt och internationellt samarbete
NO-biennaler
Navet var under året inbjudet till alla NO-biennaler i Sverige i år och höll två seminarier: dels
Tunda &Triton, fysik för yngre, dels ANT-tema, ett kriminaltema för åk 8 samt gymnasiet.
Palu, Indonesien
Navet har inlett ett samarbete med Palu i Indonesien, genom Waste Recovery Borås. I staden Palu
vill ansvariga etablera ett ”Navet” med fokus på Hållbar utveckling. Två av Navets personal
besökte Palu under våren och en delegation från Indonesien besökte Navet i Borås under vecka för
utbildning. Projektet fortsätter under 2016.
ESCAR
Navet deltar i ett Erasmus+ projektet tillsammans med Orangeriet Borås; ESCAR (European strategic
partnership for Sustainable Consumption and Awareness Raising). Övriga deltagare kommer från Italien,
Spanien och Danmark. Projektet drivs under perioden 2014-2016. Syftet är att hitta sätt att kommunicera
med befolkningen för att påverka konsumtionsbeteendet avseende hållbar konsumtion.
Bryssel
Två av Navets pedagoger arbetar med att skapa internationella nätverk och samarbete, både för
Navets del och för skolor och förskolor i Sjuhärad. De arbetar även med att söka EU-bidrag och
andra bidrag. För att grunda sina kunskaper inom området gjordes en studieresa till Bryssel, där
EU-parlamentet, EU-kommissionen och Nato besöktes. Resan finansierades av medel från Lars
Hiertas Minnesfond.
Island
En Navet-pedagog reste tillsammans med förskolan Naturleken till Island, med syfte att utveckla
utomhuspedagogik. På Island gjordes besök på en utomhusförskola, samt på Science
centret/Djurparken Husdyragardur. Under och efter besöket planerades även för en
kompetensutvecklingssatsning på Navet för Naturleken. Satsningen har startat och ska pågå under
läsåret 15/16. Resan till Island finansierades av Naturlekens förskola.
Costa Rica
Under hösten reste en av Navets pedagoger tillsammans med rektor och personal från Dalsjöskolan
till Costa Rica. Med på resan var även en skolutvecklare från IDA-enheten i Västerås och personal
från St Gertruds skola i Västerås. Under resan besökte gruppen flera intressanta skolor i Costa Rica
och ett samarbete mellan dessa skolor, Dalsjöskolan och St Gertruds skola har redan påbörjats.
Besök gjordes även på Skolverket i Costa Rica. Resan finansierades av Atlas-medel från Universitet
och Högskolerådet.
Övrigt
Navets aktiviteter var en aktiv del av årets gatukonstfestival i Borås, No limit.
Våra besökare kunde vara med i projektet Håll ett öga på Borås – där de yngsta barnen fick placera
ut stora ögon i miljöer som de gillar och sedan ta kort på dem.Samarbetet med en av konstnärerna
resulterade i en målning av Navets bokfigurer Tunda (Fy) och Berta (Ke) på Navets yttervägg.
Katapultmålning med tvättsvampar och marshmallows utanför Navet: resulterade i fantastiska
canvasmålningar.
Elever från Erikslundskolan och Navets 3D-skrivarprojekt skapade 3D-figurer som vi skrev ut,
gömde och ordnade skattjakt kring i Navets omgivningar. De som hittade figurerna ombads visa
upp sina fynd med foto i sociala medier.
Kulturhistoria i Ulricehamn, Navet deltog med ångmaskiner, stirlingmotorer och solceller.
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Resultatmål 2015
Enligt verksamhetsplan 2015

Utfall 2015

Minst 30 000 elever på teman

Ej genomfört. Totalt 20 754, satsningen på den
nya avdelningen TESSET gjorde att antal
temabesök måste minskas
Genomfört 18 056
Genomfört för 1941 elever
Ej genomfört. 60 personer i tre grupper har
utbildats, externa medel saknas
Genomfört: 1137 pedagoger har utbildats

Minst 18 000 besökare på helger och lov
Minst 2 000 elever på teman i Matematikpalatset
Minst 300 pedagoger på
föräldramötespedagogikkurser
Minst 1 000 lärare på utbildning inom
naturvetenskap och teknik
Minst 1 000 lärare på matematikutbildning
genomförs
Minst 100 pedagoger erhåller minst fem
halvdagsutbildningar i entreprenöriellt arbetssätt
inom teknik och naturvetenskap
Minst 20 pilotklasser/grupper i olika åldrar ska
genomföra olika teman i den nya
teknikavdelningen
En rektorsutbildning genomförs
Minst motsvarande 1000 pedagoger för personal
i förskolan för att implementera den reviderade
Läroplanen genomförs.
Vandringsutställningarna skall vara uthyrda 50 %
av året
Minst 10 arrangemang, event för grupper utanför
skolsystemet genomförs

Kunskap och känsla, utbildningsprogram för
företag och arbetsplatser, genomförs för minst
300 personer
Navet kommer att delta i minst fem nationella
och internationella forum

Navet ska ingå i minst två EU-projekt

Kuben, Navets nya eventhall skall hyras ut vid
minst 15 tillfällen under året.
Minst två lärarlyftskurser genomförs av Navets
pedagoger
Navet har deltagit i ett EU-projekt om 3 D teknik
och under 2015 skrivs en teacher’s manual och
den sprids nationellt och internationellt under
2015/16.
Kemidraken Berta; prenumeration erbjuds

Genomfört: 1047 pedagoger
Genomfört: 956 pedagoger
Genomfört: 30 grupper
Genomfört, avslutades dec 2015
Genomfört: 1337 pedagoger har fått utbildning
Ej hyrt ut, utan sålt utställningar motsvarande
tre ggr hyrbeloppet
Genomfört 20 arrangemang: Linnemarschen,
Ulricehamn kulturteknik, Torget i Borås,
Kretsloppet, Fair trade-dag, turné till nio
kommuner, O-ringen, Earth Hour, No limit,
Bokmässa, Vetenskapsfestivalen
Ej genomfört
Totalt 147 personer
Genomfört åtta:
ECSITE med tre sessions
Indonesien Palu
Science on stage
Tre NO-biennaler
Bokmässa Göteborg
Vetenskapsfestivalen Göteborg
Genomfört:
Escar, hållbar utveckling
3D-projektet
Två Atlas-projekt till Costa Rica och Island
Genomfört
25 uthyrningar
Genomfört tre bildkurser för Högskolan Borås
Genomfört

Fyra tecknade prenumerationer
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Antal per kommun

2014

antal
antal
elever lärare
Bollebygd

Kompete
nsutveckli Barn
ng Lärare

Vuxna

konfe
rense Summa
r

273

20

82

Borås

13206

2166

3415

Mark

2017

211

33

852

80

932

Tranemo

1129

97

1226

Ulricehamn

2455

211

Vårgårda

290

24

314

Herrljunga

158

14

172

1148

123

Svenljunga

Övriga
HB i Borås

772

2946

Antal per kommun

2162 425

24974
2261

300

150

3888

2763

1598

1598

7392

7688

6427 4044

18155

11588

8739 4469

56662

2015

elever lärare
Bollebygd

3600

1492

Helger o lov
21528

375

Kompete
barn/el
nsutveckli
vuxna
ever
ng Lärare

konfe
rense Summa
r

142

28

135

70

375

Borås

13360

2090

4374

2465

3258 3688

29235

Marks

1169

203

495

110

90

2067

Svenljunga

1122

275

0

60

130

1587

Tranemo

1231

498

10

80

100

1919

Ulricehamn

1417

299

1487

200

240

3643

20

Vårgårda

255

16

80

108

459

Herrljunga

300

13

140

180

633

1761

655

övriga
HB

989

3405

1588

1588

Helger o lov

9936
20757

4077

9078

13071

8120
12226 3758

18056
62967

Medarbetarcentrum
Medarbetarcentrum är en resurs och ett neutralt forum för alla tillsvidareanställda i de samverkande
kommunerna Borås, Mark, Svenljunga och Tranemo. Medarbetarcentrum drivs inom
kommunalförbundet som en egen resultatenhet.

Vision och värdegrund
MEDARBETARCENTRUM inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv
”Kraft till förändring”.
Medarbetarcentrums värdegrund beskrivs med följande värdeord som genomsyrar hela verksamheten:
Ansvar - Initiativtagande - Samarbete - Öppenhet.

Verksamhetsidé
Medarbetarcentrums (MC) verksamhetsidé är att på ett effektivt sätt medverka till att stärka de
samverkande kommunernas attraktivitet som arbetsgivare. Genom att stimulera till en ökad
frivillig och sund personalrörlighet, kan trivsel och friskare arbetsplatser skapas.
Ambitionen är att via kompetenshöjande insatser, som exempelvis, coachande samtal, ledarskapsoch arbetsgruppsutveckling ge förutsättningar för medarbetare att aktivt ta ansvar för sin egen och
gruppens utveckling. MC ska vara ett etablerat hjälpverktyg och en neutral plats med stor
tillgänglighet. Ett nav bestående av samlad erfarenhet och kompetens med fokus på möjligheter, att
utmana, väcka mod och inspirera. Basen för verksamheten är i Borås men coacherna är på plats i
kommunerna på fasta tider efter överenskommelse. Vi har en öppen dialog med politiker, chefer,
HR-/personalspecialister, medarbetare och lyhördhet på efterfrågan av tjänster - flexibilitet.

Aktiviteter/händelser 2015
MC skall erbjuda hög och kvalitetssäkrad kompetens och för att leva upp till detta krävs en
kontinuerlig kompetensutveckling och omvärldsbevakning. Därför medverkar verksamheten i
nätverksträffar för Thomastester (självskattningsanalyser) via Thomas International, deltagande i
CAV-nätverk via Högskolan Borås och i Riksringens nätverksträff i Nyköping. Utbildning och
nätverksträff för GDQ (Group Development Questionaire) i Stockholm, där samlad kompetens
träffades för kompetensöverföring och uppföljning av verktyget. Vi jobbar för att vara en lärande
organisation, att delge och föra över våra individuella kompetenser och lärdomar i olika
sammanhang genom ”överhörning” som är viktigt för vår organisation. Vi deltar i temadagar,
föreläsningar och nätverksträffar i olika forum.
Det finns ett nationellt intresse för den samverkan som bedrivs via Medarbetarcentrum och detta
har bidragit till kontakter med andra, bland annat Karlstad och Nyköpings Kommuner.
Kommunalarbetaren och Dagens Samhälle har uppmärksammat Medarbetarcentrums verksamhet
och skrivit artiklar i sina upplagor under året.
Anpassning av verksamhetens kostnader i relation till intäkter har skett. Personalminskning har
skett med med 1 åa.
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Utveckling och förbättring av vårt administrativa verktyg, matchningsdatabasen och hemsidan har
genomförts.
Ny broschyr om verksamheten har tagits fram.
Utökade uppdrag med främst grupputvecklingsinsatser efter behov i alla medlemskommuner.
Utöver flera gruppinsatser med ledare och medarbetare, kan speciellt nämnas medverkan vid
rekrytering av ledare i medlemskommun genom dialog kring gjorda Thomastester. Intervju-uppdrag
i personalgrupp för medlemskommun. Utbildning av förstelärare och specifika coachande uppdrag
i olika konstellationer.
Ledarskapsutbildningen har implementerats och genomförs nu varje år. Utbildningen pågår under
en längre tid, närmare tolv månader.
Dialog med personalavdelningarna och/eller ledningsgrupp för stadsdelsförvaltningarna i Borås
Stad.
Dialogträff med fackliga företrädare.
Flera styrgruppsmöten där personalcheferna för medlemskommunerna ingår.
Informations/verksamhetspresentationer i flera av förvaltningarna i Borås Stad samt för samtliga
chefer i Svenljunga och Tranemo Kommuner.
Träff, information och dialog med personalansvarig och/eller med ledningsgrupp i Bollebygds,
Herrljungas, Ulricehamns och Vårgårdas kommuner.

Strategisk inriktning
Genomföra Medarbetarcentrums Ledarskapsutbildning i Hälsofrämjande och effektivt ledarskap varje år.
Marknadsföra hur Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas på ett lönsamt sätt.
Etablera ledarskapsutbildningen och grupputvecklingsinsatser (med bland annat GDQ - Group
Development Questionaire), ledarskapsrapport baserad på enkäter, ledarskapsbokslut och coachning.
Verka för ökad samverkan, rekrytera ytterligare medlemskommuner.
Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom omvärldsbevakning och nätverk.
Medarbetarcentrum är tillgängligt alla arbetsdagar året runt.
Informationsinsatser hur Medarbetarcentrums tjänster kan nyttjas på ett lönsamt sätt.
Medarbetarcentrum deltar i olika nätverk och omvärlds bevakar genom deltagande i föreläsningar/
seminarier, via litteratur, internet, tidningar m.m.
Effektmål för 2015 var
1. Dialogträffar med kommunernas personalenheter kring utveckling, utbud och behov.
2. Aktivt marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet.
3. Koordination av Tranemo Arbetsgivarring.
4. Genomföra ledarskapsprogram.
Måluppfyllelse – kommentarer
Mål 1
Träffar med samtliga personalansvariga, enheter i medlemskommunerna under året är uppnått.
Mål 2
Dialogträffar med personalansvariga från samtliga medlemskommuner, då alla MC tjänster har
belysts samt dialog kring ev. framtida behov. Ledarskapsutbildningen visar sig vara uppskattad och
bra men där ekonomin styr möjligheten för chefer att medverka. Ny broschyr har i
dialog/informationsträffar marknadsförts i kommunerna samt i Borås Stads förvaltningar genom
dialogträffar/marknadsföringsinsatser. I en stadsdelsförvaltning återkommande träffar med
lednings- och fackliga representanter (FSG) med statistikrapportering. I Svenljunga och Tranemo
kommuner genom informationsinsats för samtliga chefer. Dialogträff med de Fackliga företrädarna
under hösten. I styrgruppsmöten som hålls flera gånger under året med personalchefer för
respektive kommuner.
Träffar med personalansvariga och/eller med ledningsgrupper för Bollebygds, Herrljungas,
Ulricehamns och Vårgårdas Kommuner.
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Mål 3
Koordinering av Tranemo arbetsgivarring har fullföljts under året och konsolidering av arbetsgivarringen
har skett. En ökning av aktiviteter och kompetensutveckling ses över tid sedan starten 2010.
Medarbetarcentrums uppdrag har uppskattats och tacksam feedback har lämnats från flera av
medlemsföretagen i arbetsgivarringen. Uppdraget avslutades 31 december, där ny koordinator tillträtt. Vid
årsmötet i februari 2016 lämnas ordförandeskapet över.
Mål 4
Ledarskapsutbildningen har utvecklats och återigen startat i maj 2015 och pågår till april 2016. I
utbildningen, som skall ses som komplement till andra interna chefsutbildningar i kommunerna, ingår sju
dagar med sex mellanliggande individuella coachningar. Vi använder det forskningsbaserade verktyget
Ledarskapsbokslut som en bas i utbildningen. Coachningarna bygger på Ledarskapsrapporter (feedback
från medarbetare och överordnad chef) och den utvecklingsplan som upprättas, där en första rapport
skapas vid utbildningens start och en rapport skapas vid utbildningens slut. Utbildningens
framgångsfaktorer har visat sig vara; reflektion, feedback och coachning. Utbildningen pågår under en
längre tid, cirka tolv månader. Målet är uppnått och utbildningen kommer att erbjudas chefer/ledare varje
år, då den är uppskattad.

Tjänsteutbud
Grunden för arbetet i de olika programmen och arbetsmetoderna är att utveckla en effektiv, framgångsrik
och vägvinnande process. Medarbetarcentrum arbetar med följande tjänsteutbud:
Kärnverksamhet, basfinansierade
Reflekterande samtal
Jobbmatchning
Jobbväxling
Personalekonomiska beräkningar
Statistik över verksamheten
Tilläggs tjänster efter överenskommelse
Coachande samtal
Livs- & karriärplanering
Omställningsprogram
Chefscoachning
Ledarskapsutbildning i Hälsofrämjande och effektivt ledarskap
Chef- och grupputveckling
Gruppcoachning
Personprofilanalyser (självskattning enligt Thomastester)
Chefsomställningsprogram
Temadagar och föreläsningar
Axplock ur verksamheten ‐ siffror
2143 lediga tjänster har hanterats under året vilket, efter justering, är en ökning med 29 % från
föregående år.
Kärnverksamheten är alltid prioriterad och övriga uppdrag utförs i mån av tid. Fördelningen av
ärenden i kärnverksamhet är 89 % och på köpta tjänster 11 %.
Under året har närmare 550 medarbetare hanterats i verksamheten via samtal,
grupputvecklingsinsatser och jobbmatchning/jobbväxling. Av andelen enskilda individärenden är
kvinnor 82 % och män 18 %.
Utöver ovanstående har vi haft mejl- och telefonsupport, möten och samtal med
personalfunktioner, chefer/ledare och medarbetare.
Vid 17 informationstillfällen har ytterligare drygt 300 medarbetare tagit del och fått kännedom om
MC verksamhet.
Två Thomastester gjorts inför rekrytering av högre ledarbefattning inom medlemskommun.
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146 individer har kommit till någon form av positiv förändring och som har återkopplat till MC.
Förändringen består av jobb byte inom den egna kommunen, hos annan kommun, till extern
arbetsgivare eller har påbörjat studier. Bland annat detta visar att det finns ett behov av att jobba
för en frivillig och sund personalrörlighet. Det är en rapporterad ökning med 30 %
Efterfrågan på grupputvecklingsprocesser/ledarskapsutveckling generellt har ökat under året.
Insatser har gjorts i 24 grupper i medlemskommunerna.
Ett antal enskilda chefer har efterfrågat och nyttjat en serie återkommande coachningssamtal som
stöd och utveckling i det dagliga ledarskapet., chefscoachning.
Karlstads och Nyköpings kommuner har på eget initiativ varit kontakt med oss inför planeringen av
liknande verksamhet.

Statistisk redovisning
Syftet med denna statistikredovisning är att samverkanskommunerna ska kunna följa verksamhetens
resultatutveckling. Förutom den mer traditionella statistiken görs en löpande ekonomisk
uppföljning/utvärdering/ redovisning av Medarbetarcentrums verksamhet via vårt eget utvecklade
program PEUP. Det kan vara värt att notera att viss lönsamhet hamnar utanför Medarbetarcentrums
domän. Flera av Medarbetarcentrums ”kunder” bryter upplevd inlåsning i sina kommunala jobb och
hamnar externt med god produktivitet. Det skapas samhällsekonomiska intäkter och viss belastning
kommer att undvikas hos sjukvård och i sjukförsäkringssystemet etc.
PEUP – Personalekonomiskt resultat
I genomsnitt på de ärenden vi kan följa och göra en personalekonomisk utvärdering på, ger varje ärende
89 880 kronor i genomsnittlig lönsamhet vid uppföljningstillfället efter 12 månader. På längre sikt, 3 år, är
den genomsnittliga beräknade lönsamheten 427 926 kronor per ärende.
Ärendestatistik ‐ förändringar
Antal förändringar i medlemskommunerna 2015
Förändringar
Kvar i nuvarande tjänst pga förändring

Borås

Mark Svenljunga Tranemo

Summa

6

0

2

0

8

Ny tjänst, samma kommun

74

18

0

1

93

Ny tjänst, annan kommun

6

5

2

0

13

19

4

0

1

24

Studier

4

1

0

0

5

Arbete + studier

2

0

0

1

4

111

28

4

3

146

Ny tjänst, externt
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Resultaträkning 2015
Sjuhärads kommunalförbund
Resultaträkning 2015, belopp i
tkr
Exkl interna poster
2015

2014

Not

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

28 555
-53 403
-353

31 898
-61 375
-333

1
2

Verksamhetens nettokostnader

-25 201

-29 810

16 311
6 783

16 435
5 715

3
4

2 145
31
-13

2 092
385
-28

5
6
7

56

-5 211

0
0

0
0

56

-5 211

Förbundsbidrag, Kansli
Medlemsavgifter, Navet
Medlemsavgifter,
Medarbetarcentrum
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära
poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Sjuhärads kommunalförbund, Kansli och
Tillväxtmedel
Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Inkl interna poster
2015

2014

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

17
741
-34
800
-58

-43 090
-60

Verksamhetens nettokostnader

-17
117

-20 992

Förbundsbidrag, Kansli
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader

16
311
34
-4

16 435
403
-14

-776

-4 168

0
0

0
0

-776

-4 168

Verksamhetens intäkter

Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

22 158
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Sjuhärads kommunalförbund, Navet
Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Inkl interna poster

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Medlemsavgifter, Navet
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

2015

2014

11
920
-17
511
-285

10
578
-16
892
-263

-5
876

-6
577

6 783 5 715
0
0
-11
-32
896

-894

0
0

0
0

896

-894
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Sjuhärads kommunalförbund, Medarbetarcentrum
Resultaträkning 2015, belopp i tkr
Inkl interna poster
2015

2014

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

716
-2 915
-9

786
-3 016
-10

Verksamhetens nettokostnader

-2 208

-2 240

2 145
0
-1

2 092
0
0

-64

-148

0
0

0
0

-64

-148

Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat
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Balansräkning 2015
Sjuhärads kommunalförbund, belopp i tkr

2015

2014 Not

Anläggningstillgångar

6 526

8 254

Maskiner och inventarier

1 889

2 242

8

512

512

9

Värdepapper
Bidrag till statlig infrastruktur

4 125

5 500 10

Omsättningstillgångar

53 938

Fordringar

12 896

5 490 11

Kassa och bank

41 042

48 688 12

Summa tillgångar

60 464

62 432

Eget kapital
Därav årets resultat

Avsättningar
Avsättningar för pensioner

5 173

54 178

5 117 13

56

-5 211

23 272

21 553

8 272

6 553 14

Andra avsättningar

15 000

15 000 15

Skulder

32 019

35 762

Långfristiga skulder

171

196 16

Kortfristiga skulder

31 848

35 566 17

Summa eget kapital, avsättningar

60 464

62 432

och skulder.
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Noter ‐ Sjuhärads kommunalförbund
belopp i tkr
2015

2014

1 Verksamhetens intäkter
Statsbidrag
Bidrag från Regionen
EU-bidrag
Försäljning mm
Summa

6 655
14 769
64
7 067
28 555

9 751
11 687
0
10 460
31 898

2 Verksamhetens kostnader
Bidrag till projekt/verksamheter
Återföring avslutade projekt
Bidrag till statlig infrastruktur*
Personalkostnader
Material och tjänster
Summa

14 566
0
1 375
24 593
12 869
53 403

15 844
-4 176
9 500
24 957
15 250
61 375

3 Förbundsbidrag, kansli
Bollebygd
Borås
Falkenberg
Herrljunga
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Varberg
Vårgårda
Summa

630
7 762
0
681
2 470
755
846
1 697
662
808
16 311

626
7 690
229
677
2 464
753
845
1 687
656
808
16 435

4 Medlemsavgifter, Navet
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Ulricehamn
Summa

5 340
624
190
237
392
6 783

4 500
525
160
200
330
5 715

5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum
Bollebygd
Borås
Mark
Svenljunga
Tranemo
Summa

1 347
489
145
164
2 145

0
1 314
477
141
160
2 092
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6 Finansiella intäkter
Ränta på bankkonton
Summa

31
31

385
385

7 Finansiella kostnader
Övrigt
Summa

13
13

28
28

2 242
0
-353
1 889

2 411
164
-333
2 242

512

512

4 125

5 500

8 Maskiner och inventarier
Ingående balans
Investeringar
Avskrivningar
Utgående balans
9 Värdepapper
Aktier i Mediapoolen AB och
Gryning Vård AB
10 Bidrag till statlig infrastruktur
E20*
11 Fordringar
Kundfordringar
Momsfordran
Interimsfordringar, huvudsakligen
inkomstrester
Summa

2 907
16

1 744
454

9 973
12 896

3 292
5 490

12 Kassa och bank
Bankkonton
Kontantkassa
Summa

41 023
19
41 042

48 676
12
48 688

13 Eget kapital
Ingående eget kapital
Årets resultat
Utgående eget kapital

5 117
56
5 173

10 328
-5 211
5 117

14 Avsättningar för pensioner
Pension inkl löneskatt

8 272

6 553

15 000

15 000

171

196

15 Andra avsättningar
Bidrag till statlig infrastrukur*
16 Långfristiga skulder
Investeringsbidrag Navet
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17 Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Interimsskulder, huvudsakligen
inkomstförskott
Beslutade projekt
Pensioner individuell del, inkl löneskatt
Leverantörsskulder
Preliminär skatt
Arbetsgivaravgift
Övrigt
Summa

1 794

1 767

7 490
16 117
1 357
2 900
553
539
1 098
31 848

12 049
16 518
1 358
2 273
917
530
154
35 566

Interna poster på 1824 tkr för 2015 och 1640
tkr
för 2014 har exkluderats från
resultaträkningen.
*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad
av E20
genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor. Bidraget redovisas i balans- och
resultaträkning
och upplöses på fem år.
Upplösning
2014
2015
2016
2017
2018

Tkr
9 500
1 375
1 375
1 375
1 375
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Bilaga 1 – Antal anställda
Kansliet

Totalt 17 årsarbetare varav 2,0 vakanta och 6,5 som finansieras med projektmedel
Förbundsdirektör 1,0
Regionutvecklingschef 1,0
Förbundssekreterare 1,0
Ekonomi 1,5
Reception, konferens mm 0,5
Välfärd 3,0 varav 1,5 finansieras med projektmedel
Kompetens 3,0 varav 2,0 finansieras med projektmedel
Regional utveckling 3,0 (1,0 vakant)
eSamordnare 2,0 (1,0 vakant) finansieras med projektmedel
Digitalisering av trygghetslarm 1,0 finansieras med projektmedel

Medarbetarcentrum
4,0 årsarbetare under perioden 20150101-20150731
3,0 årsarbetare under perioden 20150801-20151231
Verksamhetschef
20150101-20150731
20150801-20151231

1,0
0,3

Coach
20150101-20150731
20150801-20151231

3,0
2,7

NAVET totalt 18,9 årsarbetare
Verksamhetschef 1,0
Administration 1,0
Pedagoger 10,9
Bibliotekarie 0,2
Tekniker 2,2
Designer 1
Material och konferens 1,3
Timanställd helgpersonal 1,2
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Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern kontroll 2015
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Att godkänna redovisning av intern kontroll 2015.
Att godkänna Intern kontrollplan 2016.
Att nämnderna ska beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i riskanalysen för
2017 och särskilt risker i samband med den nya organisationen.
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Alla nämnder

Intern kontrollplan 2016 samt redovisning av intern
kontroll 2015
Inledning
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas uppföljningar av intern kontroll år 2015 samt planer för intern kontroll 2016 inkommit till
Kommunstyrelsen. Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för
den interna kontrollen i Borås Stad. Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av nämnden. Resultatet
från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden skall därefter rapporteras
till Kommunstyrelsen.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och syftar
bland annat till att:
• säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs.
• säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.
• minimera risker, säkra system och rutiner.
• trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster.
• säkra en rättvisande redovisning.
• skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Utvärdering av uppföljning 2015 och plan 2016
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys och plan för innevarande år. Samtliga nämnder har redovisat
uppföljning av 2015 års plan samt riskanalys och plan för 2016 i samband med årsredovisningen.
Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska ske i
ett system som Stadskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har missat att det är den låsta
rapporten i Stratsys som ska nämndbehandlas. Det ska heller inte vara någon skillnad
mellan den rapport som diarieförs och den låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna
uppmanas att beakta detta när uppföljning för 2016 och plan för 2017 ska tas fram.
Det finns en variation bland nämnderna kring vilka risknivåer som redovisas i planen.
Risker som har en låg riskbild, det vill säga låg sannolikhet att de inträffar och liten
konsekvens om de skulle inträffa, bör inte tas med i internkontrollplanen. Några
nämnder har redovisat risker med stor sannolikhet och allvarliga konsekvenser, en
riskbild på 9 eller högre. Dessa risker ska åtgärdas för att minska sannolikheten
och/eller minska konsekvensen av händelsen.
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I samband med att det bildas nya nämnder och för att utveckla och förbättra den interna kontrollen i Borås Stad kommer Ekonomistyrning och Kvalitet och utveckling
kalla till erforderliga utbildningar för samtliga nämnder.
Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och bedömningen är att det inte krävs några förändringar i övergripande rutiner. De avvikelser
som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas, berörd personal har informerats och aktuella rutiner har uppdaterats.
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska den interna kontrollplanen baseras på
en riskanalys av rutiner och processer. Vid granskning av 2016 års planer uppmärksammas att nämnderna fortfarande har en övervikt mot de ekonomiska riskerna jämfört med andra risker i verksamheten.
När det gäller planen för 2017 så vill Kommunstyrelsen uppmana nämnderna att beakta de risker som finns inom respektive nämnds egen verksamhet i riskanalysen för
2017 och särskilt risker i samband med den nya organisationen.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Widén
Ekonomichef
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Riskanalys och internkontrollplan 2016
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern
kontrollplan för 2016 och översända denna till Kommunstyrelsen och
Kommunrevisionen för kännedom.
Sammanfattning
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som
den professionella ledningen och övrig personal samverkar.
Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Risker ska
värderas utifrån sannolikhet och konsekvens.
I enlighet med fullmäktiges regler för intern kontroll ska respektive nämnd ta fram en
intern kontrollplan för varje verksamhetsår. Till grund för 2016 års interna
kontrollplan för Fritids- och folkhälsonämnden ligger en förvaltningsövergripande
genomförd riskanalys.
Bakgrund
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som
den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för
att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen.
Risker ska identifieras och värderas utifrån
- verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv
- ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar
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Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Sannolikhet innebär hur
troligt det är att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och
verksamhetsmässiga effekter som kan uppstå om ett fel inträffar.
Förvaltningens övervägande
I enlighet med fullmäktiges regler för intern kontroll har Fritids- och
folkhälsonämnden en skyldighet att följa upp verksamhetens interna kontrollsystem.
Varje år skall nämnden anta en plan för detta arbete. I samband med
årsredovisningens upprättande rapporteras resultatet från den interna kontrollen.
Till grund för 2016 års interna kontrollplan ligger en förvaltningsövergripande
genomförd riskanalys.
Samverkan
Samverkan har skett med samtliga enheter på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Bilagor
Riskanalys – 2016 Fritids- och folkhälsonämnden
Intern kontrollplan – 2016 Fritids- och folkhälsonämnden

Riskanalys 2016
Fritids- och folkhälsonämnden

1 Styrning och ledning
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedömning

Till plan

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej
följs

Risk att fel person fattar beslut i
ärenden där denne ej har behörig
delegation.
Risk att delegationsbeslut inte
redovisas till nämnd.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Attestbehörighet

Risk för att
attestreglemente inte
följs

Risk för beslut fattas av obehöriga

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

Övergripande verksamhet Verksamhetskontroller

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

Risk för brister i arbetet med
tilldelade mål samt brister i
uppföljning och åtgärder av dessa.
Risk för brister i arbetet med
befintliga styrdokument.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Risk för brister i
kontrollen av befintliga
avtal med våra
föreningar

Risk för att avtalen inte är tydliga.
Risk för att det arbete som
överenskommits inte utförs.
Risk för brister i kvaliteten av det
arbete som utförs.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Taxor

Vissa verksamheter är till viss del
avgiftsfinansierad.
Risk för att felaktig taxa tas ut

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Arkivhantering

Risk för att handlingar inte förvaras
och bevaras på ett ändamålsriktigt
sätt enligt offentlighetsprincipen.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risk för brister i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet

Risk för kvalitetsförsämringar och
driftsstörningar i verksamheten.
Risk för ökad ohälsa.
Risk för att förlora kompetens.
Risk för ekonomiska
sanktionsavgifter.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Förebyggande
brandskyddsarbete

Risk för förstörelse av allmänna
handlingar, inventarier och lokaler.
Risk för skada på anställda eller
besökare.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedömning

Till plan

Risk för brister i arbetet
med ett fungerande
miljöledningssystem

Risk för att befintliga rutiner och
överenskomna arbetssätt inte följs

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Risk för att
dokumenthanteringspla
nen inte är uppdaterad

Risk för felaktig hantering av
allmänna handlingar

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risk för oklara
försäkringsförhållanden
vid aktiviteter på våra
anläggningar

Risk för oklart försäkringsansvar, vid
eventuell skada, vid aktivitet i de
anläggningar/platser som ligger inom
fritids- och folkhälsonämndens
ansvarsområde.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016

Kommentar
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2 Personal
Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

6

Ja

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas
till personer som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga belopp går
ut till personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det
personalrättsliga området.

3.Kännbar

Sårbarhet i verksamheten

Risk för att funktioner i vår
verksamhet inte har någon
ersättare.

3.Kännbar

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016

Kommentar
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3 Ekonomi
Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

6

Ja

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk för felaktig debitering av
belopp och/eller till fel person.
Risk för att kunder debiteras
alltför för sent.
Risk att fakturor inte skickas till
kunderna.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Risk att Lagen om
offentlig upphandling
(LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot
LOU och mot Borås Stads
upphandlingsregler och policy.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk att ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används
för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar
ej uppfylls korrekt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk för felaktig hantering
av kontanta medel

Risk att det inte råder säker och
trygg hantering av kontanta
medel.
Risk för svinn.
Risk för att befintliga
kommungemensamma rutiner och
riktlinjer inte följs.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga leverantörer

Risk att utbetalning görs till
oegentliga leverantörer.
Risk för felaktig hantering av
leverantörsfaktoror.
Risk för brister i användandet av
tilldelade skattemedel.

3.Kännbar

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs

Risk att representationsreglerna
för Borås Stad och Skatteverkets
regler ej följs.
Risk för representation som inte
direkt kan hänföras till bedriven
verksamhet.

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas ut

Upphandling

Kontanthantering

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016

Kommentar
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Inventarier

Risk för brist i kontrollen
av inventarier

Risk för stöldmärkning av
inventarier inte är tillräcklig.
Risk för brister i kontrollen av
befintliga inventarier.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016
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4 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller
- Badplatser, spår och
leder, aktivitetsplatser

Risk för att inte få hjälp
vid eventuell skada på
grund av ensamarbete
vid badplatser, spår och
leder

Ensamarbete kan innebära en
risk vid arbete vid badplatser,
men också vid inventering och
underhåll av våra leder och
motionsspår.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Kontroll gjord under 2015.
Överordnad chef har yttersta
ansvaret. Brister klargörs under
2015.

Risk för ej fungerande
säkerhetsutrustning på
de allmänna
badplatserna

Fara för allmänheten om inte
befintlig säkerhetsutrustning
fungerar.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risk för skador och
hinder för allmänheten
på spår och leder som
en konsekvens av olika
väderförhållanden

Risk för att ej fungerande elljus är
strömförande och ligger utmed
spåret samt att nedfallna träd kan
innebära ett hinder för
allmänheten.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Risk för brand -och
fallskador. Risk för stick
-och skärskador. Risk
för brännskador.

Riskerna kan uppkomma i någon
utav Sundholmens fyra
Byggnader; Huvudbyggnad, anex,
bastubyggnad eller i
verktygsboden.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller
- Sundholmen kurs och
konferensgård

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016

Besiktningar har gjorts under
2015 av de äldre eljusspåren av
Borås elnät. Eventuella brister
åtgärdas och hålls under
uppsikt.
I kommande spår och leder
utredningen finns exemeplvis en
belysningsplan som även
behandlar åtgärder av befintlig
belysning.
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller
- Idrottsplatser
utomhus

Risk för bristande
säkerhet på våra
idrottsplatser utomhus

Risk finns att fotbollsmål används
felaktigt de kan välta och skada
besökare.
Att utrustning så som klippare,
fräsar m.m. står tillgängliga så att
besökare kan skada sig alternativt
stjäla utrustningen.
Att personal vid de
föreningsdrivna anläggningarna
inte får den erfordeliga utbildning
som krävs för att göra ett säkert
och tryggt arbete på
anläggningarna.
Läktare som inte underhålls och
kontrolleras kan innebära fara för
besökare.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller
- Idrottsplatser
inomhus

Risk för bristande
säkerhet på våra
idrottsplatser inomhus

Utrustning i inomhushallarna kan
vara bristfälligt underhållna vilket
kan medföra olyckor och skada.
Läktare som inte underhålls och
kontrolleras kan innebära en fara
för besökare.
Att nycklar till anläggningen
kommer på drift och skadegörelse
och stöld kan uppstå.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

AnläggningsenhetenVerksamhetskontroller
- Borås Arena

Risk för skadegörelse
och stöld av obehöriga
gäster på Borås Arena

Anläggningen är idag en "öppen
och tillgänglig" anläggning
vilket´kan medföra att obehöriga
lätt kan ta sig in på området och
vålla skada eller stjäla.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Badenheten Verksamhetskontroller
- Simhallar

Risk för bristande
säkerhet i våra
badanläggningar

Risk för otillräckliga kunskapar i
livräddning bland personalen.
Risk för bristande kunskaper
rörande gällande brandrutiner.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk för bristande
rutiner vid driftstopp
eller störningar på
fjärrvärme, vatten- och
el försörjning

Risk att gästerna inte kan duscha
före eller efter bad
Riska att reningsverken slutar
fungera
Risk att det blir mörkt i lokalerna

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016

Kommentar
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Tillståndsenheten Verksamhetskontroller
- Myndighetsutövning

Risk för våld och hot vid
myndighetsutövning

Risk för att anställda som arbetar
med myndighetsutövning utsätts
för våld och hot.
Risk för otillräckliga kunskaper
bland personalen i hanteringen av
hotfulla situationer/hotfulla
personer.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Kommentar

Karakteristiskt för
myndighetsutövning är att den
enskilde befinner sig i ett slags
beroendeförhållande
(Arbetsmiljöverket).
Brygghusenheten Verksamhetskontroller

Föreningsenheten Verksamhetskontroller

Driftsenheten Verksamhetskontroller
- Teknisk drift

Risk för personalbrist i
förhållande till
öppettiderna

Liten arbetsgrupp med långa
öppettider.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Eget öppethållande hos
gästarrangörer.

Risk för sabotage av oseriösa
arrangörer som verksar vara
seriösa vid projekgenomgångar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Brand

Risk för brand i skatehallen som
en konsekvens av att hinder
byggs i trä. Damm bildas vid
slitage.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Olyckor och skador i
Skatehallen

För liten åkyta i förhållande till
antalet utövare

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Föreningsbidrag

Risk för att bidrag betalas ut på
felaktiga grunder.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Borås Stads
bidragsbestämmelser

Risk för att Borås Stads
bidragsbestämmelser inte
överensstämmer med behovet i
föreningslivet

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Leverans av kemikalier

Risk för felaktig hantering vid
leverans av kemikalier till våra
badanläggningar.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Undermåligt underhåll i
våra badanläggningar

Risk för personalens hälsa
Risk för skador hos gäster
Risk för stängning av berörd
anläggning

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016

Granskning, Borås Stad
stadsrevisionen, år 2015
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Staben verksamhetskontroller
- IT och telefoni

Risk att kostnader vid
användning av ITutrustning (exv.
telefoner, datorer, Ipad)
vid privat bruk bekostas
av arbetsgivaren

Risk för att bristande kontroll av
fakturor
Risk för att maxbeloppen är på
felaktig nivå

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016

Riskbed
ömning

Till plan

6

Ja

Kommentar
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5 Riskmatris
4

8
13

4

14

19

3

12

15

22

26

27

21

29

35

37

38

33

34

3
10

12

Åtgärd krävs (9-12)

16

Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

30

6

9

1

3

6

2

4

5

7

8

9

11

18

20

17

24

25

23

32

36

39

2

12
31

4

3

4

6

8

28

Konsekvens

2

1

2

1

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

2

3

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel
helt enkelt inte får
inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för
intressenter och
kommunen)
Lindrig (uppfattas som
liten av såväl intressenter
och kommunen)
Försumbar (är obetydlig
för de olika intressenterna
och kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är
praktiskt taget obefintlig
för att fel ska uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

16

Åtgärd krävs (9-12)

22

Håll under uppsikt (4-8)

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016

1

Risken accepteras (1-3) Totalt: 39
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Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

Leverantörsfakturor

1

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga leverantörer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Representation-utbildning

2

Risk att riktlinjer ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

3

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Upphandling

4

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

5

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

6

Risk för felaktig hantering av kontanta medel

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Personal- och
lönekontroller

7

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

8

Sårbarhet i verksamheten

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Delegation

9

Risk att delegationsordningen ej följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Attestbehörighet

10

Risk för att attestreglemente inte följs

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller Badplatser, spår och
leder, aktivitetsplatser

11

Risk för att inte få hjälp vid eventuell skada på grund av
ensamarbete vid badplatser, spår och leder

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

12

Risk för ej fungerande säkerhetsutrustning på de allmänna
badplatserna

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

13

Risk för skador och hinder för allmänheten på spår och
leder som en konsekvens av olika väderförhållanden

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller Sundholmen kurs och
konferensgård

14

Risk för brand -och fallskador. Risk för stick -och
skärskador. Risk för brännskador.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller Idrottsplatser utomhus

15

Risk för bristande säkerhet på våra idrottsplatser utomhus

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller -

16

Risk för bristande säkerhet på våra idrottsplatser inomhus

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016
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Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

Idrottsplatser inomhus
AnläggningsenhetenVerksamhetskontroller Borås Arena

17

Risk för skadegörelse och stöld av obehöriga gäster på
Borås Arena

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Inventarier

18

Risk för brist i kontrollen av inventarier

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Badenheten Verksamhetskontroller Simhallar

19

Risk för bristande säkerhet i våra badanläggningar

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

20

Risk för bristande rutiner vid driftstopp eller störningar på
fjärrvärme, vatten- och el försörjning

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Tillståndsenheten Verksamhetskontroller Myndighetsutövning

21

Risk för våld och hot vid myndighetsutövning

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Övergripande
verksamhet Verksamhetskontroller

22

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

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

23

Risk för brister i kontrollen av befintliga avtal med våra
föreningar

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

24

Taxor

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

25

Arkivhantering

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

26

Risk för brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

27

Förebyggande brandskyddsarbete

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

28

Risk för brister i arbetet med ett fungerande
miljöledningssystem

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

29

Risk för att dokumenthanteringsplanen inte är uppdaterad

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

30

Risk för oklara försäkringsförhållanden vid aktiviteter på
våra anläggningar

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

31

Risk för personalbrist i förhållande till öppettiderna

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

32

Eget öppethållande hos gästarrangörer.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Brygghusenheten Verksamhetskontroller

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016
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Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

33

Brand

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

34

Olyckor och skador i Skatehallen

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

35

Föreningsbidrag

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

36

Borås Stads bidragsbestämmelser

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Driftsenheten Verksamhetskontroller Teknisk drift

37

Leverans av kemikalier

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

38

Undermåligt underhåll i våra badanläggningar

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Staben verksamhetskontroller IT och telefoni

39

Risk att kostnader vid användning av IT-utrustning (exv.
telefoner, datorer, Ipad) vid privat bruk bekostas av
arbetsgivaren

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Rutin/System

Föreningsenheten Verksamhetskontroller

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2016
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Intern kontrollplan 2016
Fritids- och folkhälsonämnden

1 Styrning och ledning
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Övergripande verksamhet Verksamhetskontroller

Risk för brister i
kontrollen av
befintliga avtal med
våra föreningar

Risk för att avtalen inte är tydliga.
Risk för att det arbete som överenskommits
inte utförs.
Risk för brister i kvaliteten av det arbete som
utförs.

Är ansvarsfördelningen i avtalen tydliga? Utför
föreningarna det arbete som avtalats? Hur är
kvaliteten på det arbete som utförs?

Besök och kontroll hos
respektive förening som har
ett upprättat driftsavtal och
där det utgår ersättning för
utfört arbete.

Varje år

Hur dokumenteras och kommuniceras
eventuella brister? Finns ett fungerande
nyckelsystem som är effektivt och
kontrollerande?

Kontinuerliga besök och
kontroller.

Varje
halvår

Risk för brister i det
systematiska
arbetsmiljöarbetet

Risk för kvalitetsförsämringar och
driftsstörningar i verksamheten.
Risk för ökad ohälsa.
Risk för att förlora kompetens.
Risk för ekonomiska sanktionsavgifter.

Finns en struktur för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Hur genomsyrar detta
förvaltningen? Hur upprätthålls personalens
kompetens? Hur bibehålls det som fungerar
bra - friskfaktorer? Hur arbetar förvaltningen
förebyggande och främjande?

Översyn

Varje år

Förebyggande
brandskyddsarbete

Risk för förstörelse av allmänna handlingar,
inventarier och lokaler.
Risk för skada på anställda eller besökare.

Görs egenkontroller minst 2 gånger per år som
en del av det systematiska
brandskyddsarbetet? Har personalen
genomgått brandskyddsutbildning? Finns
brandskyddsansvariga på förvaltningen? Hur
förmedlas det systematiska
brandskyddsarbetet till nyanställda?

Översyn

Varje år

Risk för brister i
arbetet med ett
fungerande
miljöledningssystem

Risk för att befintliga rutiner och
överenskomna arbetssätt inte följs

Finns en struktur för översyn? Finns en
förvaltningsövergripande miljöpolicy? Hur
samordnas arbetet med det befintliga
miljöledningssystemet? Följs befintliga
arbetssätt och rutiner?

Översyn av förvaltningens
strategiska
miljöledningsarbete

Varje år

Risk för att
dokumenthanteringsp
lanen inte är
uppdaterad

Risk för felaktig hantering av allmänna
handlingar

Finns en rutin för uppdatering?

Översyn av befintlig
dokumenthanteringsplan

Varje år
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk för oklara
försäkringsförhålland
en vid aktiviteter på
våra anläggningar

Risk för oklart försäkringsansvar, vid eventuell
skada, vid aktivitet i de anläggningar/platser
som ligger inom fritids- och folkhälsonämndens
ansvarsområde.

Vilket försäkringsansvar har allmänheten,
kommunen, föreningen? Finns dokumentation
kring försäkringsansvaret?

Dokumentation av
försäkringsansvar inom
nämndens olika
verksamhetsområden,
exempelvis idrottshallar,
simhallar, idrottsplatser,
näridrottsplatser, utegym,
utebad, spår och leder etc.

Fritids- och folkhälsonämnden, Intern kontrollplan 2016

Kontroll
frekvens
Varje år

3(9)

2 Personal
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Personal- och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga
området.

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

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Varje år

Sårbarhet i
verksamheten

Risk för att funktioner i vår verksamhet inte har
någon ersättare.

Har vi tillräckligt med personal med rätt
kompetens? Hur samverkarvi mellan/inom
enheterna? Finns rutiner vid frånvaro?

Översyn och
stickprovskontroller

Varje år
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3 Ekonomi
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risk att utbetalning görs till oegentliga
leverantörer.
Risk för felaktig hantering av
leverantörsfakturor.
Risk för brister i användandet av tilldelade
skattemedel.

Tillhör utgiften verksamheten? Finns tydliga
uppgifter om vad fakturan avser? Finns F-skatt
och organisationsnummer på fakturan? Är
fakturan rätt bokförd? Är leverantören
kreditvärdig? Är fakturan attesterad av
behörig? Kontroll av utbetalningar till
leverantörer med tillfälliga post- och
bankgirokonton.

Stickprov bland 200
fakturor, blandade
kontoklasser. 20 stycken
manuella utbetalningar.

Varje
månad

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risk att representationsreglerna för Borås Stad
och Skatteverkets regler ej följs.
Risk för representation som inte direkt kan
hänföras till bedriven verksamhet.

Är fakturan rätt bokförd? Finns
deltagarförteckning, syfte och program vid
representation, kurser och resor?

40 stycken fakturor som
avser intern representation
kontoklass 47*. 40 stycken
fakturor som avser
representation för
förtroendevalda och ek
anställda, kontoklass 61*.

Varje
månad

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att
felaktiga
kundfakturor
skickas ut

Risk för felaktig debitering av belopp och/eller
till fel person.
Risk för att kunder debiteras alltför för sent.
Risk att fakturor inte skickas till kunderna.

Finns fullständiga uppgifter på
debiteringsunderlag? Arkivering av
debiteringsunderlag. Är kunden kreditvärdig?
Uppföljning av kundfordringar - hur hanteras
fakturor som inte betalas?

kontroll av 40 externt gjorda
kundfakturor samt 40
interna.

Varje år

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Att Borås Stads regler för direktupphandling
följs

Stickprovskontroll på gjorda
upphandlingar.

Varje år

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal - särskild granskning
av leverantörsfakturor överstigande två
basbelopp

Stickprov av fakturor
oberoende av kontoklass
samt kontroll av befintlig
rapport upprättad på
upphandlingsenheten.

Varje
månad

Risk för felaktig
hantering av
kontanta medel

Risk att det inte råder säker och trygg
hantering av kontanta medel.
Risk för svinn.
Risk för att befintliga kommungemensamma
rutiner och riktlinjer inte följs.

Följs befintliga förvaltningsinterna rutiner för
kontanthantering/serviceboxning av pengar?
Avstämning av serviceboxade pengar, från
inlämning i servicebox till bokföring, förvaring
av kontanta medel innan insättning stöldsäkert och brandsäkert, kassadiffar,
säkerhet och trygghet i verksamheten.

Kontroll av
kontanthanteringen på 3
under året utvalda
anläggningar

Varje år

Kontanthantering
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Inventarier

Risk för brist i
kontrollen av
inventarier

Risk för stöldmärkning av inventarier inte är
tillräcklig.
Risk för brister i kontrollen av befintliga
inventarier.

Att inventarier registreras i Borås Stads
inventariesystem. Finns inventarieförteckning?
Hur förvaras dessa? Stöldskyddsmärkning av
inventarier.

Inventering på befintliga
anläggningar.
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4 Egen verksamhet
Kontr
ollfrek
vens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller
- Badplatser, spår och
leder, aktivitetsplatser

Risk för ej fungerande
säkerhetsutrustning på
de allmänna
badplatserna

Fara för allmänheten om inte befintlig
säkerhetsutrustning fungerar.

Regelbundna kontroller

Regelbunden inventering
och kontroll före, under och
efter säsong.
Kontinuerliga
säkerhetskontroller av
befintlig utrustning.

Varje
halvår

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller
- Sundholmen kurs och
konferensgård

Risk för brand -och
fallskador. Risk för stick
-och skärskador. Risk
för brännskador.

Riskerna kan uppkomma i någon utav
Sundholmens fyra Byggnader; Huvudbyggnad,
annex, bastubyggnad eller i verktygsboden.

Har personalen tillräckligt med utbildning?
Görs egenkontroller i enlighet med det
systematiska brandskyddsarbetet? Får
besökarna information om vilka risker som
finns?

Egenkontroller, minst 2
gånger per år, i enlighet
med det strategiska
brandskyddsarbetet.
Uppföljning och
dokumentation kring tillbud
och skador, både avseende
inomhus- och
utomhusmiljön.

Varje
år

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller
- Idrottsplatser utomhus

Risk för bristande
säkerhet på våra
idrottsplatser utomhus

Risk finns att fotbollsmål används felaktigt de
kan välta och skada besökare.
Att utrustning så som klippare, fräsar m.m. står
tillgängliga så att besökare kan skada sig
alternativt stjäla utrustningen.
Att personal vid de föreningsdrivna
anläggningarna inte får den erforderliga
utbildning som krävs för att göra ett säkert och
tryggt arbete på anläggningarna.
Läktare som inte underhålls och kontrolleras
kan innebära fara för besökare.

Kontinuerliga säkerhetskontroller av befintlig
utrustning på idrottsplatserna. Förvaring av
utrustning. Att föreningarna gör det arbete som
förväntas av dem enligt avtal.

Kontinuerliga besök och
kontroller före, under och
efter säsong på
idrottsplatserna.

Varje
halvår

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller
- Idrottsplatser inomhus

Risk för bristande
säkerhet på våra
idrottsplatser inomhus

Utrustning i inomhushallarna kan vara
bristfälligt underhållna vilket kan medföra
olyckor och skada.
Läktare som inte underhålls och kontrolleras
kan innebära en fara för besökare.
Att nycklar till anläggningen kommer på drift
och skadegörelse och stöld kan uppstå.

Kontinuerliga säkerhetskontroller av utrustning
på våra inomhusanläggningar. Hur följer man
upp befintliga säkerhetsbrister och hur
åtgärdas dessa? Finns ett fungerande
nyckelsystem som är effektivt och
kontrollerande?

Kontinuerliga besök och
kontroller på våra
inomhusanläggningar.

Varje
halvår

Fritids- och folkhälsonämnden, Intern kontrollplan 2016

7(9)

Kontr
ollfrek
vens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Badenheten Verksamhetskontroller
- Simhallar

Risk för bristande
säkerhet i våra
badanläggningar

Risk för otillräckliga kunskapar i livräddning
bland personalen.
Risk för bristande kunskaper rörande gällande
brandrutiner.

Att HRL (Hjärt- lungräddning)och DHLR (hjärtlungräddning med defibrillator) tränas
kontinuerligt. Samt att punktinsatser görs med
fördjupade kunskaper i olika sjukdomstillstånd.

Antal övningstillfällen,
kurser m.m. som
personalen
tränat/genomgått under
året, både gällande brandoch livräddning.
Genomgång av befintliga
rutiner, rapportering av
tillbud m.m.
Särskild granskning av
tillfälligt anställd personal.

Varje
år

Risk för bristande
rutiner vid driftstopp
eller störningar på
fjärrvärme, vatten- och
el försörjning

Risk att gästerna inte kan duscha före eller
efter bad
Riska att reningsverken slutar fungera
Risk att det blir mörkt i lokalerna

Finns rutiner som beskriver hur personalen ska
agera vid driftstopp och andra störningar? Är
rutinerna kända för alla? Finns extrautrustning
att tillämpa på alla bad?

Översyn av befintliga
rutiner
Översyn av extrautrustning

Varje
år

Risk för våld och hot vid
myndighetsutövning

Risk för att anställda som arbetar med
myndighetsutövning utsätts för våld och hot.
Risk för otillräckliga kunskaper bland
personalen i hanteringen av hotfulla
situationer/hotfulla personer.

Egenupplevd bild av risken för hot och våld.

Diskussion

Varje
halvår

Finns befintliga handlingsplaner och rutiner
och hur arbetar enheten med dessa?

Genomgång och
uppdatering av befintliga
handlingsplaner och rutiner.

Varje
år

Tillståndsenheten Verksamhetskontroller
- Myndighetsutövning

Karakteristiskt för myndighetsutövning är att
den enskilde befinner sig i ett slags
beroendeförhållande (Arbetsmiljöverket).
Brygghusenheten Verksamhetskontroller

Risk för personalbrist i
förhållande till
öppettiderna

Liten arbetsgrupp med långa öppettider.

Schemabyten

Genom "kalenderracet"

Varje
månad

Eget öppethållande hos
gästarrangörer.

Risk för sabotage av oseriösa arrangörer som
verkar vara seriösa vid projekgenomgångar

Lokalavtal och checklistor

Tydliga överenskommelser
och skriftliga avtal

Varje
halvår

Brand

Risk för brand i skatehallen som en
konsekvens av att hinder byggs i trä. Damm
bildas vid slitage.

Kontroll av dagliga städrutiner. Egenkontroll
som en del av det systematiska
brandskyddsarbetet minst 2 ggr/år. Utbildning i
brandsäkerhet.

Översyn

Varje
år

Olyckor och skador i
Skatehallen

För liten åkyta i förhållande till antalet utövare

Dokumentation kring olycks- och
skaderapportering. Kontroll av det
systematiska säkerhetsarbetet.

Besiktningsrundor

Varje
tertial
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Kontr
ollfrek
vens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Föreningsenheten Verksamhetskontroller

Borås Stads
bidragsbestämmelser

Risk för att Borås Stads bidragsbestämmelser
inte överensstämmer med behovet i
föreningslivet

Överensstämmer Borås Stads
bidragsbestämmelser med behovet i
föreningslivet?

Översyn av nuvarande
bidragsbestämmelser för
att finna
utvecklingsområden inom
bidragsutgivningen.

Varje
år

Staben verksamhetskontroller
- IT och telefoni

Risk att kostnader vid
användning av ITutrustning (exv.
telefoner, datorer, Ipad)
vid privat bruk bekostas
av arbetsgivaren

Risk för att bristande kontroll av fakturor
Risk för att maxbeloppen är på felaktig nivå

Är maxbelopp för samtal, mobilsurf och sms på
en rimlig nivå? Finns rutin för hantering av
kostnader som överstiger maxbeloppet?

Stickprovskontroll på
fakturor som avser telefoni
och mobilt bredband.
Översyn av rutiner och
arbetssätt.

Varje
tertial
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2015-12-15

§ 145
2015/FF0265 007
Riskanalys och intern kontrollplan 2016 för Fritids- och folkhälsonämnden
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den
professionella ledningen och övrig personal samverkar.
Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Risker ska värderas utifrån
sannolikhet och konsekvens.
I enlighet med Fullmäktiges regler för intern kontroll ska respektive nämnd ta fram en intern
kontrollplan för varje verksamhetsår. Till grund för 2016 års interna kontrollplan för Fritids- och
folkhälsonämnden ligger en förvaltningsövergripande genomförd riskanalys.
Bilagor: 1. Riskanalys – 2016 Fritids- och folkhälsonämnden, 2. Intern kontrollplan – 2016 Fritids- och
folkhälsonämnden
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern kontrollplan för 2016
och översända denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen för kännedom.
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2015-12-17
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Björn Qvarnström (SD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2015-12-18.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Intern kontrollplan 2016
Tekniska nämnden

1 Beslut
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll att gälla fr o m 2001-01-01. Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna
kontrollen.
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att:
•
•
•
•
•
•

Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs
Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
Minimera risker, säkra system och rutiner
Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
Säkra en rättvisande redovisning
Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Tekniska nämnden har enl KL (6:7) det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom sitt verksamhetsområde. I detta ansvar ligger att
utforma en lokal organisation anpassad till respektive nämnds organisationsutformning. Vidare måste lokala regler och anvisningar för den interna
kontrollen utformas. Dessa regler och anvisningar ska dokumenteras och antagas av nämnden.
Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde och ska varje år anta en särskild plan för denna
uppföljning. I samband med årsredovisningens upprättande ska resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden rapporteras till
Kommunstyrelsen (samt kopia till Stadsrevisionen).
Arbetet med intern kontroll är en ständigt pågående process och revidering av planen kommer att ske vid behov. Uppföljning av den interna kontrollen
kommer att redovisas för nämnden.
Tekniska nämnden föreslås besluta att anta planen för intern kontroll.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Gunnar Isackson
Margareta Nilsson
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2 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Personal- och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga
området.

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

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Kontroll
frekvens
Varje år

3 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

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

Stickprovsstorlek 1-2%

Varje år

Betalningsvillkor: Kontrollera att betalning sker
30 dagar efter fakturadatum. Undantag finns
där ex.vis 10 dagar gäller.

Stickprovsstorlek 1-2 %

Varje år

Kontrollera att faktureringsavgifter eller
liknande inte betalats.

Stickprovsstorlek 1-2 %

Varje år

Utgiftens syfte tydligt framgår av fakturan, i
annat fall ska en ändamålsbeskrivning vara
gjord. Fakturabilagor ska finnas inskannade
(i annat fall ska en hänvisning ske på fakturan
om var dessa uppgifter förvaras). Ev
specificerade inköpskvitton bifogas

Stickprovsstorlek 1-2 %

Varje år

Manuella
leverantörsfakturor

Risk för felaktiga utbetalningar

Kontroll av manuella leverantörsfakturor

Attestering och utanordning
sker enligt antaget
reglemente

Varje
månad

Skannade
leverantörsfakturor

Risk för felaktig betalning av fakturor som
exempelvis fel moms, fel belopp, fakturaavgift
m.m.

Kontroll av skannade leverantörsfakturor

Stickprovsstorlek 1-2 %

Varje år

Tekniska nämnden, Intern kontrollplan 2016

3(4)

Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Representation
-utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Att deltagarförteckning finns, att syfte framgår,
samt att program bifogas, för kostnader
avseende representation, utbildningar m.m. Att
kostnader för representation följer
skattelagstiftning samt Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Varje år

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över
gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Varje år

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor

Varje år

Risk för felaktig
hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet
och ej synliggörs i stadens redovisningssystem
innebär en risk för oegentligheter. God ordning
och säkra rutiner skall upprätthållas för att
minimera risken.

Inventering av kontant kassahantering,
avstämning av att kassan överensstämmer
samt kontroll att rutiner för kontanthantering
följs.

Stickprov

Varje år

Kontanthantering

4 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Verksamhetskontroller

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

Exempel: systematiskt arbetsmiljöarbete,
brandskydd, rektors/lärares arbetsuppgifter,
elevärenden, barnavårds- och
särskoleutredningar, personalutbildningar,
lagar/riktlinjer efterlevs

Brandskydd. Kontroll av våra lokaler enligt
SBA (systematiska brandskyddsarbetet).

Inventering

Varje år

Utredning och beslut av färdtjänsttillstånd.

Stickprov 1 % av fattade
beslut.

Varje år

Utredning och beslut om Riksfärdtjänstbeslut.

Stickprov 1 % av fattade
beslut.

Varje år
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Riskmatris - Intern kontroll - 2016 (Tekniska nämnden)
4

8

12

16

9

12

1
4

3

6
2

10

6

7

12

4

3

2

4
5

8

3

9

6

8

3

4

11

2

Konsekvens

1

2

1

1

2

3

Sannolikhet

5

Åtgärd krävs (9-12)

7

Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 12

4

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)

4

Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

3

2

1

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter och
kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten av
såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för de
olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

Rutin/System

Risknummer

Riskbild

Beskrivning

Leverantörsfakturor

1

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Leverantörsfakturor

2

Leverantörsfakturor

Representationutbildning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedömning

Till plan

Enhet

Risken är att Borås Stad
betalar felaktiga belopp
till tvivelaktiga
leverantörer samt risk
för förskingring när inte
attestreglementet följs.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Tekniska
nämnden

Manuella
leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Tekniska
nämnden

3

Skannade
leverantörsfakturor

Risk för felaktig
betalning av fakturor
som exempelvis fel
moms, fel belopp,
fakturaavgift m.m.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Tekniska
nämnden

4

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att
representationsreglerna
för Borås Stad och
Skatteverkets regler ej
följs, samt att
represenation/utbildning

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Tekniska
nämnden

Rutin/System

Risknummer

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedömning

Till plan

Enhet

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Tekniska
nämnden

ej är godkänd.
Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås
Stads ordinarie
verksamhet.
Kundfakturoravgiftsdebitering

5

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas
ut

Risken att Borås Stad
debiterar felaktiga
belopp och/eller till fel
person.

Upphandling

6

Risk att Lagen om
offentlig upphandling
(LOU) inte följs

Risk att Borås Stad
bryter mot LOU och mot
Borås Stads
upphandlingsregler och
policy.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Tekniska
nämnden

Upphandling

7

Risk att ramavtal inte
följs

Risk att ramavtal
tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är
upphandlad korrekt
används för inköp i
verksamheten. Borås
Stad kan riskera att
stämmas för avtalsbrott
om ramavtalets delar ej
uppfylls korrekt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Tekniska
nämnden

Kontanthantering

8

Risk för felaktig
hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som
inte redovisas i sin
helhet och ej synliggörs i
stadens
redovisningssystem
innebär en risk för
oegentligheter. God
ordning och säkra
rutiner skall
upprätthållas för att
minimera risken.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

ja

Tekniska
nämnden

Personal- och
lönekontroller

9

Risk för att felaktiga
löner betalas ut.

Risk att felaktiga löner
utbetalas till personer

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Tekniska
nämnden

Rutin/System

Risknummer

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedömning

Till plan

Enhet

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tekniska
nämnden

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Tekniska
nämnden

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Tekniska
nämnden

som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till
personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen)
eller andra avtal/lagar
inom det
personalrättsliga
området.
Delegation

10

Risk att
delegationsordningen
ej följs

Risk att fel person fattar
myndighetsbeslut
gällande ärenden där
denne ej har behörig
delegation.

Inventarier

11

Risk för att brand och
stöld uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs
enligt Borås Stads
riktlinjer.

Verksamhetskontroller

12

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

Exempel: systematiskt
arbetsmiljöarbete,
brandskydd,
rektors/lärares
arbetsuppgifter,
elevärenden,
barnavårds- och
särskoleutredningar,
personalutbildningar,
lagar/riktlinjer efterlevs
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BESLUT
Datum

Diarienummer

2016-02-02

2015/SON0014

Jonas Ringström, 033-35 84 72

Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen

Uppföljning av intern kontroll 2015
Översänder förslag till rapport Uppföljning intern kontroll 2015 för
Sociala omsorgsnämnden.
Förslaget följer Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets anvisningar.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad rapport Uppföljning intern kontroll
2015 för Sociala omsorgsnämnden och översänder den till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef

Intern kontrollplan 2016
Sociala omsorgsnämnden

1 Inledning
Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god intern kontroll. I det ligger även ansvar för en organisation kring intern kontroll.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd ska upprätta en organisation för sin
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna.
Förvaltningschefen ansvarar för konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll. Dessa regler ska antas av nämnden. Förvaltningschefen ska
löpande rapportera till nämnden hur den interna kontrollen fungerar.
De verksamhetsansvariga cheferna i organisationen ska följa regler och anvisningar om intern kontroll, och informera övriga anställda om innebörden.
De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste
överordnad.
Varje nämnd och bolag ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna
uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av rutiner och processer.
Varje nämnd ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys och
plan för innevarande år. Redovisningen ska också lämnas till Stadsrevisionen.
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2 Styrning och ledning
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Inventarier

Risk för att brand
och stöld uppstår.

Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller
ej genomförs enligt Borås Stads riktlinjer

Kontroll att inventarier registrerats i Borås
Stads inventariesystem och att
stöldskyddsmärkning finns

Inventering

Varje år

Delegation

Risk att
delegationsordning
en ej följs

Risk för att fel person fattar myndighetsbeslut
avseende ärenden där denne ej har behörig
delegation.

Kontroll av delegationsordning

Löpande uppdatering och
genomgång

Varje år
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3 Personal
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Personal- och
lönekontroller

Risk att felaktiga
löner betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Sociala
omsorgsförvaltningen, felaktiga belopp
utbetalas till personal eller att förvaltningen
bryter mor ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det personalrättlsliga
området.

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

Internkontroll-förfrågan
skickas till Löneservice. Fyll
i bifogat dokument.

Varje år

Granskning av upplevd arbetsmiljö för
förvaltningens chefer

Mätsticka avseende
upplevd arbetsmiljö,
medarbetarenkät och
medarbetarsamtal

Varje år

Kontroll av medarbetarnas upplevda
arbetsmiljö och arbetssituation

Mätsticka,
medarbetarsamtal samt
medarbetarenkät

Varje år

Kontroll av förekomst av kränkande
särbehandling

Enhetsspecifika
handlingsplaner för att
förhindra kränkande
särbehandling,
medarbetarenkät samt
psykosocial
arbetsmiljöenkät

Varje år

Försämrad
arbetsmiljö
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4 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Leverantörsres
kontra

Leverantörsfakturo
r (Skannade,
orderlösa,
periodiska etc.)

Risk för felaktig betalningar av fakturor.
Exempelvis fel belopp, fel moms,
fakturaavgifter etc.

Kontroll av skannade leverantörsfakturor

Stickprov

Varje år

Attest och
utanordning

Risk att antaget reglemente ej följs vilket kan
leda till felaktiga utbetalningar.

Kontroll och löpande uppdatering

Kontrollera vid
nyanställningar och avslut.

Varje år

Representation
/Utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risk att Borås Stad och Skatteverkets regler
för representation/utbildning och dess
redovisning ej följs. Risk att
representation/utbildning ej är godkänd,
saknar syftesformulering/deltagarlista/program
eller att deltagare är attestant.

Kontroll att deltagarförteckning, syfte, program
framgår gällande representationen eller
utbildningen. Kontroll av att attestant ej är
deltagare.

Stickprov en månad per
tertial. Konto 471*/477*/61*.
Attest kontrolleras genom
attest.

Varje
tertial

Kundreskontra

Risk för felaktiga
kundfakturor

Risk att externa kundfakturor innehar något fel
eller att det sker dubbelfakturering.

Kontroll efter fakturering.

Kontroll i Agresso några
dagar efter orderskapande.

Varje
månad

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
och ramavtal ej
följs

Risk att Sociala omsorgsförvaltningen bryter
mot LOU och Borås Stads upphandlingsregler.
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och inköp
görs av leverantör som ej är upphandlad
korrekt.

Kontroll av att inköp följer ramavtal vid
upphandling och direktupphandling.

Stickprov av vissa konton
enligt Agresso-rapport

Varje år

Kontanthanteri
ng

Privata medel

Risk för felaktig hantering av privata medel.

Granskning och kontroll enligt Borås Stads
riktlinjer gällande enheternas hantering av
privata medel.

Stickprov: En 1/3 av
boendena

Varje år

Handkassor

Risk för felaktig hantering av handkassor

Granskning och kontroll enligt Borås Stads
riktlinjer gällande enheternas hantering av
dess handkassa.

Stickprov: En 1/3 av
boendena

Varje år

Risk för felaktiga
bokföringar

Övergripande risk att det på olika sätt och av
olika orsaker sker felaktiga bokföringar i
Agresso

Löpande kontroller av ekonomisk redovisning

Se bifogat dokument

Varje
månad

VISA-kort

Risk att bilagor saknas till VISA-kortsfakturorna
i syfte att dölja oegentligheter.

Kontroll av att bilagor finns med på VISAkortsfakturorna.

Stickprov

Varje år

Risk för felaktiga
avgifter

Risk att Sociala omsorgsförvaltningen
debiterar felaktiga belopp och/eller till fel
person samt att justering ej utförs på ett
korrekt sätt.

Kontroll av rätt fakturering, korrekta
inkomstuppgifter samt att justeringar är riktiga

Stickprov i
verksamhetssystemet VIVA

Varje år

Redovisning

Avgiftsdebiterin
g

Sociala omsorgsnämnden, Intern kontrollplan 2016

5(6)

5 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Förvaltningsöv
ergripande

Brukaren får ej rätt
insatser

Risk att genomförandeplan saknas eller ej följs

Kontrollera genomförandeplaner

Stickprov

Varje år

Verksamhetsko
ntroller

Ej verkställda
beslut

Risken innebär både brukarperspektiv och
viten

Ej verkställda beslut

Handläggare rapporterar ej
verkställda beslut till
enhetschef

Varje
månad

Risk för bristande
kvalité i
utredningar och
dokumentation

Kollegial granskning och stickprov

Granskning och kontroll av kvalitén i
utrednings och dokumentation

Kollegial granskning

Varje
halvår

Sociala omsorgsnämnden, Intern kontrollplan 2016
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Riskanalys 2016
Sociala omsorgsnämnden

1 Inledning

Sociala omsorgsnämnden, Riskanalys 2016

2(10)

2 Styrning och ledning
Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

8

Nej

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Förvaltningsöverg
ripande

Samhällsstörning

Problem med data, telefoni,
kommunikation, elförsörjning.

4.Allvarlig

Inventarier

Risk för att brand och stöld
uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs enligt
Borås Stads riktlinjer

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej följs

Risk för att fel person fattar
myndighetsbeslut avseende
ärenden där denne ej har behörig
delegation.
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3 Personal
Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

4

Ja

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Personal- och
lönekontroller

Risk att felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas
till personer som ej är anställda av
Sociala omsorgsförvaltningen,
felaktiga belopp utbetalas till
personal eller att förvaltningen
bryter mor ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det
personalrättlsliga området.

2.Lindrig

3.Kännbar

Försämrad arbetsmiljö
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4 Ekonomi
Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tas ej med i plan pga. rutin med
dubbla granskare av
utbetalningar. (Ekonomienhet)

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

Risk för felaktiga utbetalningar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Leverantörsfakturor
(Skannade, orderlösa,
periodiska etc.)

Risk för felaktig betalningar av
fakturor. Exempelvis fel belopp,
fel moms, fakturaavgifter etc.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Attest och utanordning

Risk att antaget reglemente ej
följs vilket kan leda till felaktiga
utbetalningar.

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Ja

Representation/Ut
bildning

Risk att riktlinjer ej följs

Risk att Borås Stad och
Skatteverkets regler för
representation/utbildning och
dess redovisning ej följs. Risk att
representation/utbildning ej är
godkänd, saknar
syftesformulering/deltagarlista/pro
gram eller att deltagare är
attestant.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Kundreskontra

Risk för felaktiga
kundfakturor

Risk att externa kundfakturor
innehar något fel eller att det sker
dubbelfakturering.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Leverantörsresko
ntra

Risk för felaktig utbetalning
från internetkassa

Risk att det sker felaktiga
utbetalningar från internetkassan

3.Kännbar

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Risken är att Sociala
omsorgsförvaltningen betalar
felaktiga fakturor till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när attestreglementet
ej följs.

Leverantörsfakturor (Papper)

Sociala omsorgsnämnden, Riskanalys 2016

Relativt låg risk på grund att
utbetalningar mestadels handlar
om återbetalningar.
(Ekonomienhet)

Risken för att nya användare får
felaktig behörighet är låg, det är
däremot högre risk att äldre
användare fortfarande innehar
behörighet efter exempelvis
avslutad tjänst. Tas med i
kontrollplan på grund av allvarlig
konsekvens. (Ekonomienhet)

5(10)

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) och
ramavtal ej följs

Risk att Sociala
omsorgsförvaltningen bryter mot
LOU och Borås Stads
upphandlingsregler. Risk att
ramavtal tillämpas felaktigt och
inköp görs av leverantör som ej är
upphandlad korrekt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

Privata medel

Risk för felaktig hantering av
privata medel.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Handkassor

Risk för felaktig hantering av
handkassor

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk för saldo på
avstämningskonton

Risk att det förekommer saldo på
konton som avser avstämning

1.Försumbar

2.Mindre
sannolik

2

Nej

Risk för felaktiga bokföringar

Övergripande risk att det på olika
sätt och av olika orsaker sker
felaktiga bokföringar i Agresso

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Tas med i planen pga. att det
berör ekonomisk redovisning
och innefattar många risker.
Riskerna är många och
aggregeras till en punkt.
(Ekonomienhet)

VISA-kort

Risk att bilagor saknas till VISAkortsfakturorna i syfte att dölja
oegentligheter.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Förmildring av risk tack vare
beloppsbegränsning på VISAkorten (Ekonomienhet)

Ersättning från
Försäkringskassan

Risk för felaktig eller bortglömt
underlag för rekvirering av
assistansersättning

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Uppföljning utförs månadsvis i
samband med
budgetuppföljning.
(Funktionshinderverksamhet
Insats)

Kommunens yttersta ansvar

Risk att kommunen i större
utsträckning än privata utförare
får kostsamma ärenden.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Åtgärd ej möjlig
(Funktionshinderverksamhet
Insats)

Risk för felaktiga avgifter

Risk att Sociala
omsorgsförvaltningen debiterar
felaktiga belopp och/eller till fel
person samt att justering ej utförs
på ett korrekt sätt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Redovisning

Verksamhet

Avgiftsdebitering
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Kommentar

Riktlinjer svåra och föråldrade
vilket medför att risken för
felaktig hantering ökar.
(Ekonomienhet)
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5 Egen verksamhet
Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

6

Ja

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Förvaltningsöverg
ripande

Brukaren får ej rätt insatser

Risk att genomförandeplan
saknas eller ej följs

3.Kännbar

Verksamhetskontr
oller

Ej verkställda beslut

Risken innebär både
brukarperspektiv och viten

Risk för bristande kvalité i
utredningar och
dokumentation

Kollegial granskning och stickprov
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6 Riskmatris
4
7

8
1

18

24

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

Åtgärd krävs (9-12)

11

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

3
4

6

9

2

3

5

10

12

9

15

17

21

22

19

23

20

12
8
4

3

2

3
4

14

16

6

8

6

2

2
1

Konsekvens

1

2

3

4

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel
helt enkelt inte får
inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för
intressenter och
kommunen)
Lindrig (uppfattas som
liten av såväl intressenter
och kommunen)
Försumbar (är obetydlig
för de olika intressenterna
och kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är
praktiskt taget obefintlig
för att fel ska uppstå)

13
1

1

2

3

4

Sannolikhet

7

Åtgärd krävs (9-12)

15

Håll under uppsikt (4-8)
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Risken accepteras (1-3) Totalt: 24
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Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

Förvaltningsövergripande

1

Samhällsstörning

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Förvaltningsövergripande

2

Brukaren får ej rätt insatser

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Leverantörsreskontra

3

Risk för felaktig utbetalning från internetkassa

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

4

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga leverantörer

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

5

Leverantörsfakturor (Papper)

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

6

Leverantörsfakturor (Skannade, orderlösa, periodiska etc.)

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

7

Attest och utanordning

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Ja

Representation/Utbildnin
g

8

Risk att riktlinjer ej följs

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Kundreskontra

9

Risk för felaktiga kundfakturor

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Upphandling

10

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) och
ramavtal ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

11

Privata medel

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

12

Handkassor

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

13

Risk för saldo på avstämningskonton

1.Försumbar

2.Mindre
sannolik

2

Nej

14

Risk för felaktiga bokföringar

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

15

VISA-kort

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

16

Risk att felaktiga löner betalas ut.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

17

Försämrad arbetsmiljö

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

18

Risk för att brand och stöld uppstår.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Redovisning

Personal- och
lönekontroller

Inventarier
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Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Verksamhet

19

Ersättning från Försäkringskassan

3.Kännbar

20

Kommunens yttersta ansvar

Avgiftsdebitering

21

Verksamhetskontroller

Delegation

Riskbedö
mning

Till plan

2.Mindre
sannolik

6

Nej

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Risk för felaktiga avgifter

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

22

Ej verkställda beslut

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

23

Risk för bristande kvalité i utredningar och dokumentation

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

24

Risk att delegationsordningen ej följs

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Sociala omsorgsnämnden, Riskanalys 2016
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Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen

Uppföljning av intern kontroll 2015
Översänder förslag till rapport Uppföljning intern kontroll 2015 för
Sociala omsorgsnämnden.
Förslaget följer Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets anvisningar.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättad rapport Uppföljning intern kontroll
2015 för Sociala omsorgsnämnden och översänder den till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef

Uppföljning Intern kontroll 2015
Sociala omsorgsnämnden

1 Inledning
Kommunstyrelsen har ansvar för att det finns en god intern kontroll. I det ligger även ansvar för en organisation kring intern kontroll.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd ska upprätta en organisation för sin
interna kontroll, och anta regler och anvisningar för denna.
Förvaltningschefen ansvarar för konkreta regler och anvisningar för en god intern kontroll. Dessa regler ska antas av nämnden. Förvaltningschefen ska
löpande rapportera till nämnden hur den interna kontrollen fungerar.
De verksamhetsansvariga cheferna i organisationen ska följa regler och anvisningar om intern kontroll, och informera övriga anställda om innebörden.
De ska verka för att arbetsmetoderna bidrar till en god intern kontroll. Brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till närmaste
överordnad.
Varje nämnd och bolag ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna
uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av rutiner och processer.
Varje nämnd ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys och
plan för innevarande år. Redovisningen ska också lämnas till Stadsrevisionen.
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2 Personal
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

Granskning av upplevd arbetsmiljö

Mätsticka på upplevd arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljöenkät genomfördes våren 2015
Mätstickan genomförs månadsvis
Medarbetarenkät genomfördes hösten 2015, förvaltningens
svarsfrekvens var 75,8 %
Under våren 2015 genomfördes en psykosocial
arbetsmiljöundersökning på förvaltningen. Respektive chef har
tagit del av enhetens/enheternas rapport och arbetar vidare med
de frågeområden som prioriteras av enheten.
Mätstickan genomförs månadsvis på alla enheter inom
förvaltningen, där kan medarbetare och chef snabbt signalera och
fånga upp medarbetarnas mående och aktuella arbetsbelastning.
Borås stads medarbetarenkät skickades ut till alla medarbetare på
förvaltningen under oktober månad 2015. Resultatet kommer
respektive chef tillhanda 2015-11-25, resultatet kommer att visa
på vilka förbättringsområden som finns per enhet. Dessa
förbättringsområden kommer förvaltningen att arbeta vidare med
under både 2015 och 2016.

Kontroll av medarbetarnas upplevda
situation

Medarbetarsamtal

Medarbetarsamtal genomförs med all personal på förvaltningen
minst en gång per år. Medarbetarsamtalen följer den rutin som
finns framtagen i Borås stad och lyfter frågor kring arbetssituation,
arbetsklimat och trivsel, mål, måluppfyllelse samt vilka
förutsättningar den enskilde medarbetaren behöver för att nå
målen.
Utifrån genomförda medarbetarsamtal upprättas handlingsplaner
på respektive enhet för förbättringsåtgärder som framkommer. Det
är respektive chef som, tillsammans med personalenheten,
ansvarar för att åtgärderna genomförs.

Kontroll av medarbetarnas upplevda
situation

Sociala omsorgsnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2015

Medarbetarenkät

Borås Stads medarbetarenkät skickades ut till alla medarbetare
på förvaltningen under oktober månad 2015, resultatet kommer
respektive chef tillhanda 2015-11-25, resultatet kommer att visa
på vilka förbättringsområden som finns per enhet. Respektive
enhet ska välja ut minst två frågor som de ska arbeta vidare med
under 2016.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
Svarsfrekvensen på förvaltningen var 75,8%. De enheter som
inte, på grund av sekretesskrav, inte får tillgång till något resultat
kan genomföra förvaltningens psykosociala arbetsmiljöenkät för
att identifiera förbättringsområden.
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3 Ekonomi
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Kontroll av alla pappersfakturor

Attestering och utanordning sker enligt
antaget reglemente X antal per år

Kontroller sker löpande under året på alla fakturor innan
betalning. Avvikelser åtgärdas direkt.
Vad kontrolleras:
•

Attest

•

Mottagare

•

Belopp (inkl moms)

•

Kontering

•

Nummerserien

•

Underlag

Antalet pappersfakturor minskar stadigt, kontrollen fortsätter och
inga andra åtgärder behövs.
Kontroll av skannade
leverantörsfakturor

Stickprov

Ett slumpmässigt konto och ett slumpmässigt ansvar har valts ut,
urvalet gjordes i Agresso på konto 5510 livsmedel och ansvar
306105. Alla verifikationer inom dessa kriterier under år 2015
kontrollerades. Totalt 26st verifikationer ingick i kontrollen.
Följande kontrollerades; totalbelopp, redovisad moms, mottagare,
attest, kontering samt eventuella bifogade kvitton.
De enda avvikelserna gällde kvitton och kontering.
3st verifikationer (11 %) saknade ett eller flera kvitton. På
resterande verifikationer fanns alla kvitton tilläggsskannade
alternativt att kvittokopior fanns bifogade tillsammans med
fakturan.
På 14st verifikationer (54 %) var hela kostnaden exkl. moms
konterad på 5510 livsmedel trots att det på fakturan framgick att
en del av kostnaden var leverans- och plockavgift, och därav
skulle kostnaden egentligen ha delats upp på flera olika konton.
För att åtgärda de avvikelser som framkommit vid den interna
kontrollen avser ekonomifunktionen att hålla en utbildning för
steg1-användare i Agresso, för att användarna ska få möjlighet att
lära sig mer om bl.a. hur man konterar korrekt och vikten av att
kvitton och andra ev bilagor lämnas in för tilläggskanning.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Kontroll att alla bilagor finns med på
visakortsfakturorna

Stickprov

En slumpmässig månad har valts ut, och urvalet gjordes i Agresso
på period 201510 och leverantör First Card. Totalt 70st
verifikationer ingick i kontrollen. Följande kontrollerades;
Totalbelopp, redovisad moms, mottagare, attest, kontering samt
bifogade kvitton. De mest förekommande avvikelserna var att
redovisad moms ej stämde överens med moms på kvitton, samt
att kvitton saknades.
Momsbeloppet var felaktigt redovisat på 46 % av verifikationerna.
Momsbeloppet var korrekt redovisat på 27 % av verifikationerna.
Resterande 27 % är okänt om momsen är korrekt redovisad pga
att ett eller flera kvitton saknas.
70 % av verifikationerna hade alla kvitton tilläggsskannade. På
övriga 30 % saknades ett eller flera kvitton. Med tanke på att
kontrollen berörde oktober månad kan vissa fall bero på att
enhetschefen ännu inte hunnit lämna in kvitton för
tilläggsskanning. Kvitton bör dock lämnas in i samband med att
fakturan attesteras.
För att åtgärda de avvikelser som framkommit vid den interna
kontrollen avser ekonomifunktionen att;

Representation-utbildning

Att deltagarförteckning, att syfte
framgår , samt att program bifogas, för
kostnader avseende representation,
utbildningar m.m. Att kostnader för
representation följer skattelagstiftning
samt Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x , 4772, (614x,
616x)

•

hålla en utbildning för steg1-användare i Agresso, för att
användarna ska få möjlighet att lära sig mer om bl.a. hur
moms redovisas, hur man konterar korrekt och vikten av
att kvitton och andra ev bilagor lämnas in för
tilläggskanning.

•

-påminna enhetschefer om att lämna in alla kvitton, samt
lämna in dem inom rimlig tid.

Under året 2015 har en omfattande internkontroll av alla
verifikationer som finns på kontona 471X, 477X och 61XX utförts.
Detta inkluderar alla förvaltningens utgifter för representation,
utbildning, resor och uppvaktning. Både för interna och externa.
832 verifikationer har kontrollerats till ett totalt värde av 2 823 tkr.
Av dessa avser 130 tkr utbildning, 341 tkr representation, 1
730 tkr utbildning och 622 tkr uppvaktning.
Till denna typ av utgifter krävs underlag redogörande för syfte och
deltagare. Utöver detta krävs att verifikationen följer
Skatterverkets regler och Borås Stads riktlinjer vilket bland annat
inkluderar attestregler. Kontrollen innefattade således att syfte för
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
utgiften finns, att det framgår vilka personer eller fasta grupper
som tog del av den samt att attest av utgiften inte gjordes av
någon som tagit del av den. Kontrollen utfördes löpande under
året och budgetansvariga hade under denna tid möjlighet att
åtgärda eventuella avvikelser genom tilläggsskanning. Om
verifikationerna enbart hade avvikande attest gavs en påminnelse
av attestregler till budgetansvarig.
Kontrollen visar att av totalt 832 verifikationer hade 434
verifikationer eller 52 % av dessa en eller flera typer av avvikelser.
Av alla verifikationerna saknades:
•

syftesformulering i 34 %

•

förteckning över deltagare i 25 %

•
attestregler följdes ej i 24 %.
Eftersom att budgetansvariga hade möjlighet att åtgärda
avvikelser skedde en förbättring av redovisningen tack vare
kontrollen. Av de 434 avvikande verifikationerna åtgärdades
37 %. Under året märktes en förbättring av redovisningen vilket är
ett direkt resultat av kontrollen och löpande informering av regler
och riktlinjer.
Resultatet av kontrollen kommer att presenteras till
budgetansvariga. Föreslagen åtgärd är att kontinuerligt utbilda
budgetansvariga och arbeta för att förståelsen för rätt redovisning
av dessa utgifter ska öka. Utöver detta föreslås även en
diskussion i ledningsgruppen kring rimligheten och summan av
dessa utgifter.
Kundfakturoravgiftsdebitering

Upphandling

Kontroll av rätt fakturering, korrekta
inkomstuppgifter
(äldreomsorg/funktionshinderverksamh
et)

Stickprov i verksamhetssystem

Löpande kontroll av rätt fakturering. Inkomstuppgifter kontrolleras
årligen, vid nya beslut samt vid ändringar av beslut.

Granskning av att rätt avgifter debiteras
och att justeringar är riktiga.

Stickprov

Utförs löpande under året. Avgifter rättas även utifrån efterkontroll
när brukare eller anhörig kontaktar OMS. Kontroller sker även vid
inrapportering

Att Borås Stads
direktupphandlingsregler efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Det finns i nuläget ingen samordning av direktupphandlade avtal
vilket gör att internkontroll av eventuella avtal blir svår att utföra.
Internkontrollen för 2015 har således utförts genom att prata med
personer som direktupphandlat.
De direktupphandlingar som Sociala omsorgsförvaltningen utfört

Sociala omsorgsnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2015
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
under 2015 har skett enligt Borås Stads riktlinjer. Riktlinjerna
upplevs som lätta att förstå.
För att det ska vara lättare att utföra en internkontroll av
direktupphandling efterfrågas en samordning av alla Borås Stads
direktupphandlingar. Med andra ord en förteckning likt
avtalskatalogen där det framgår vilka direktupphandlingar som
gjorts och gäller.

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton enligt
upplagd Agresso Exceleratorfrågor

Kontroll utifrån standardiserad Agresso-rapport är utförd. Denna
Agresso-rapport avser perioden 201501 till 201509 och visar
inköpskostnader från externa parter.
Det framkom att mestadels av inköpen görs enligt gällande avtal
(se bilaga för exakta andelar per konto) men att det sker inköp
utom avtalet. Exempelvis konto 4781 (skyddskläder/arbetskläder)
sker enbart 50 % av inköpen enligt avtal och ett annat exempel är
konto 5610 (kontorsmaterial) där 85 % av inköpen är enligt avtal.
Förklaringen till dessa inköp utom avtalet kan vara att avtal
saknas för den specifika varan, att avtalsenlig leverantör inte har
den specifika varan eller att inköparen ej följt gällande avtal. Det
sistnämnda kan ha förklaring i en svårsökt avtalskatalog.
Agresso-rapporten har svagheter då den kräver att konton måste
vara kopplade till leverantörsnummer för att kostnaden på kontot
ska anses vara avtalsenlig. Ett exempel på detta är konto 6630
(köp av huvudverksamhet), där Nytida är en leverantör till oss.
Detta är inte kopplat i Agresso eftersom att avtalet är
förvaltningsspecifikt vilket resulterar i att 0 % av kostnaden på
konto 6630 är avtalsenlig. För att denna rapport ska visa ett
rättvist resultat krävs det att utföraren av internkontrollen rensar
och går igenom hela rapporten. Resultatet av allt detta är att
rapporten blir mindre tillförlitlig och verkar tidsödande för utföraren
av internkontrollen.
Föreslagna åtgärder:
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•

Fortsätta informera och utbilda budgetansvariga om
vikten av att inköp är avtalsenliga.

•

Servicekontoret förbättrar kopplingen mellan konto och
leverantörsnummer för att agresso-rapporten ska bli
tillförlitlig.

•

Förbättra användarvänligheten i avtalskatalogen.

•

Att utse en ansvarig för att sammanställa gällande direkt
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Privata medel

Granskning enligt fastställd rutin i Borås
Stads riktlinjer

Stickprov

Granskning av privata medel enligt Borås Stads riktlinjer utfördes
av två personer från ekonomienheten under perioden juni till juli.
Den omfattade 14 av 35 enheter (ett boende per enhetschef), 70
brukare och totalt 140 660 kr. Både gruppbostäder och
servicebostäder ingick.
Hälften av respektive boendes privata medel kontrollerades
ingående och resterande avstämdes samt rimlighetsbedömdes.
Den ingående kontrollen innefattade total genomgång av
räkenskaperna i kassabladen, överenskommelserna med mera
(se bilaga 1). Utöver detta kontrollerades även själva förvaringen
av de privata medlen.
Vid kontroll av de 14 enheternas hantering av privata medel
upptäcktes fem avvikelser. Tre av dessa avvikelser framkom vid
kontrollen och resterande var avvikelser som tidigare
uppmärksammats av boendets personal. Genomsnittliga summan
i kassan per brukare var 2 008 kr (som mest 6 766 kr i en kassa)
vilket är över den rekommenderade gränsen på 1 780 kr. En
väsentlig del av de kontrollerade överenskommelserna var
antingen inaktuella (underskrift av inaktuell personal/inaktuella
avtalspunkter) eller ej existerande och
förbindelselista/signaturlista saknades på en stor del.
I överlag sköts hanteringen av privata medel väl med en del
avvikelser. Dessa avvikelser beror antagligen på brist av repetition
av gällande riktlinjer. Funna avvikelser har påpekats till berörd
enhetschef för att tas upp på kommande arbetsplatsträff. Inte bara
för den specifika enheten utan för alla enhetschefens enheter.
Ekonomienheten kommer att följa upp hanteringen av privata
medel.

Kontanthantering

Granskning av handkassor, hantering
samt övriga uppgifter enligt
revisionskontorets checklista.

Stickprov

Kontroll och avstämning av handkassa har utförts under
sommaren 2015. Detta utfördes i samband med kontroll av privata
medel, med andra ord har 14 enheters handkassor kontrollerats.
Handkassorna stämde på samtliga enheter. Redovisning av
kvitton och transaktioner var till och från svårlästa.

Redovisning

Kontroll av saldon på
avstämningskonton

Kontinuerlig avstämning

Utförs varje vecka. Om saldo finns justeras det direkt.

Kontroll av internetkassan, att
transaktionerna är korrekta

Stickprov

Kontroll sker före påfyllning av kassan genom att ta fram en
sammanställning som två personer kontrollerar.
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4 Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Verksamhetskontroller

Kontroll av ej verkställda beslut

alla handläggare rapporterar till sin
enhetschef sina ej verkställda beslut

Analys
Alla handläggare rapporterar till sin enhetschef sina ej verkställda
beslut. Varje kvartal lämnas ej verkställda beslut vidare till
förvaltningens rapportör som rapporterar vidare till Inspektionen
för vård och omsorg, IVO. Sammanställning och analys skickas
sedan till Kommunfullmäktige, Stadsrevisionen och Sociala
omsorgsnämnden.
Åtgärd
Det finns ett behov av att vidareutveckla en övergripande analys
av ej verkställda beslut, detta som ett stöd inför framtida behov av
verksamhetsplanering. Tydliggöra huvudprocessen från beslut till
verkställighet.

Granskning av kvaliteten i utredningar
och dokumentation

Kollegial granskning
Analys
När det gäller kvalitet i utredningar och övrig dokumentation så
diskuteras detta med metodutvecklare och/eller jurist samt
enhetschef. Ärenden tas upp kollegialt i storgrupp eller mindre
handledningsgrupper, exempelvis har vi genomfört flera (ca 4-5
st) granskningar av avidentifierade ärende/beslut. Nyanställda
handläggare får initialt mer stöd från ex. metodhandledare och av
handledare för nyanställda i handläggningsprocessen, man har
kontinuerliga avstämningar där bl a dokumentation avhandlas,
vad som ska skrivas, hur etc. Nyanställda har en utsedd kollega
som granskar både avseende bedömningar och dokumentation.
Åtgärd
Nyanställda handläggare får initialt mer stöd från ex.
metodhandledare och av handledare för nyanställda i
handläggningsprocessen, man har kontinuerliga avstämningar där
bl a dokumentation avhandlas, vad som ska skrivas, hur etc.
Nyanställda har en utsedd kollega som granskar både avseende
bedömningar och dokumentation.
Metodhandledare tar stickprov på 3-4 utredningar per
handläggare varje månad för att granska kvaliten i utredningarna.

Granskning av handläggningstid inom
LSS
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Statistik tas ut från verksamhetssystemet Viva varje månad och
handläggningstiden granskas av enhetschef.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
Åtgärd
Varje arbetsgrupp följer upp äldsta ärendet varje vecka på
veckomöten.
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BESLUT
Datum

Diarienummer

2016-02-02

2016/SON0007

Jonas Ringström, 033-35 84 72

Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen

Intern kontroll 2016
Översänder förslag till plan för intern kontroll 2016 och riskanalys 2016 för
Sociala omsorgsnämnden.
Förslaget följer Kommunfullmäktiges och Revisionskontorets anvisningar.

Beslut
Sociala omsorgsnämnden godkänner plan för intern kontroll 2016 och riskanalys
2016 för Sociala omsorgsnämnden och översänder dem till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.
SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN

Yvonne Persson
Ordförande
Annika Andersson
Förvaltningschef

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-16

§ 19

Dnr 2015-350

Redovisning av intern kontroll 2015
Ärendet
Miljöförvaltningen genomförde hösten 2015 intern kontroll i enlighet med av Miljö- och
konsumentnämnden den 24 februari 2015, § 25, fastställd plan. Redovisningen sker likt
föregående år i Stratsys.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av intern kontroll
2015.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2016-02-04

2015-350

Niclas Björkström, 033-35 31 77
niclas.bjorkstrom@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Redovisning av intern kontroll 2015
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden godkänner förvaltningens redovisning av intern
kontroll 2015.
Ärendet
Miljöförvaltningen genomförde hösten 2015 intern kontroll i enlighet med av Miljöoch konsumentnämnden den 24 februari 2015, § 25, fastställd plan. Redovisningen
sker likt föregående år i Stratsys.
Miljöförvaltningens synpunkter
I bilaga redovisas de rutiner som kontrollerats samt analys och åtgärder. De genomförda granskningarna visar överlag på bra resultat och förbättringar i förhållande till
2014, även när det gäller avslut av ärenden. Stickprovet visar dock att drygt 40% av
granskade ärenden bör vara avslutade så denna rutin ska förbättras.
Vidare så kan vi konstatera att besked om åtgärd till de verksamhetsutövare som
lämnar miljörapporter kan förbättras. Miljöförvaltningen arbetar med ständiga
förbättringar inom ramen för kvalitetsledningssystemet vilket på sikt bör ge resultat.

Agneta Sander
Miljöchef

Niclas Björkström
Avdelningschef

Bilaga
Uppföljning intern kontroll 2015
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Uppföljning Intern kontroll 2015
Miljö- och konsumentnämnden

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Delegation

Kontroll att delegationsordningen
efterlevs.

Stickprov 25 ärenden.

Analys
Av 25 kontroller hittades två avvikelser, en gällande vite och en
där delegering saknades (nyanställd).
Åtgärd
Uppdatera delegationsordningen i Ledningssystemet samt lägga
in delegering för de nyanställda. Förtydliga vad var och en har
delegation att göra och inte göra.

Inventarier

Att inventarier registrerats i Borås Stads
inventariesystem, att
stöldskyddsmärkning sker.

Inventering 1 gång/år.

Analys
Inga inköp av inventarier som ska registreras i Regitwise under
2015. Registret är aktuellt.
Åtgärd

3 Personal
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

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

Intern kontroll-förfrågan skickas till
Löneservice
Fyll i blankett som finns bifogad, finns
också att hämta på intranätet.

Analys
Intern kontroll av löner utförda av Löneservice. Kontrollerade
personer: 9.
En reseräkning var felaktig, arbetstagaren skulle ha två hela
traktamenten men hade endast fått 1,5.
I övrigt inga avvikelser.
Åtgärd
Personalassistenten på förvaltningen är informerad.

4 Ekonomi
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften
tillhör verksamheten, YY-kod korrekt

Stickprov 50 fakturor

Analys
50 leverantörsfakturor kontrollerades. På 4 fakturor finns ingen
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

finns på fakturan, F-skatt, ej egen
attest.

Slutsats
uppgift om att leverantören har F-skatt och fyra fakturor saknade
eller hade felaktig YY-kod. I övrigt ok.
Åtgärd
Kontakta företagen som vi har avtal med och påtala att det bör stå
på fakturan att de har F-skatt.
Information till alla anställda om att YY-koden är viktig.

Representation-utbildning

Kundfakturoravgiftsdebitering

Att deltagarförteckning, att syfte
framgår , samt att program bifogas, för
kostnader avseende representation,
utbildningar m.m. Att kostnader för
representation följer skattelagstiftning
samt Borås Stads riktlinjer.

Stickprov av konto 471x , 4772, (614x,
616x)

Kontroll av rätt fakturering. Rätt belopp
jämfört med beslut

Stickprov 150 fakturor

Analys
Underlag saknas vid ett par tillfällen, i övrigt ok.
Åtgärd
Fortsätta påminna alla anställda att lämna in underlag
(kursinbjudan, deltagarförteckning) till ekonomifunktionen, som i
sin tur kommer att kontrollera att underlagen finns.
Analys
Av 150 kontrollerade fakturor hittades 7 avvikelser:
- 2 fel avgift debiterad
- 3 saknade eller felaktigt person-/organisationsnummer i
underlaget
- 1 ej noterat i Ecos att fakturering skett
- 1 ej debiterad
Åtgärd
En fördel för ekonomiassistenten kan vara att avgiften alltid skrivs
in på samma ställe på underlagen.

Upphandling

Att Borås Stads
direktupphandlingsregler efterlevs.

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser.

Analys
En avvikelse hittades gällande konto 5280 Trädgårdsprodukter
och skogsföryngringsprodukter. Leverantör Drakenius Gardens
AB. Beloppet överskrider prisbasbeloppet för direktupphandling.
Åtgärd
Detta får ses som en engångsföreteelse då detta gäller inköp till
Orangeriet och dess invigning. Det fanns helt enkelt inte tid för en
upphandling.

Att inköp följer ramavtal.

Stickprov av vissa konton enligt
upplagd Agresso Exceleratorfrågor.

Analys
Tio leverantörer valdes slumpmässigt av de som, enligt utskrift
från Agresso, inte ingår i något ramavtal. Inga alternativ till
inköpen finns inom ramavtalen.
Åtgärd
Vi ska så långt det går följa upphandlingsavtal.
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5 Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Posthantering/Diarieföring

Rätt datum, inlagt i register, avslutade
ärenden, arkiverat.

Stickprov 50 ärenden.

Analys
8 av 50 ärenden hade anmärkningar. Det handlade om fel datum
(1), ingen koppling till intressent (2). felaktig/saknad skrivelse (3)
samt ingen notering i fältet "Förvaring" (2).
Åtgärd
Om man följer ärendehanteringsprocessen i ledningssystemet bör
ovanstående ej uppstå. Berörda avdelningar går igenom den igen
vid APT och noterar eventuella förändringar som bör göras.

Delegationsbeslut,
skrivelser

Kontroll att rätta lagar, förordningar
m.m. har angetts.

Stickprov 50 ärenden

Analys
Av 50 granskade ärenden hade 8 avvikelser enligt följande:
- 3 hänvisade till gammal timtaxa
- 3 saknade hänvisning till miljöbalken
- 2 hänvisade till gammal lagstiftning
Utöver ovanstående noterades även ett fåtal otydligheter gällande
hänvisningar till kapitel, paragrafer och förordningsnummer.
Åtgärd
Se över och uppdatera mallarna i Ecos samt ökad tydlighet till
vilken/vilka paragrafer, kapitel och förordningar man hänvisar till.

Utskick av svarskort

Utskick av svarskort i ansöknings- och
anmälningsärenden inom 5
arbetsdagar.

Stickprov 50 ärenden.

Analys
Svarskort/bekräftelse saknas på 2 av 50
ansökningar/anmälningar.
Åtgärd
Påminnelse om rutinen för utskick av bekräftelser till alla berörda
handläggare.

Inspektionsresultat

Resultatet av en inspektion ska
meddelas inom 20 arbetsdagar.

Stickprov 25 ärenden.

Analys
Inspektionsresultat har inte skickats inom 20 dagar på 2 av 25
ärenden.
Åtgärd
Påminnelse till alla berörda handläggare.

Delegationsbeslut

Delegationsbeslut i tillstånds- och
anmälningsärenden inom 20 dagar
efter kompletta handlingar.
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Stickprov 25 ärenden.

Analys
Av 25 slumpmässigt utvalda anmälningar/ansökningar på
Miljötillsyn (19) och Livsmedelskontroll (6), var 3 ärenden över
gränsen på 20 dagar.

4(5)

Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
Åtgärd
Fortsatt bättre kontroll på ärenden vid handläggares frånvaro.

Besked om åtgärd

Verksamhetsutövare som lämnar
miljörapporter ska senast den 30 juni få
besked om rapporten kommer att
medföra någon åtgärd från nämndens
sida.

Komplett genomgång.

Analys
Av 38 verksamhetsutövare som lämnat miljörapport 2015, har 18
fått svar före den 30/6, 17 efter den 30/6 och 3 har inte fått svar
alls.
Åtgärd
En projektvecka i mitten på maj varje år planeras in och
uppgifterna delas ut till berörda handläggare.

Pågående ärenden i
ECOS

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i
ECOS

Stickprov 50 ärenden

Analys
Ett stickprov på 50 stycken pågående ärenden har gjorts. 21 bör
vara avslutade.
Åtgärd
Rutin som säger att man någon gång årligen kollar igenom sina
pågående ärenden för att se om de kan avslutas (t.ex. 2 ggr/år).
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Sida

2016-02-16

§ 20

Dnr 2016-157

Intern kontrollplan 2016
Ärendet
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att en organisation upprättas för den
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för denna.
Kommunrevisionen har i en PM upprättad den 9 oktober 2000 gett anvisningar om hur
interna kontrollplaner upprättas. Med utgångspunkt från denna och ett nytt
kommungemensamt underlag har förvaltningen tagit fram ett förslag till intern
kontrollplan 2016.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 4 februari 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden fastställer det av förvaltningen upprättade förslaget till
intern kontrollplan 2016.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

Dnr

2016-02-04

2016-157

Niclas Björkström, 033-35 31 77
niclas.bjorkstrom@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Intern kontrollplan 2016
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden fastställer det av förvaltningen upprättade förslaget
till intern kontrollplan 2016.
Ärendet
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att en organisation upprättas för den
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för denna.
Kommunrevisionen har i en PM upprättad den 9 oktober 2000 gett anvisningar om
hur interna kontrollplaner upprättas. Med utgångspunkt från denna och ett nytt
kommungemensamt underlag har förvaltningen tagit fram ett förslag till intern
kontrollplan 2016.
Miljöförvaltningens synpunkter
I den interna kontrollplanen bestäms vilka rutiner och system som ska granskas. Från
år till år görs några förändringar. I förhållande till 2015 har en ny rutin/system lagts
till som avser kontroll av ekonomiskt utfall gentemot budget och en rutin om kontroll
att upprättad dokumenthanteringsplan är aktuell och följs. Vidare har naturligtvis
kontrollansvarig bytts ut för respektive rutin/system.

Agneta Sander
Miljöchef

Niclas Björkström
Avdelningschef

Bilaga
Intern kontrollplan 2016
Riskanalys 2016
Beslut skickas till
Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen

Miljöförvaltningen
POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Sturegatan 42

boras.se

miljo@boras.se

033-35 30 00

033-35 30 25

Intern kontrollplan 2016
Miljö- och konsumentnämnden

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Delegation

Risk att
delegationsordning
en ej följs

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut
gällande ärenden där denne ej har behörig
delegation.

Kontroll att delegationsordningen efterlevs.

Stickprov 25 ärenden.

Varje år

Inventarier

Risk för att brand
och stöld uppstår.

Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller
ej genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

Att inventarier registrerats i Borås Stads
inventariesystem, att stöldskyddsmärkning
sker.

Inventering 1 gång/år.

Varje år

Kontroll
frekvens

3 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Personal- och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga
området.

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

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Varje år

4 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör
verksamheten, YY-kod korrekt finns på
fakturan, F-skatt, ej egen attest.

Stickprov 50 fakturor

Varje år

Representation
-utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Att deltagarförteckning och syfte framgår ,
samt att program bifogas, för kostnader
avseende representation, utbildningar m.m. Att
kostnader för representation följer
skattelagstiftning samt Borås Stads riktlinjer.

Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Varje år
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att
felaktiga
kundfakturor
skickas ut

Risk att Borås Stad debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.

Kontroll av rätt fakturering

Stickprov 150 fakturor

Varje år

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs.

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över
gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser.

Varje år

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal.

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor.

Varje år

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

Risk att det ekonomiska utfallet ej följer budget
utan att åtgärder vidtas.

Uppföljning av ekonomiskt utfall gentemot
budget ska ske månadsvis och lämpliga
åtgärder ska vidtagas om så behövs.

Genomgång av 10-dagarsoch tertialrapporter i
Stratsys.

Varje år

Uppföljning
budget
månadsvis

5 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Posthantering/
Diarieföring

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

Risk att gällande regelverk ej följs. Svårigheter
att söka dokument.

Rätt datum, inlagt i register, avslutade
ärenden, arkiverat.

Stickprov 50 ärenden.

Varje år

Delegationsbeslut,
skrivelser

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

Risk att beslut inte gäller vid överprövning.

Kontroll att rätta lagar, förordningar m.m. har
angetts.

Stickprov 50 ärenden

Varje år
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Utskick av
svarskort

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

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

Utskick av svarskort i ansöknings- och
anmälningsärenden inom 5 arbetsdagar.

Stickprov 50 ärenden.

Varje år

Inspektionsresultat

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

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

Resultatet av en inspektion ska meddelas
inom 20 arbetsdagar.

Stickprov 25 ärenden.

Varje år

Delegationsbeslut

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

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

Delegationsbeslut i tillstånds- och
anmälningsärenden inom 20 dagar efter
kompletta handlingar.

Stickprov 25 ärenden.

Varje år

Besked om
åtgärd

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

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

Verksamhetsutövare som lämnar
miljörapporter ska senast den 30 juni få
besked om rapporten kommer att medföra
någon åtgärd från nämndens sida.

Komplett genomgång.

Varje år

Pågående
ärenden i
ECOS

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

Risk att handläggningen av ärenden försenas
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare
negativa konsekvenser.

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i ECOS

Stickprov 50 ärenden

Varje år

Dokumenthanteringsplan

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

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan
är aktuell och följs.

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan
är aktuell och följs.

Genomgång av aktuell
dokumenthanteringsplan.

Varje år
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Riskanalys 2016
Miljö- och konsumentnämnden

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

4

Ja

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej följs

Risk att fel person fattar
myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig
delegation.

2.Lindrig

Inventarier

Risk för att brand och stöld
uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs enligt
Borås Stads riktlinjer.

Kommentar

3 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas
till personer som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga belopp går
ut till personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det
personalrättsliga området.

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Ja

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

4 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar
felaktiga belopp till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte
attestreglementet följs.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja
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Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

4

Ja

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Ja

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas ut

Risk att Borås Stad debiterar
felaktiga belopp och/eller till fel
person.

2.Lindrig

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot
LOU och mot Borås Stads
upphandlingsregler och policy.

Risk att ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används
för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar
ej uppfylls korrekt.

Kontanthantering

Risk för felaktig hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte
redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens
redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God
ordning och säkra rutiner skall
upprätthållas för att minimera
risken.

Uppföljning
budget månadsvis

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

Risk att det ekonomiska utfallet ej
följer budget utan att åtgärder
vidtas.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

Kommentar

Nej

6

Ja

Riskbed
ömning

Till plan

5 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Posthantering/
Diarieföring

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

Risk att gällande regelverk ej följs.
Svårigheter att söka dokument.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Delegationsbeslut,
skrivelser

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

Risk att beslut inte gäller vid
överprövning.

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Ja

Utskick av
svarskort

Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och

Risk att handläggningen av
ärenden försenas och orsakar

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Ja
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Rutin/System

Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

4

Ja

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Risk att handläggningen av
ärenden försenas och orsakar
sökande eller
verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

1.Försumbar

3.Möjlig

3

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

Risk att handläggningen av
ärenden försenas och orsakar
sökande eller
verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Ja

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

Kontroll att upprättad
dokumenthanteringsplan är
aktuell och följs.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

ändamålsenligt sätt.

sökande eller
verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

Inspektionsresultat

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

Risk att handläggningen av
ärenden försenas och orsakar
sökande eller
verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

2.Lindrig

Delegationsbeslut

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

Risk att handläggningen av
ärenden försenas och orsakar
sökande eller
verksamhetsutövare negativa
konsekvenser.

Besked om åtgärd

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

Pågående
ärenden i ECOS

Dokumenthanteringsplan
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6 Riskmatris
4

8

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

Åtgärd krävs (9-12)

4

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

3

6
1

9

12

16
4

3

3
2
6

10

4
3

7

9

6
2

5

8

8
2

2
12

13

17
1

Konsekvens

1

2

3
11

14

4

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel
helt enkelt inte får
inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för
intressenter och
kommunen)
Lindrig (uppfattas som
liten av såväl intressenter
och kommunen)
Försumbar (är obetydlig
för de olika intressenterna
och kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är
praktiskt taget obefintlig
för att fel ska uppstå)

15

1

1

2

3

4

Sannolikhet

12

Rutin/System

Håll under uppsikt (4-8)

Risknum
mer

Riskbild
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Risken accepteras (1-3) Totalt: 17

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan
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Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

Leverantörsfakturor

1

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga leverantörer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Representation-utbildning

2

Risk att riktlinjer ej följs

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

3

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Upphandling

4

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte följs

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Ja

5

Risk att ramavtal inte följs

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Personal- och
lönekontroller

6

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Ja

Delegation

7

Risk att delegationsordningen ej följs

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Inventarier

8

Risk för att brand och stöld uppstår.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

Posthantering/Diarieföring

9

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

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Delegationsbeslut,
skrivelser

10

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

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Ja

Utskick av svarskort

11

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

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Ja

Inspektionsresultat

12

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

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Delegationsbeslut

13

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

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Besked om åtgärd

14

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

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Pågående ärenden i
ECOS

15

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

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Ja

Uppföljning budget
månadsvis

16

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

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Dokumenthanteringsplan

17

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

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja
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Arbetslivsförvaltningen

2016-02-16

Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85

2016/ALN0014

Kommunstyrelsen

Intern kontroll 2015

Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom
nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för denna
uppföljning och i samband med årsredovisningens upprättande rapportera resultatet
från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Beslut
Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen av 2015 års plan samt översänder uppföljningen till Kommunstyrelsen.
ARBETSLIVSNÄMNDEN

Lars-Åke Johansson
Ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef

Bilaga: Uppföljning Intern kontroll 2015 Arbetslivsnämnden

Uppföljning Intern kontroll 2015
Arbetslivsnämnden

1 Inledning
Intern kontroll är ett primärt ledningsverktyg med väsentligt betydelse för den politiska ledning och förvaltningen.

2 Styrning och ledning
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Inventarier

Att inventarier registrerats i Borås Stads
inventariesystem, att
stöldskyddsmärkning sker.

Inventering 1 gång/år

Analys
Inventering
Resultat
Under år 2015 har det påbörjats inventering inom
Arbetslivsförvaltningen. Inventering är gjord av
säkerhetssamordnaren.
Det som är inventerat är ägda Ipads AIR. Inom
Arbetslivsförvaltningen är 62 st inventerade och registrerade i
inventeringsprogrammet Regitwise. Alla de 62 ägda Ipads AIR
finns i verksamheten LSS daglig verksamhet.
Åtgärd
Fortsätta med inventeringen under år 2016.

3 Personal
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

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

Intern kontroll-förfrågan skickas till
Löneservice
Fyll i blankett som finns bifogad, finns
också att hämta på intranätet.

Analys
Metod
Internkontrollen för löner inom Arbetslivsförvaltningen har utförts
av Servicekontoret, Löneservice. Granskningen har skett av 30
personers löneunderlag och utbetalda löner.
Användning av egen bil i tjänsten har granskats utifrån antal mil
som anställda fått i milersättning.
Kontroll av över- och mertidsersättning har granskats utifrån att
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
anställda inte har sysselsättningsgrad som överstiger 100 % inom
Borås Stad samt att övertid eller mertid uppgår till högst 200
timmar kalenderår.
Resultat
Sammanställningen av kontrollerade löner visar på några
felaktigheter. Två stämplingar saknades för december, en löneart
var felaktig samt att en medarbetare fått reseersättning för varje
månad som beroende på orsak eventuellt ska vara på en annan
löneart. Kontroll har gjorts av attester, signallistor, ersättning,
schema, partiella scheman, att sysselsättningsgrad ej överstiger
100 %, raster samt bruttolön.
Totalt är det en anställd som kört mer än 100 mil i tjänsten i egen
bil under 2015.
Sysselsättningsgraden överstiger ej 100 %. Sammanställning över
hela 2015 års mer- och övertid visar att samtliga anställda har
under 9 timmar mer- och övertidstimmar med undantag av fem
anställda.
Åtgärd
Fortsätta med kontrollerna under år 2016.

4 Ekonomi
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Representation-utbildning

Att deltagarförteckning, att syfte
framgår , samt att program bifogas, för
kostnader avseende representation,
utbildningar m.m. Att kostnader för
representation följer skattelagstiftning
samt Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x , 4772, (614x,
616x)

Analys
Planen för kontroll av leverantörsfakturor är för år 2015 begränsad
att omfatta fakturor som avser personalutbildning och
representation. Syftet med granskningen har varit att kontrollera
om det av fakturan eller andra bilagor framgår deltagarförteckning
och syfte/ändamål.
Resultat
En granskning har gjorts där 184 fakturor har undersökt, av dessa
184 fakturor har 14 st varit felaktiga.
Felen på de 14 felaktiga fakturorna kommer att åtgärdas.
Åtgärd
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
Fortsätta med granskningen under år 2016.

Kontanthantering

Inventering av kontant kassahantering,
avstämning av att kassan
överensstämmer samt kontroll att
rutiner för kontanthantering följs.

Stickprov

Analys
Arbetslivsförvaltningen har sju kontantkassor där allmänheten
kan göra inköp.
Återbruk.
Daglig verksamhet LSS: Geting, Knallefiket/shopen, Östermalms
Bageri samt Kulturverkstaden.
Daglig verksamhet socialpsykiatri: Vingens hantverk samt
Berggården
Resultat
Alla inom daglig verksamhet LSS är kontrollerade under år 2015.
Det som undersökts är kassaregister, dagrapporter, förvaring av
kontanter, behörigheter, rutinbeskrivningar samt att alla pengar
som inlämnats har kommit till de respektive arbetsplatserna inom
daglig verksamhet LSS.
Inga fel har hittats.
Åtgärd
Fortsätta kontrollera kontantkassorna under år 2016.
Under år 2016 kommer kontantkassorna på: Återbruk, Geting,
Knallefiket/shopen samt Östermalms Bageri att hämtas av
Loomis, på det sättet behöver personalen inte längre själva gå ner
med pengarna till cash-shopen och sätta in dom.

5 Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Försörjningsstöd

Kontroll att all hantering inom
försörjningsstöd blir rätt

Kontrollmetod

Slutsats
Analys
Utifrån att det finns risker med utbetalningar inom
försörjningsstödet har Arbetslivsnämnden två FUT-utredare som
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
enbart arbetar med felaktiva utbetalningar inom
försörjningsstödet.
Resultat
Se bifoga rapport år 2015.
Åtgärd
Fortsätta kontrollen under år 2016.

LSS

Hot, våld arbetsskador

stickprov

Analys
Analys av antalet arbetsskador och tillbud under år 2015 under
verksamheten LSS Daglig verksamhet.
Resultat
Antal arbetsskador har varit 108 st, de två stora arbetsskadorna
har varit, skadad av en person (fysiskt) 55 %, psykisk
överbelastning 20 %.
Antalet tillbud har varit 98 st, de två stora tillbuden har varit,
skadad av en person (fysiskt) 63 %, psykisk överbelastning 32 %.
Åtgärd
Fortsätta under år 2016 med analys av antalet arbetsskador och
tillbud under verksamheten LSS Daglig verksamhet.

Rutiner vid tillsättande av
arbetsmarknadsanställnin
gar

Arbetsmarknadsanställningar

Stickprov

Analys
Analys av rutiner vid arbetsmarknadsanställningar.
Resultat
Rutin vid tillsättning av arbetsmarknadsanställning.
Personen som ska anställas skall ha gjort en godkänd
arbetsprövning, arbetstränat eller praktiserat i minst två månader
med samma tjänstgöringsgrad som anställningen avser.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
Kontroll mot Arbetsförmedlingen om personen är inskriven och
vilka möjligheter det finns för bidrag.
Kontroll mot försörjningsstödet, blir personen självförsörjande.
Om anställning för personen blir aktuell skall det hållas ett
anställningssamtal med personen, arbetsmarknadshandläggaren,
anställningsgruppen handläggare samt personen
arbetsförmedlare. På anställningssamtalet ska det framkomma
vem som gör vad, exempel vilken arbetsmarknadshandläggare
som sköter uppföljning av personen och vem som dokumenterar
ärendet i VIVA.
Ansvaret för utdrag ur belastningsregistret är inte
Arbetslivsförvaltningen utan den förvaltningen som
arbetsmarknadsanställningen jobbar i. Exempelvis om en
arbetsmarknadsanställning får ett arbete i en skola är det den
förvaltningen som ansvarar för skolan som ansvarar för utdrag
från belastningsregistret.
Rutin vi tillsättning av praktikanter saknas.
Åtgärd
Fortsätta under år 2016 analysera rutiner vid anställning av
arbetsmarknadsanställningar, praktikanter mm.

Rutin vid hot och våld
inom Försörjningsstödet

Hot och våld

Stickprov

Analys
Analys av antalet arbetsskador, tillbud och hot och våld har gjorts
under Försörjningsenheten.
Resultat
Inga arbetsskador har funnits vid enheten under år 2015.
13 st tillbud har funnits under år 2015, 85 % av tillbuden har varit
psykisk överbelastning.
Åtgärd
Fortsätta att analysera antalet arbetsskador, tillbud och hot och
våld har gjorts under Försörjningsenheten under år 2016.
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Natalia Sameholm

2015-12-14

Socialsekreterare

Årsrapport 2015 avseende felaktiga utbetalningar
I rapporten presenteras arbetet med felaktiga utbetalningar för 2015. Statistiken presenteras i
diagramform där jämförelse mellan 2014 och 2015 görs.

I år har betydligt färre ärenden inkommit jämfört med år 2014. Minskningen i år kan bero på flera
olika orsaker, men det är troligt att socialsekreterarna har blivit mer uppmärksamma på eventuella
felaktigheter och att dessa har kunnats förebygga i större utsträckning än tidigare. En trolig orsak
till minskningen, kan även vara lättare tillgång till och kontroll av inkomstuppgifter från
Skattverket, Försäkringskassan och CSN i Försörjningsenhetens verksamhetssystem Viva.

1

Vem anmäler?

I ovanstående diagram åskådliggörs antal FUT – anmälningar samt vem har gjort anmälan.
Majoriteten av anmälare i år och föregående år, har varit socialsekreterare på
Försörjningsenheten. Inflödet av anmälningar från socialsekreterare på Försörjningsenheten var
under båda åren, störst i samband med att klienterna lämnade in skattdeklarationerna. Det är
troligt att socialsekreterarna på Försörjningsenheten blivit mer observanta när de utreder
inkomster som kan identifieras via deklarationen. Rutinerna och kunskapen kring att tyda
skattdeklarationen har förbättrats under den senaste tiden.
Antalet anonyma anmälare och privatpersoner, ligger på relativt jämn nivå under 2014 och 2015.
Inga anmälningar inkom från andra myndigheter under 2015.

2

Typ av ärende
En anmälan kan röra flera områden

De anmälningar som kommer till oss, kan röra fyra olika områden; boende, andra inkomster,
tillgångar och övrigt. Med andra inkomster, menas inkomster som inte redovisats till
Försörjningsenheten vid ansökan om ekonomiskt bistånd. Det kan handla om löneinkomster,
inkomster från Försäkringskassan eller CSN. Med övrigt avses, förfalskade handlingar, barn i
hushållet som tagit studenten utan att detta har meddelats vid ansökan, eller utomlandsvistelser. I
år har flest anmälningar berört inkomster, detta har varit förekommande även under år 2014.

Typ av åtgärd
En anmälan kan leda till flera åtgärder

Under år 2014 har 43 ärenden av totalt 72 inkomna, lett till någon typ av åtgärd. Under år 2015,
har 41 ärenden av totalt 45 inkomna, lett till någon typ av ovannämnda åtgärder. Några av
anmälningarna som inkommit under år 2015 är fortfarande under utredning, varför de inte
presenteras här. Med självreglering menas här, de ärenden där klienten inte vill ansöka om
ekonomiskt bistånd i samband med att felaktigheter upptäckts.
3

I de ärenden som inte har lett till återkrav, har omfattande kontroller gjorts. Att återkrav inte
görs, kan bero på att inga pengar utgått felkatigt eller på att personen inte kunde ha insett att en
felkatig utbetalning gjorts. För att ett återkrav ska kunna drivas enlig socialtjänstlagen, bör
personen skäligen ha insett att en felkatig utbetalning gjorts, och så är inte alltid fallet.
Under år 2014 har 47 % av anmälningar lett till polisanmälan jämfört med 20 % under år 2015.
Polisanmälan ska enligt lag göras i de fall, när socialtjänsten har misstankar om att personen har
begått ett brott enligt Bidragsbrottslagen. I vissa fall, föreligger inga sådana misstankar varför
polisanmälan inte görs.

Återkrävt bistånd under år 2014 och 2015
Under år 2014 har 313 683 kronor återkrävts. I år, fram till 30 november 2015, har 815 182
kronor återkrävts.

Avbetalningsplan
I de ärenden där bistånd har återkrävts enligt 9 kap 1 och 2 § § Sol, har klienten möjlighet att
upprätta en avbetalningsplan.
Klienter som fortfarande är i behov av ekonomiskt bistånd, kan frivilligt betala ett mindre
belopp. De klienter som är självförsörjande, ska betala enligt sin återbetalningsförmåga. Vi har i
år mer aktivt arbetat med att följa upp ärenden om återbetalning och undersökt
återbetalningsförmåga. Detta har resulterat, i att fler har upprättat en avbetalningsplan jämfört
med tidigare år. Många av våra klienter som har upprättat avbetalningsplan, betalar mindre
belopp om 100 - 200 kronor i månaden, på grund av att de har låga egna inkomster eller
fortfarande är aktuella på Försörjningsenheten till följd av sin ekonomiska situation.
I år har avbetalningsplan upprättats i 23 ärenden, jämfört med 10 ärenden under år 2014.
I de fall där klienter inte följer upp sina avbetalningsplaner, eller inte medverkar till att
Försörjningsenheten ska kunna bedöma återbetalningsförmåga, kan det bli aktuellt med att väcka
talan hos Förvaltningsrätt.
Klienter som har dömts till skadestånd genom tingsrätt, eller där återbetalningsskyldighet har
tilldömts av Förvaltningsrätt, får en faktura hemskickad med hela beloppet som återkrävts. I
dessa fall upprättas ingen avbetalningsplan.

Hur mycket har återbetalats?
Under år 2014 har 90 621 kronor återbetalats, och under år 2015 har 110 150 kronor återbetalats
fram till 30 november 2015.
I förra årsrapporten, har uppgifter om återbetalning baserats på statistikuppgifter från
verksamhetssystemet Viva. I år har dessa uppgifter inhämtats från uppgifter från
Arbetslivsförvaltningens ekonomifunktion, som anses ha mer tillförlitliga uppgifter avseende det
som har återbetalats under åren.
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Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan 2016

Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den
politiska ledningen och förvaltningen. Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bland annat syftar till att:
•
•
•
•
•
•

Säkerställa lagar, bestämmelser och att överenskommelser efterlevs
Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
Minimera risker, säkra system och rutiner
Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
Säkra en rättvisande redovisning
Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Arbetslivsnämnden har enligt Kommunallagen det yttersta ansvaret att inom sitt verksamhetsområde tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer
och föreskrifter. Nämnden ansvarar för att anvisningar för den interna kontrollen
utarbetas, vilket bland annat innebär att tillämningsregler och riktlinjer utformas, att
organisations- och rutinbeskrivningar utformas och dokumenteras, att attestuppdrag
fördelas, att effektiva uppföljnings- och rapportsystem utformas samt att återkoppling
görs.
Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom
nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild plan för denna
uppföljning. Nämnden ska varje år i samband med årsredovisningens upprättande
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till kommunstyrelsen.
Beslut
Arbetslivsnämnden godkänner Intern kontrollplan för år 2016.
ARBETSLIVSNÄMNDEN

Lars-Åke Johansson
Ordförande
Dag Forsström
Förvaltningschef

Bilaga 1: Riskanalys 2016 Arbetslivsnämnden
Bilaga 2: Intern kontrollplan Arbetslivsnämnden 2016

Riskanalys 2016
Arbetslivsnämnden

1 Inledning
Riskanalys är ett primärt ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och förvaltningen.

2 Styrning och ledning
Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

2.Mindre
sannolik

2

Nej

Kontroll av att det inte är fel
person som fattar beslut i
ärenden där denne inte har
behörighet/delegation.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Arbetslivsnämnden ska fortsätta
under år 2016 med att
inventarierna registreras i Borås
Stads inventariesystem så att
stöldskyddsmärkning sker.

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej följs

Risk att fel person fattar
myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig
delegation.

1.Försumbar

Inventarier

Risk för att brand och stöld
uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs enligt
Borås Stads riktlinjer.

3 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas
till personer som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga belopp går
ut till personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det
personalrättsliga området.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja

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

4 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Leverantörsfaktur
or

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar
felaktiga belopp till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Kontroll av korrekt
leverantörsfaktura, att utgiften
tillhör verksamheten, rätt YY-kod
finns på fakturan, att F-skatt och
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

attestreglementet följs.

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs

Kommentar
organisationsnummer finns på
fakturan, genomgång av
attestförteckning, ej egen attest.

Risken är att
representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej
följs, samt att
representation/utbildning ej är
godkänd. Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads
ordinarie verksamhet.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Att deltagarförteckning och syfte
framgår samt att program
bifogas, för kostnader avseende
representation och utbildning.
Att kostnader för representation
följer skattelagstiftning samt
Borå Stads riktlinjer.

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas ut

Risken att Borås Stad debiterar
felaktiga belopp och/eller till fel
person.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kontroll av rätt fakturering för
matkostnader personer inom
LSS daglig verksamhet.

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot
LOU och mot Borås Stads
upphandlingsregler och policy.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kontroll att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) följs.

Risk att ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används
för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar
ej uppfylls korrekt.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kontroll att inköp följer ramavtal.

Risk för felaktig hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte
redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens
redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God
ordning och säkra rutiner skall
upprätthållas för att minimera
risken.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Inventering av kontant
kassahantering, avstämning att
kassan överensstämmer samt
kontroll att rutiner för
kontanthantering följs.

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Kontanthantering

5 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Försörjningsstöd

Risk för felaktiga
utbetalningar.

Säkra kvalitén på handläggning
av ärenden samt minimera risken
för felaktiga utbetalningar av
försörjningsstöd.

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Kontroll av all hantering inom
utbetalningar av
försörjningsstöd.

Verksamhetskontr
oller

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

Exempel: systematiskt
arbetsmiljöarbete, brandskydd,
rektors/lärares arbetsuppgifter,
elevärenden, barnavårds- och
särskoleutredningar,
personalutbildningar,
lagar/riktlinjer efterlevs

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Kontrollera att verksamheten
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.

LSS

Daglig verksamhet

Säkra kvalitén av uppföljning av
hot,våld och arbetsskador inom
LSS daglig verksamhet

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Rutiner vid hot, våld och
arbetsskadeanmälningar inom
LSS daglig verksamhet.

Rutiner vid
tillsättande av
arbetsmarknadsa
nställningar

Jobb Borås
Arbetsmarknadsanställningar

Säkra kvalitén vid anställningar av
Arbetsmarknadsanställningar

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Säkra kvalitén vid anställningar
av
Arbetsmarknadsanställningar.

Rutin vid hot och
våld inom
Försörjningsstödet

Förörjningsenheten

Säkre kvalitén vid uppföljning av
hot och våld vi
försörjningsenheten

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Rutiner vid hot och våld inom
försörjningsenheten.

6 Riskmatris
4

8

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

Åtgärd krävs (9-12)

10

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

3

6
4

5

9
1

2

6

12

13

14

12

4

3

3
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Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel
helt enkelt inte får
inträffa)
Kännbar (uppfattas som

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
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2

4
3

9

6
7

8

11
2

2

1

Konsekvens

1

2

3

4

besvärande för
intressenter och
kommunen)
Lindrig (uppfattas som
liten av såväl intressenter
och kommunen)
Försumbar (är obetydlig
för de olika intressenterna
och kommunen)

risk för att fel ska uppstå)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är
praktiskt taget obefintlig
för att fel ska uppstå)

8
1

1

2

3

4

Sannolikhet

1

Direkt åtgärd krävs (13-16)

6

Åtgärd krävs (9-12)

6
1

Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3) Totalt: 14

Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

Leverantörsfakturor

1

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga leverantörer

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Representation-utbildning

2

Risk att riktlinjer ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

3

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Upphandling

4

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

5

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kontanthantering

6

Risk för felaktig hantering av kontanta medel

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Personal- och

7

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Ja
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Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

Delegation

8

Risk att delegationsordningen ej följs

1.Försumbar

2.Mindre
sannolik

2

Nej

Inventarier

9

Risk för att brand och stöld uppstår.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Försörjningsstöd

10

Risk för felaktiga utbetalningar.

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Verksamhetskontroller

11

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

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

LSS

12

Daglig verksamhet

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Rutiner vid tillsättande av
arbetsmarknadsanställnin
gar

13

Jobb Borås Arbetsmarknadsanställningar

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Rutin vid hot och våld
inom Försörjningsstödet

14

Förörjningsenheten

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Rutin/System
lönekontroller
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Intern kontrollplan 2016
Arbetslivsnämnden

1 Inledning
Internkontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och förvaltningen.

2 Styrning och ledning
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Inventarier

Risk för att brand
och stöld uppstår.

Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller
ej genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

Att inventarier registrerats i Borås Stads
inventariesystem, att stöldskyddsmärkning
sker.

Inventering 1 gång/år

Varje år

Kontroll
frekvens

3 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Personal- och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga
området.

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

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Varje år

4 Ekonomi
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Representation
-utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Varje år

Kontanthanteri
ng

Risk för felaktig
hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet
och ej synliggörs i stadens redovisningssystem
innebär en risk för oegentligheter. God ordning
och säkra rutiner skall upprätthållas för att
minimera risken.

Inventering av kontant kassahantering,
avstämning av att kassan överensstämmer
samt kontroll att rutiner för kontanthantering
följs.

Stickprov

Varje år
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5 Egen verksamhet
Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Försörjningsstö
d

Risk för felaktiga
utbetalningar.

Säkra kvalitén på handläggning av ärenden
samt minimera risken för felaktiga
utbetalningar av försörjningsstöd.

Kontroll att all hantering inom försörjningsstöd
blir rätt

LSS

Daglig verksamhet

Säkra kvalitén av uppföljning av hot,våld och
arbetsskador inom LSS daglig verksamhet

Hot, våld arbetsskador

stickprov

Varje år

Rutiner vid
tillsättande av
arbetsmarknad
sanställningar

Jobb Borås
Arbetsmarknadsan
ställningar

Säkra kvalitén vid anställningar av
Arbetsmarknadsanställningar

Arbetsmarknadsanställningar

Stickprov

Varje år

Rutin vid hot
och våld inom
Försörjningsstö
det

Förörjningsenhete
n

Säkre kvalitén vid uppföljning av hot och våld
vi försörjningsenheten

Hot och våld

Stickprov

Varje år
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Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Rutin/System

Varje år
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Dnr 2015/ SN0113 - 042

Uppföljning Intern kontroll 2015
Servicenämnden

Behandlad på Servicenämndens sammanträde 2016-02-22

1 Inledning
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med
riskanalys och plan för innevarande år. Redovisningen ska också lämnas till Stadsrevisionen.

2 Styrning och ledning
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Inventarier

Kontroll av genomförd
inventering

Stickprov, minst 1 avdelnings
inventering

Åtgärd
Kontroll av inventering enligt rutin avseende hyr-PC och hyrplattor, utskriftsenheter, fordon
och maskiner, verkstad/förråd/uthyrning samt ekonomi SK.
Analys
Fordon och maskiner - En avvikelse avseende däcktillhörighet på såld bil. Korrigering skett
av register. Noterad felaktighet i rutin korrigerad.
Ekonomi SK - kontorsutrustning ej årligen inventerad, samtliga datorer, utöver hyr-PC/plattor
är utrangerade.
Kontroll sker i övrigt enligt upprättade inventeringsrutiner.

3 Personal
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

Kontroll av attester och
ersättningar

Utförs av Löneservice enligt central
rutin.
2015 kontrolleras ansvar:
142400 Dataservice tjänsteleverans
144310 Entreprenad område 2
145320 Entreprenad markrenhålln.
145360 Entreprenad idrott.

Åtgärd
Kontroll av löner genomförd enligt central rutin genom stickprov; 4 ansvar, totalt 30 löner i
augusti.
Analys
1 timme övertid saknas i rapport samt rast saknas på vissa pass. Inga övriga anmärkningar.

4 Ekonomi
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Korrekta attester vid manuell
leverantörsbetalning

Stickprov minst 10 %

Åtgärd
Granskat verifikationer 750751 - 750790, 40 st av totalt 56 st.
Granskat att pappersfakturor är attesterade enligt attestreglementet.
Analys
Fem avvikelser, varav alla kompletterade. Tre av avvikelserna avsåg ej attestfel, utan
konteringsfel.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Kontroll av
leverantörsfakturaflödet

Stickprovskontroll av korrekt
fakturaadress och YY-kod på
fakturan.
Metod: samtliga fakturor som
passerar bokhållaren under två
perioder.

YY-koder
Kontroll av korrekt elektronisk referens på leverantörsfakturor.
Urval: samtliga fakturor till bokhållaren vecka 24-27 (141 fakturor) samt 39-42 (124 fakturor),
totalt 265 fakturor.
Analys
Totala urvalet har minskat med 1 faktura jämfört med 2014.
Fördelning av felorsak:
YY1464B (anges vid inläsning av elektronisk faktura om leverantören ej angett YY-kod på
korrekt plats): 189 fakturor = 34 % av totala urvalet, varav 66 fakturor (74 %) hade rätt YYkod på men fel plats. (2014: 40 % av totala urvalet)
Periodiska fakturor: 0 st (2014: 10 %)
Felaktig/saknad YY-kod: 156 st = 59 % (2014: 48 %)
Skanningsfel, YY-kod fanns: 1 st
Åtgärd
* Redovisningsservice arbetar med problemet med YY1464B och problemet har minskat från
2014.
* Samtliga periodiska fakturorna var upplagda i registret.
* Problemet med fakturor som enligt uppgift styrdes av bilregistrets adresser är löst.
* Felaktig/saknad YY-kod är fortfarande det stora problemet. Arbetet med att kontakta
leverantören angående felaktiga YY-koder fortsätter, liksom informationen till beställarna att
ange YY-kod till leverantören. Bland annat har utbildning för samtliga attestanter genomförts i
samband med uppgradering av Agresso till M4 hösten 2015.
Fakturaadress:
Kontroll av korrekt fakturaadress på leverantörsfakturor.
Urval: samtliga fakturor till bokhållaren vecka 24-27 (38 fakturor) samt 39-42 (60 fakturor),
totalt 98 fakturor.
Analys
74 % av fakturorna hade korrekt fakturaadress (2014: 88 %)
16 % saknade "Box 907", eller texten Fakturaservice" (2014: 5 %)
5 % adresserade till Borås Kommun samt fel postadress (2014: 4 %)
5 % hade fel postnummer (2014: 0 %)
Åtgärd
Antalet fakturor med felaktig adress har åter ökat. Kontakterna med leverantören för att få
korrekt adress fortsätter.

Miljö- och kvalitetssystemet
rutin 0-1017-SK
Leverantörsbedömning

Stickprovskontroll att
leverantörsbedömning sker
enligt rutin.

Servicenämnden, Uppföljning Intern kontroll 2015

Åtgärd
Stickprovskontroll att leverantörsbedömning sker enligt ISO-rutin 0-1017-SK.
Urval: var femte nyupplagd leverantör inom nummerserie 1024700 - 1026000, inom period
201504 - 201510, konto 2847 - 8999, ansvar 14.
Analys
Urvalet gav sju leverantörer.
Tre av dessa var redan avtalsleverantörer, och då behövs ingen leverantörsbedömning
utföras.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
En leverantör hade fakturor som var reverserade av Redovisningsservice och var ej
Servicekontorets fakturor.
Övriga tre hade ej gjorts leverantörsbedömning på, alla med inköpsbelopp under 20 tkr.
Berörda är informerade om att rutinen skall utföras fortsättningsvis.

Representationutbildning

Kontroll av korrekta underlag
vid utbildning/seminarier

Kontroll av externa
leverantörsfakturor direktbokförda
på konto 471x, 6140 januari september.

Analys
Totalt är 77 fakturor granskade.
44 av fakturorna var kompletta med underlag (57,1 %), 26 saknade delvis underlag (33,8 %),
7 saknade helt underlag (9,1 %).
33 fakturor som helt eller delvis saknade underlag är en försämring jämfört med 2014 med 4
fakturor.
Åtgärd
Information om regelverk och begäran om komplettering har skickats till slutattestanterna.
Samtliga underlag är kompletterade och felkonteringar rättade.

Kundfakturoravgiftsdebitering

Kontroll att samtliga utförda
arbeten under föregående år
debiteras kund

Kontroll via försystemet KomMa, där
fakturorna skapas.

Analys
Granskat samtliga arbetsorder på avd Entreprenad som vid årsavslutet 2014
"nolldebiterades", dvs togs bort från pågående arbeten, för att se om de debiterades under
2015.
En avvikelse där kostnaden överstiger intäkten, 2 793 kr, men det är ett förlustarbete med
fastpris.

Upphandling

Kontroll att upphandling sker
korrekt

Stickprov, under året av
Servicekontoret genomförda
upphandlingar

Kontroll: Uppföljning av inköp av material/tjänster under 2015 överstigande 100 tkr.

Stickprov, minst 10 fakturor från
ramavtalsleverantör. Kontroll att
beställd produkt omfattas av
ramavtalet.

Åtgärd
Stickprov 10 verifikationer. Kontroll att inköpta varor överensstämmer med tecknade avtal.
Analys
Inköp enligt 8 verifikationerna överensstämmer med avtal.
Inköp enligt 1 verifikation har skett från annan leverantör än enligt avtal.
Avtalsleverantör saknas avseende inköp enligt 1 verifikation.

Avtalstrohet mot sortiment
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Fall 1: Inköp av elarbeten Kransmossen IPA.
Upphandlingen hanterad som direktupphandling av tjänst. Förfrågan har gått ut till fem
leverantörer, varav offerter inkommit från två.
Avvikelse:
Upphandling av tjänst vid direktupphandling får, enligt beslut i Kommunstyrelsen 2005, ske till
ett värde av max tre basbelopp (133,5 tkr). Värdet på inkomna offerter ligger lite i överkant 145 tkr respektive 159 tkr.
Åtgärd:
Inköpshandläggaren har blivit uppdaterad gällande inköpsrutinen som styrdokument.
Fall 2: Beläggningsarbeten Nordskogen.
Upphandlingen hanterad som förnyad konkurrensutsättning på redan gällande ramavtal
(2013/IN0051). Förfrågan har gått ut till tre leverantörer, varav offerter inkommit från två.
Ingen avvikelse.
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Rutin/System

Kontanthantering

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Avtalsleverantörer anlitas,
centralt eller lokalt tecknat
avtal

Stickprov

Åtgärd
Urval genom stickprov. 30 av totalt 193 leverantörer med totalt bokfört nettovärde per
leverantör på 100 tkr eller mer under perioden 2015-01-01 -- 2015-11-17.
Analys
Totalt bokfört värde från urvalets leverantörer, var 38,9 mnkr, varav 33,5 mnkr var från
avtalsleverantörer (86 % av det bokföra värdet), vilket innebär hög avtalstrohet mot
leverantörer.

Avstämning och
kontrollräkning av
handkassor/växelkassor
utkvitterade från Stadskassan

Kontroll vid serveringens stängning
inför jul.
Arbetsledaren tillsammans med
ansvarig för kassan kontrollräknar
handkassan/växelkassan och gör
avstämning mot kvitton.
Blankett undertecknas av båda.

Åtgärd
Samtliga utkvitterade handkassor/växelkassor är kontrollerade och kvitterade av ansvariga.
Analys
Inga avvikelser rapporterade.

Avstämning kontanta medel

Kontrollräkna kontanta medel mot
avstämning vid ett tillfälle under
året.

Åtgärd
Kontanta medel är kontrollräknade och inventerade i samband med framtagning av
bokslutsspecifikationen.

5 Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Verksamhetskontroller

Verksamhetskontroller

Kontroll sker enligt
Internrevisionsprogram - ISO 2015.

Åtgärd
Årets internrevisioner finns redovisade i Ledningssystemet för kvalitet och miljö (bilaga)
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Internrevisionsprogram 2015
Processer/flöden
Område:

Uppdaterad 2016-01-13
Revision genomförd:
(datum)

Revisions
rapport nr:

2015-11-18

13

2015-05-26

3

2015-08-20

10

-

-

2015-06-09

5

2015-12-11

14

Lokalvård SK

-

-

Stadshusservice
Restaurang Grillen

2015-06-09

5

2015-12-18

15

2015-12-18

15

Vinterväghållning

2015-03-09

1

Markrenhållning

2015-11-12

12

Ramnaslätt

2015-05-28

4

Kontrollplan egenkontroll

2015-12-18

15

Idrott/Fritidsanläggningar

2015-11-12

11

IP-skogen

-

-

Servering Pantängen

-

-

2015-04-01
2015-06-30

2
7

2015-06-30

8

Dokumentstyrning,
blankettregister

2015-06-30

9

Kontroll av
lagefterlevnad (miljö)

2015-12-17

15

Miljöaspektslista

2015-12-17

15

Ekonomi/Fordon/Verkstad:

Revisions Revisorer
tillfällen:
2015
Grupp:

Fordons- och mek.verkstaden
Förråd/uthyrning

3

Internkontroll av
personal/löner,
leverantörsfakturor,
representation/utbildning,
kundfakturor/avg.debitering,
kontanthantering
Personal/Kontorsservice:

2015

Personalenheten Pantängen
Rekrytering

Grupp:

4

Tryckeriet

Entreprenad:

2015

Grupp:

Asfalt, schakt, stensättning
VA

Gemensamma rutiner:
Avvikelse/incidenthantering,
förslagshantering och intern
revision
Kundfokus

Fet/kursiv stil – ska
revideras årligen

2

2015

Grupp:

1

SK:s internrevisionsgrupper 2015
Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Eva Sundberg

Andreas Sahlin

Kerstin Jönsson

Mats Söderbom

Pär Hagander

Hans-Erik
Göransson

Katharina Fasth

Björn Bertilsson

Morgan
Gunnarsson

Hans Henriksson Peter Glans

Carina
Andersson

Margareta
Martinsson

Per-Arne Sandin Rickard Hultin

Fet/kursiv stil – Sammankallande

Internrevisionsmöten 2015:
20 februari
22 maj
5 november (Kval.mässa, Gbg)
10-12 november Internrevisorsutbildning, Pantängen
4 december

Morgan
Johansson

Dnr 2016/ SN0108 - 042

Intern kontrollplan 2016
Servicenämnden

Behandlad på Servicenämndens sammanträde 2016-02-22

1 Inledning
Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde, och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen
ska baseras på en riskanalys av rutiner och processer.

2 Styrning och ledning
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Inventarier

Inventering av
stöldbegärlig utrustning

Risk att årlig inventering ej genomförs
utifrån upprättad inventarieförteckning

Kontroll av genomförd
inventering

Stickprov, minst 1 avdelnings inventering

Varje år

3 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Personal- och
lönekontroller

Löneutbetalning: Risk att
felaktig lön betalas ut

Automatisk kontroll saknas i
lönesystemet för kontroll av behörig
attestant och korrekt inmatning av
uppgifter från underlag.

Kontroll av attester och
ersättningar

Utförs av Löneservice enligt central rutin.
2016 kontrolleras ansvar:
140x-141x Administration SK
143600 Telefonservice - växel
144250 Entreprenad, arbetsledare/bygg
146800 Arbetschef/fordon

Varje år

4 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor:
Attestbehörighet,
manuella
leverantörsbetalningar

Vid manuella leverantörsfakturor saknas
automatisk kontroll av
- tvåhandsprincipen
- att behöriga personer attesterar

Korrekta attester vid manuell
leverantörsbetalning

Stickprov minst 10 %

Varje år

Leverantörsfakturor:
Fakturaadress och YYkoder

Fakturaflödet får sämre kvalitet när
fakturaadress och/eller YY-koder är
felaktiga på fakturan.
Risken för betalning efter förfallodatum
ökar.

Kontroll av
leverantörsfakturaflödet

Stickprovskontroll av korrekt
fakturaadress och YY-kod på fakturan.
Metod: samtliga fakturor som passerar
bokhållaren under två perioder.

Varje år

Leverantörsbedömning

Kontroll av nya leverantörer enligt rutin
0-1017-SK i Kvalitets- och miljöplanen
för att säkerställa inköp från seriösa
leverantörer.

Miljö- och kvalitetssystemet
rutin 0-1017-SK
Leverantörsbedömning

Stickprovskontroll att
leverantörsbedömning sker enligt rutin.

Varje år
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Kundfakturoravgiftsdebitering

Kundfakturor:
Föregående års
kundfaktureringar
slutförda

Kontroll att samtliga utförda arbeten
debiteras kund.

Kontroll att samtliga utförda
arbeten under föregående år
debiteras kund

Kontroll via försystemet KomMa, där
fakturorna skapas.

Varje år

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig upphandling
(LOU) inte följs

Risk att upphandling sker felaktigt

Kontroll att direktupphandling
sker korrekt

Stickprov, under året av Servicekontoret
genomförda upphandlingar

Varje år

Risk att ramavtal inte
följs.

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt

Avtalstrohet mot sortiment

Stickprov, minst 10 fakturor från
ramavtalsleverantör. Kontroll att beställd
produkt omfattas av ramavtalet.

Varje år

Risk att ramavtal inte
upprättas

Risk att ej upphandlade leverantör
anlitas av verksamheten

Avtalsleverantörer anlitas,
centralt eller lokalt tecknat avtal

Stickprov, leverantörer med totalt bokfört
nettovärde per leverantör på 100 tkr eller
mer vid kontrolltillfället.

Varje år

Kontanthantering:
Avstämning av
handkassor/växelkassor,
utkvitterade från
stadskassan

Förskingringsrisk

Avstämning och kontrollräkning
av handkassor/växelkassor
utkvitterade från Stadskassan

Kontroll vid årsskiftet.
Arbetsledaren tillsammans med ansvarig
för kassan kontrollräknar
handkassan/växelkassan och gör
avstämning mot kvitton.
Blankett undertecknas av båda. (bifogas
vid uppföljning)

Varje år

Kontanthantering:
Stadskassan avstämning av
redovisningen

Förskingringsrisk

Avstämning kontanta medel

Kontrollräkna kontanta medel mot
avstämning vid ett tillfälle under året.

Varje år

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Verksamhetskontroller

Kontroll sker enligt
Internrevisionsprogram - ISO 2016.
(bilaga)

Varje år

Kontanthantering

5 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Verksamhetskontroller

Risk för att
verksamheten ej sköts
på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt.
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Dnr 2016/ SN0108 - 042

Riskanalys 2016
Servicenämnden

Behandlad på Servicenämndens sammanträde 2016-02-22

Inledning
Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras på en riskanalys av
rutiner och processer. Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig
personal samverkar. Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m
Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen.
Risker ska identifieras och värderas utifrån verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv ekonomiska, politiska,
verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar.
Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Risk innebär sannolikheten för att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och
verksamhetsmässiga konsekvenser som uppstår vid fel.
Coso-modellen
Konsekvenser
1

Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)

2

Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen)

3

Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)

4

Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa)

Sannolikheter
1

Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå)

2

Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)

3

Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå)

4

Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå)

Riskbedömning (=konsekvens x sannolikhet)
1-3

Inget agerande krävs, vi accepterar riskerna

4-8

Rutinen/processen bör hållas under uppsikt

9-12

Rutin/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan

13-16

Direkt åtgärd krävs
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Riskmatris
4
11

12

8
15

12
8

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

Åtgärd krävs (9-12)

9

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

3
13

6
7

9
1

2

10

14

3

12
5

6
4

3

3
2

4

6

8

4
2

2

1

Konsekvens

1

2

3

4

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel
helt enkelt inte får
inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för
intressenter och
kommunen)
Lindrig (uppfattas som
liten av såväl intressenter
och kommunen)
Försumbar (är obetydlig
för de olika intressenterna
och kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är
praktiskt taget obefintlig
för att fel ska uppstå)

1

1

2

3

4

Sannolikhet

9

Åtgärd krävs (9-12)

5

Håll under uppsikt (4-8)
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Risknumm
er

Kommentar

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedömning

Till
plan

1

Leverantörsfakturor: Attestbehörighet, manuella
leverantörsbetalningar

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

2

Leverantörsfakturor: Fakturaadress och YY-koder

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

3

Leverantörsbedömning

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

4

Utbildning/seminarier: Korrekta fakturaunderlag

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

5

Representation: Uträkning av representationsmoms

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Tydliga regler/riktlinjer för
tolkning av begreppet
representation saknas i Borås
Stad. Frågan behöver utredas.

6

Representation: Korrekta fakturaunderlag

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Tydliga regler/riktlinjer för
tolkning av begreppet
representation saknas i Borås
Stad. Frågan behöver utredas.

Kundfakturoravgiftsdebitering

7

Kundfakturor: Föregående års kundfaktureringar slutförda

3.Kännbar

2.Mindre sannolik

6

Ja

Upphandling

8

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte följs

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

9

Risk att ramavtal inte följs.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

10

Risk att ramavtal inte upprättas

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

11

Kontanthantering: Avstämning av handkassor/växelkassor,
utkvitterade från stadskassan

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Ja

12

Kontanthantering: Stadskassan - avstämning av
redovisningen

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Ja

Personal- och
lönekontroller

13

Löneutbetalning: Risk att felaktig lön betalas ut

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Ja

Inventarier

14

Inventering av stöldbegärlig utrustning

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Verksamhetskontroller

15

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

4.Allvarlig

2.Mindre sannolik

8

Ja

Rutin/System
Leverantörsfakturor

Representationutbildning

Kontanthantering
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BILAGA 1

INTERN KONTROLL AV LÖNER utförda av Löneservice (centraliserade löner)
Förvaltning: Fritids – och folkhälsoförvaltningen, Datum: 2015-10-21

Ansvarskod: 9 personer i urvalet Utförd av: Eva Sundberg

Rutin/System

Rutinbeskrivning

Stickprovsstorlek Kommentarer
9 personer

Kontroll av attester

Att rätt chef/arbetsledare har attesterat underlag,
arbetsförändring, frånvaro.
Att signaler som uppkommit på signallistan är
åtgärdade.

9 personer

Inga signaler finns på grundlistorna.

Kontroll av signallistan

Att rätt ersättning är utbetald gentemot inlämnade
underlag.

9 personer

Kontroll av ersättning

Ersättningar stämmer mot attesterat
underlag med ett undantag se nedan

Att schema har rätt sysselsättningsgrad gentemot
anställningens sysselsättningsgrad.

9 personer

Kontroll av schema

Schema stämmer mot anställningens
sysselsättningsgrad

9 personer

Kontroll av partiella schema

Att partiella schema stämmer mot
sysselsättningsgrad.

Schema stämmer mot anställningens
sysselsättningsgrad och frånvaro

Kontroll av sysselsättningsgrad ej
överstiger 100%

Att anställd inte har sysselsättningsgrad som
överstiger 100 % i Borås Stad.

9 personer

Sysselsättningsgrad överstiger inte
100 %

Att arbetstagare har minst 30 minuters rast vid
mer än 5 timmars arbetstid.

9 personer

Rast ingår i schemat

Kontroll av raster
Kontroll av bruttolön

Rimligheten på bruttolönen.

9 personer

Bruttolön är rimlig

Övriga kommentarer: XX traktamente för 150112-150113 fått 2 hela dagar skulle varit ett helt o ett halvt traktamente fått lite för mycket här
avser lönen i februari.
(Info: **Attest för vikariats ersättning på XX är XX o XX.)

Uppföljning Intern kontroll 2015
Fritids- och folkhälsonämnden

1 Inledning
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar.
Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål:
•
•
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.

Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen.
Risker ska identifieras och värderas utifrån
•
•

Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv
Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar

•
Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Sannolikhet innebär hur troligt det är att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och
verksamhetsmässiga effekter som kan uppstå om ett fel inträffar.
I enlighet med fullmäktiges regler för intern kontroll har Fritids- och folkhälsonämnden en skyldighet att följa upp verksamhetens interna
kontrollsystem. Varje år skall nämnden anta en plan för detta arbete. I samband med årsredovisningens upprättande rapporteras resultatet från den
interna kontrollen.
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2 Styrning och ledning
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Övergripande
verksamhet Verksamhetskontroller

Finns ett funktionellt närarkiv? Finns
rutiner för arkivering av handlingar?
Finns en uppdaterad och gällande
dokumenthanteringsplan? Är
dokumenthanteringsplanen känd hos
förvaltningens anställda?

Översyn

Förvaltningen har sedan våren 2015 ett funktionellt närarkiv som, så långt det är möjligt,
uppfyller Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om arkivlokaler. Handlingar som
tillhör myndighetens arkiv ska förvaras i arkivlokal som ger skydd mot;
•

Vatten och skadlig fukt

•

Brand, brandgas och skadlig upphettning

•

Skadligt klimat- och miljöpåverkan

•

Skadegörelse, tillgrepp och obehörig åtkomst

Arkivlokalen får inte användas för andra ändamål än förvaring av arkiv, förläggas i en
lokal som är registrerad som skyddsrum eller utgöra ut- eller utrymningsväg från andra
utrymmen. Ovanstående är hämtat från Riksarkivets föreskrifter.
Arkivering av handlingar sker på många olika sätt. Dokumenthanteringsplanen är det
dokument som tydliggör vilka handlingar som hanteras inom respektive
verksamhetsområde. I denna beskrivs också under hur lång tid handlingarna behöver
bevaras.
Dokumenthanteringsplanen är ett effektivt verktyg för att hantera och kontrollera
informationsflöden men också säkerställa att den lagstiftning som finns rörande
offentliga handlingar följs.
En dokumenthanteringsplan ger också svar på en rad frågor: Hur uppkommer
handlingar i organisationens verksamhet? Vilket syfte tjänar dokumentationen? Råder
säkerhet om att informationen är äkta och relevant och var hittar vi den? Är
dokumentationen på papper eller papperslös? Etc.
För tillfället pågår ett omfattande arbete med att uppdatera förvaltningens befintliga
dokumenthanteringsplan. Varje enhet är involverad i detta arbete. Planen beräknas
vara klar under 2016.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Finns en struktur för det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Hur genomsyrar
detta förvaltningen? Hur upprätthålls
personalens kompetens? Hur
bibehålls det som fungerar bra friskfaktorer? Hur arbetar
förvaltningen förebyggande och
främjande?

Översyn

Vi följer stadens riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete och vi håller på att
tydliggöra några av de olika delarna som ingår för att skapa ett flyt och en bra struktur
för de olika momenten. Vi har idag vissa fungerande rutiner, men ska nu arbeta vidare
med att få till en bra helhet för vårt arbete. Framöver kommer det systematiska
arbetsmiljöarbetet följas upp i stadens verksamhetssystem, Stratsys, vilket vi upplever
som väldigt positivt.
Från och med i år har vi förtydligat vår rutin med skyddsrond. Vi har arbetat fram en ny
rutin för att på ett mer tillförlitligt sätt säkerställa att alla moment finns med både i det
förebyggande och i det främjande arbetet.
Alla enheter inom vår förvaltning ska aktivt arbeta med friskfaktorer inom sina olika
verksamheter.
Under året har vi på kontoret genomfört en frisk- och skyddsrond vid samma tillfälle, där
både skyddsombud och hälsoinspiratör varit närvarande. Efter ronden har det gjorts en
friskinventering och kontorets frisfaktorer har identifierats och sammanställts i ett
dokument. Friskronden har varit en del i identifieringen tillsammans med tidigare
genomförd enkät som tagits fram med hjälp av Previa (Previa Puls) och höstens
medarbetarenkät. I dokumentet har även kontorets riskfaktorer sammanställts.
Dokumentet kommer vara en grundsten i vårt redan påbörjade hälsoarbete.

Görs egenkontroller minst 2 gånger
per år som en del av det systematiska
brandskyddsarbetet? Har personalen
genomgått brandskyddsutbildning?
Finns brandskyddsansvariga på
förvaltningen? Hur förmedlas det
systematiska brandskyddsarbetet till
nyanställda?

Översyn
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Det systematiska brandskyddsarbetet, SBA, görs med hjälp av CadSafe SBACloud. Där
finns alla ansvariga, tillsammans med respektives ansvarsområde och arbetsuppgifter,
och en dokumentation av utfört arbete.
Systemet genererar kallelser till månads-, kvartals- och årsgenomgångar som sedan
kvitteras vid utfört arbete. Fel och avvikelser noteras samt skickas till ansvarig för
åtgärd. Vid årsgenomgången kontrolleras att allt är utfört och planeras för
nästkommande år.
CadSafe SBACloud har använts under 2015 och är ett bra verktyg för att inte missa att
utföra det systematiska brandskyddsarbetet.
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3 Personal
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

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

Intern kontroll-förfrågan skickas till
Löneservice
Fyll i blankett som finns bifogad, finns
också att hämta på intranätet.

Intern kontroll av löner utförs enligt fastar rutiner/system av
löneservice.
Kontrollerna är genomförda under oktober månad och avser
perioden januari till oktober 2015.
Utfall se bilaga 1 - Intern kontroll löner 2015
Åtgärd
•

Har vi tillräckligt med personal med rätt
kompetens? Hur samverkar vi
mellan/inom enheterna? Finns rutiner
vid frånvaro?
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Översyn och stickprovskontroller

Befintliga kommentarer är åtgärdade.

Inom badenheten har vi svårt att rekrytera personal med rätt
kompetens. En del av de som anställs utbildas under sin
anställning. Utifrån vårt uppdrag har vi tillräckligt med personal,
men i takt med att verksamheterna utvecklas krävs fortbildning av
personalen för att ha rätt kompetens för uppdraget. Varje
medarbetare ges möjlighet till kompetensutveckling.
Inom enheterna fungerar samarbetet bra, det finns rutiner och vi
täcker upp för varandra. De flesta med administrativa
arbetsuppgifter hos oss är ensamarbetare eller ibland två och då
uppstår problem med att täcka upp för varandra till 100 %, men
överlag så fungerar det bra.
Vi har tydliga rutiner vid frånvaro. Det är närmaste chef som
informerar ny personal om hur rutinen ser ut och vid behov också
påminner befintlig personal om oklarheter uppstår.
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4 Ekonomi
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Tillhör utgiften verksamheten? Finns
tydliga uppgifter om vad fakturan
avser? Finns F-skatt och
organisationsnummer på fakturan? Är
fakturan rätt bokförd? Är leverantören
kreditvärdig? Är fakturan attesterad av
behörig? Kontroll av utbetalningar till
leverantörer med tillfälliga post- och
bankgirokonton.

Stickprov bland 200 fakturor,
blandade kontoklasser. 20
stycken manuella utbetalningar.

Kontrollen har genomförts genom stickprov på 200 fakturor varav 25 stycken
manuella utbetalningar. Inbyggda kontrollmoment så som tvåhandsprincipen,
där två personer måste godkänna fakturan innan den går iväg till betalning,
säkerställer till stor del att de fakturor som betalas tillhör den verksamhet som
bedrivs. I flera fall görs manuella beskrivningar i fakturaflödet för att tydliggöra
vad kostnaden avser. För att säkerställa att leverantörerna är kreditvärdiga kan
”grönt-ljus funktionen”, en företagskontroll som på ett enkelt sätt beskriver om
leverantören är kreditvärdig eller inte. Funktionen kan användas av alla och
finns tillgänglig via Borås Stads intranät. Denna funktion ska användas innan
beställning, av vara eller tjänst, görs hos en leverantör. Funktionen används i
flera fall då fakturan redan anlänt. Vi kan dock bli bättre på att använda den i
förebyggande syfte.
Under året har nämnden blivit tilldelat investeringsmedel till diverse
investeringar. Det kan konstateras att en större uppmärksamhet bör läggas i
själva bokföringsförfarandet av de fakturor som inkommer. En del fakturor som
inte direkt kan klassificeras som investeringar har bokförts som
investeringsprojekt. Under kommande år bör ett förtydligande göras kring vilka
kostnader som kan klassificeras som en investering eller inte. Detta för att
säkerställa att kostnaderna hamnar rätt.
I övrigt finns inga större anmärkningar som kan utgöra en risk för
verksamheten. Däremot kan vi bli bättre på att meddela leverantörerna att
tydliggöra fakturorna genom en bättre beskrivning av vad som fakturerats.
Vidarefakturering till andra betalande motparter bör göras i enstaka fall.
Åtgärd
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•

Vid beställning, informera berörd leverantör vara tydlig i sin
beskrivning av vad fakturan avser.

•

Förbättra kunskapen kring begreppet investeringar

•

Vidarefakturering till andra motparter bör göras i enstaka fall.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Representationutbildning

Är fakturan rätt bokförd? Finns
deltagarförteckning, syfte och program
vid representation, kurser och resor?

40 stycken fakturor som avser
intern representation kontoklass
47*. 40 stycken fakturor som
avser representation för
förtroendevalda och ek anställda,
kontoklass 61*.

Stickprov har gjort på 50 fakturor i kontoklass 4770-4773 (kurser, konferenser,
representation för anställda) samt stickprov på 40 fakturor i kontoklass 61606172 (kurser, konferenser, representation för utomstående). Likt
kontrollmomentet för övriga leverantörsfakturor har kontroller gjorts om F-skatt
och organisationsnummer finns, tydlighet kring vad fakturan avser, om den är
rätt bokförd, tillhör kostnaden verksamheten samt om deltagarförteckning,
program och syfte finns bifogat till fakturan om så behövs.
I de fall där fakturan avser ett inköp, av varor och tjänster, som inte har direkt
anknytning till den verksamhet som bedrivs skall fakturan kompletteras med
underlag. Många gör en extra beskrivning vid betalning av fakturan och fler och
fler inkommer med kompletterande underlag som bifogas till berörda fakturor.
Denna rutin kan dock bli än bättre.
Sedan uppgraderingen av Agresso har det varit problem att bifoga filer till
fakturan direkt i attestflödet. Detta kommer förhoppningsvis åtgärdas inom kort.
Åtgärd

Kundfakturoravgiftsdebitering

Finns fullständiga uppgifter på
debiteringsunderlag? Arkivering av
debiteringsunderlag. Är kunden
kreditvärdig? Uppföljning av
kundfordringar - hur hanteras fakturor
som inte betalas?

kontroll av 40 externt gjorda
kundfakturor samt 40 interna.

•

Öka förståelsen avseende syftet med kompletterande underlag till
fakturorna.

•

Öka kunskapen om hur kompletteringar kan göras

För att skapa en faktura som ska skickas till en intern eller extern motpart finns
utformade faktureringsunderlag som skall fyllas i. På dessa fyller man i vad
som skall faktureras samt kodsträng där intäkten skall bokföras. Till de fakturor
som skapas till interna motparter och rör exempelvis våra personalbad eller
våra skolbad bifogas även en förteckning över vilka som badat och när.
Underlagen arkiveras både digitalt och i pärm. Underlagen är mycket lätta och
hitta vid förfrågan.
Uppföljning av debiterade fakturor görs med kontinuitet. Då externt skapade
kundfakturor inte betalas skickas efter 30 dagar en påminnelse. Sker ingen
betalning vid detta tillfälle går fakturan med kunduppgifter till Intrum. När det
gäller autogiro som betalning för våra badkort, skickas precis som en vanlig
kundfaktura en påminnelse. Sker ingen betalning spärras kunden och kan
därmed inte använda sitt badkort. Uteblir betalning skicka fakturan med
kunduppgifter, precis som manuellt skapade fakturor, till Intrum.
Fakturering görs också direkt till kund via bokningssystemet Booking. I detta fall
skapas en faktura utifrån ett bokningsunderlag. Detta underlag måste manuellt
uppdateras om överenskommelser om ändringar i bokningen görs.
Uppdateringar görs dagligen. Ibland hinner dock fakturorna skickas innan
ändring görs vilket medför att makulering behöver göras. Upplevelsen är att det
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
sker ganska mycket makuleringar under vissa perioder. Något vi behöver titta
närmare på för att underlätta både för kund och för att minska det
administrativa efterarbetet.
Efter 2015 års uppföljning kvarstår problematiken med det kontinuerliga inflödet
av fakturaunderlag till ekonomienheten. Som nämnts tidigare har inflödet blivit
bättre men det kan förbättras. Tanken är att det ska vara en jämn inströmning
för att kunna eliminera arbetstoppar. De underlag som kommer in ska, så långt
det är möjligt, faktureras innehavande månad.
Under 2015 har tillståndsenheten genomfört ett utvecklingsarbete för att
förbättra rutiner och processer inom sitt verksamhetsområde. Från våren 2016
är tanken att tillståndsenhetens fakturor skickas direkt genom handläggarnas
verksamhetssystem AlkT och AlkÖL. Detta innebär att inga fakturaunderlag
behöver göras och lämnas vidare till ekonomienheten.
Åtgärd

Upphandling

Att Borås Stads regler för
direktupphandling följs

Stickprovskontroll på gjorda
upphandlingar.

•

Kunduppgifter på fakturaunderlagen bör kontrolleras mer noggrant
innan de skickas för fakturering. I dag läggs mycket tid på att
makulera fakturor som föranletts av felaktiga kunduppgifter på
fakturaunderlagen.

•

Se över befintliga fakturaunderlag, för att säkerställa att de är
utformade på rätt sätt.

•

Tydliggöra rutinen och arbetsflödet för hela processen med alla
berörda.

Under året har upphandling av konstgräs gått genom Servicekontoret som har
ramavtal för just konstgräs. Servicekontoret gjorde en förnyad upphandling
med de krav som vi specificerat för just konstgräset.
Vår avsikt är att tydliggöra vikten av ett miljömässigt förhållningssätt i alla
upphandlingar, allt från produkter till tjänster. Ambitionen är att tydliggöra kravet
på miljö- och kvalitetssäkring i förfrågningsunderlaget.
I dagsläget återvinns stora delar av konstgräs på våra planer. Det utrangerade
konstgräset läggs på aktivitetsplatser runt om i kommunen. En önskan är att
det framöver kommer bli lättare att separera materialet i konstgräset. Något
som framöver kanske kommer att vara till fördel för de leverantörer som kan
tillgodose detta.
I övrigt har vi själva inte gjort några inköp som krävt ett
upphandlingsförfarande.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Att inköp följer ramavtal - särskild
granskning av leverantörsfakturor
överstigande två basbelopp

Stickprov av fakturor oberoende
av kontoklass samt kontroll av
befintlig rapport upprättad på
upphandlingsenheten.

Varje tertial tas en rapport om avtalstrohet fram. Under året har förvaltningen
en låg avtalstrohet enligt denna rapport. Då en vara eller tjänst inte finns
upphandlad kan man välja en annan leverantör. Det konto som väljs för
bokföring är avgörande för hur kostnaden klassificeras i rapporten. Detta kan
betyda att varor som bokförs med ett visst konto hamnar felaktigt i kolumnen ”ej
avtal” och därmed påverkas avtalstroheten negativt.
Rapporten är ett bra arbetsmaterial för att stämma av och kommunicera
eventuella brister i användandet av upphandlande leverantörer. Den ger också
en bra överblick över de inköp som görs och gör oss uppmärksamma på vilka
leverantörer vi ska använda oss av.
Det som är oroväckande är att siffran för avtalstrohet är markant sämre än
föregående år. Under kommande år måste alla som gör inköp ta ett aktivt
ansvar och inför varje inköp säkerställa att rätt leverantör används. Här måste
upphandlingsavdelningen bistå med hjälp. Ramavtalsdatabasen måste
utvecklas så att den blir mer användarvänlig och informationsspridningen om
vilka avtalsleverantörer som finns måste bli bättre.
Vi behöver också förbättra informationen om vilka leverantörer som gäller vid
inköp till motparter där vi inte ansvarar för beställningen men ändå står som
betalningsansvarig på fakturan.
Åtgärd

Kontanthantering

Följs befintliga förvaltningsinterna
rutiner för
kontanthantering/serviceboxning av
pengar? Avstämning av serviceboxade
pengar, från inlämning i servicebox till
bokföring, förvaring av kontanta medel
innan insättning - stöldsäkert och
brandsäkert, kassadiffar, säkerhet och
trygghet i verksamheten.

Kontroll av kontanthanteringen i
Skatehallen, Borås Simarena och
Kypegården.

•

Säkerställa att rätt leverantörer används hos beställare där vi inte
direkt ansvarar för inköpen men ändå står som betalningsansvariga.

•

Alla som gör inköp måste ta ett aktivt ansvar att se till att upphandlade
leverantörer används.

Under 2015 har kontanthanteringen kontrollerats på tre enheter, Skatehallen,
Dalsjöbadet och Kypegården. Kontrollen gjordes delvis på samma
anläggningar som föregående år.
Precis som föregående år råder en god kontroll över de kontanter som
hanteras. Rutiner och riktlinjer följs. Kassan kontrolleras dagligen och stäms av
mot en dagsrapport som skrivs ut från kassasystemet. Pengarna förvaras inlåst
i kassaskåp till dess att de lämnas in i servicebox. Efter att pengarna lämnats i
servicebox skickas underlag till ekonomiadministratören, enligt rutin.
I skatehallen finns en kiosk som säljer exempelvis godis, dricka och annat
smått. Försäljningen har ökat under det senaste året vilket har genererat mer
intäkter. Ny personal har anställts på anläggningen och den person som är
ansvarig för kontanthanteringen har fått en genomgång av gällnade rutiner.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
På alla anläggningar finns en god kontroll över eventuella kassadifferenser. Vid
uppkomst görs en speciell notering om detta efter varje dagsslut.
Kassadifferenser av betydande karaktär förmedlas vidare till närmsta chef så
fort de uppkommer.
Under hösten har det varit problem med mynthanteringen. Insättningen av mynt
har upplevts problematiskt då myntmaskinen vid flera tillfällen varit avstängd
och trasig. För vissa av våra verksamheter har det varit svårt att lämna både
mynt och sedlar eftersom det inte finns ett bankkontor i närheten. För att
underlätta för våra verksamheter som hanterar kontanter har tillfälliga lösningar
vidtagits för att göra boxningen av pengar så enkel och säker som möjligt.
Från februari 2016 kommer insättningen av både mynt och sedlar förbättras då
hämtning och lämning kommer att ske på plats av Loomis på våra ”större”
anläggningar, Sandaredsbadet. Dalsjöbadet, Borås Simarena,
Stadsparksbadet och Kypegården. Detta innebär att anställda inte själva
behöver åka långa vägar för att sätta in pengar.

Inventarier

Att inventarier registreras i Borås Stads
inventariesystem. Finns
inventarieförteckning? Hur förvaras
dessa? Stöldskyddsmärkning av
inventarier.

Inventering på befintliga
anläggningar.
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Målsättningen är att alla inventarier av värde, registreras och stöldmärks.
Arbetet pågår och är en naturlig del för verksamheterna.
Under 2015 har vi fortsatt med att stöldmärka våra inventarier ute på alla våra
anläggningar. Fokus har främst legat på större maskiner såsom gräsklippare,
röjsågar, lövblåsar, städmaskiner etc. med ett värde högre än 5000kr. Alla
märkningar som gjorts har registrerats i Regitwise. Det finns även en
inventarielista på K: upprättad. Att tänka på framöver är att försöka registrera
och stöldmärka redan vid inköpstillfället och hitta en bra rutin för detta.
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5 Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller
- Badplatser, spår och
leder

En fungerande kommunikation innan
personal åker ut till badplatser, spår
och leder

Finns en fungerande
kommunikationsutrustning? Avlämnas
"färdbeskrivning" till närmsta chef innan
arbete sker?

För att säkerställa att inget händer vid ensamarbete, oavsett om
det är på någon utav våra spår och leder, badplatser eller andra
platser, har vi som rutin att alltid notera på en informationstavla
som sitter uppsatt vid respektive arbetsrum var vi befinner oss och
när vi väntas vara tillbaka på kontoret.
Näst intill all personal har tillgång till mobiltelefon i arbetet och just
telefon bör man ta med sig när man arbetar på platser utanför
kontoret och där det kan vara svårt att komma i kontakt med
andra människor. Vid de tillfällen man ska utföra ett arbete på
platser där det är mindre folk i rörelse är det viktigt att meddela
närmsta chef eller någon kollega var man befinner sig och när det
är tänkt att man är på plats igen.

Regelbundna kontroller

Regelbunden inventering och kontroll
före, under och efter säsong

Regelbundna kontroller av anläggningar sker, dock är det inte
alltid alla platser hinner besökas både före, under och efter
säsong. Vi har 22 badplatser och knappt 20 spår. Kontroller görs
på alla platser minst 1 gång/år.
Ett fungerande samarbete med andra förvaltningar finns, och
skötseln av både spår/leder och badplatser blir bättre och bättre.
Åtgärd
Ett önskemål är att utföraren skall lämna in en skriftlig eller digital
rapport om de säkerhetskontroller som görs kontinuerligt på
befintlig livräddningsutrustning.

Regelbundna kontroller

Regelbunden inventering och kontroll
före, under och efter säsong.
Ett fungerande samarbete med
servicekontoret och skogsavdelningen
på tekniska förvaltningen.

Regelbundna kontroller av anläggningar sker, dock är det inte
alltid alla platser hinner besökas både före, under och efter
säsong. Vi har 22 badplatser och knappt 20 spår. Kontroller görs
på alla platser minst 1 gång/år.
Ett fungerande samarbete med andra förvaltningar finns, och
skötseln av både spår/leder och badplatser blir bättre och bättre.
Från 2015 har vi köpt in besiktning av Borås Energi och Miljö av
de elljusspår som fortfarande har trästolpar. Detta för att i tid
(innan stormen fäller dem) hitta de stolpar som är ruttna o
behöver bytas.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller
- Sundholmen kurs och
konferensgård

Har personalen tillräckligt med
utbildning? Görs egenkontroller i
enlighet med det systematiska
brandskyddsarbetet? Får besökarna
information om vilka risker som finns?

Egenkontroller, minst 2 gånger per år, i
enlighet med det strategiska
brandskyddsarbetet.
Uppföljning och dokumentation kring
tillbud och skador, både avseende
inomhus- och utomhusmiljön.

All personal på Sundholmen har utbildning i HLR/Första Hjälpen.
De har även utbildning på släckutrustningen. Utbildning i HLRHjärtstartare sker under hösten 2015. Egenkontroller i enlighet
med det systematiska brandskyddsarbetet gör kontinuerligt. Alla
gäster informeras om brandrisker, utrymningsvägar, halkrisker,
fallrisker, samt brännskador.
För att minimera halkrisker i exempelvis bastubyggnaden har det
köpts in särskilda plastmattor och i duscharna finns halkfritt golv.
Gästerna informeras både muntligt och skriftligt genom skyltning
på väggarna.
Det har köpts in nya båtar i aluminium som gästerna kan
använda. Användandet sker på eget ansvar.
Ovanstående är exempel på åtgärder som under året vidtagits på
anläggningen. Sannolikheten för brand-, fall- stick och skärskador
bedöms ha minskat genom de olika åtgärder som gjorts.
På anläggningen finns goda rutiner för att eliminera de risker som
kan uppkomma och utgöra en fara för anläggningen och
allmänheten.

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller
- Idrottsplatser
utomhus

Kontinuerliga säkerhetskontroller av
befintlig utrustning på idrottsplatserna.
Förvaring av utrustning. Att
föreningarna gör det arbete som
förväntas av dem enligt avtal.

Kontinuerliga besök och kontroller före,
under och efter säsong på
idrottsplatserna.

Genom regelbundna besök på idrottsplatserna, dels genom okulär
besiktning och dels genom samtal med de föreningar som har ett
skötselansvar för sin respektive idrottsanläggning, följs rutiner upp
i enlighet med planen.
Alla föreningar som har ett driftbidrag för att sköta en anläggning
har regelbundna uppföljningssamtal om hur arbetet fortlöper.
Ibland händer det att avtalet och de arbetstimmar föreningen ska
utföra på anläggningen, justeras utifrån vad som har hänt och
händer på anläggningen.

Är ansvarsfördelningen i avtalen
tydliga? Utför föreningarna det arbete
som avtalats? Hur är kvaliteten på det
arbete som utförs?

Besök och kontroll hos respektive
förening som har ett upprättat driftsavtal
och där det utgår ersättning för utfört
arbete.

Ansvarsfördelningen är tydlig och redovisas i de upprättade
överenskommelserna. Föreningarna får ofta 1-2 besök per år och
då sker en utvärdering av arbetsuppgifterna. Utöver detta så sker
en regelbunden kontakt ofta via telefon eller besök på
anläggningen, där praktiska frågor diskuteras och åtgärdas.

Hur dokumenteras och kommuniceras
eventuella brister? Finns ett
fungerande nyckelsystem som är
effektivt och kontrollerande?

Kontinuerliga besök och kontroller.

Avtalen följs upp via besök och minnesanteckningar skrivs vid
besöket. Nyckelsystemen är i samverkan med
Lokalförsörjningsförvaltningen och en förteckning av
nycklar/taggar upprättas vid anläggningarna.
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Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Anläggningsenheten Verksamhetskontroller
- Idrottsplatser
inomhus

Kontinuerliga säkerhetskontroller av
utrustning på våra
inomhusanläggningar. Hur följer man
upp befintliga säkerhetsbrister och
hur åtgärdas dessa? Finns ett
fungerande nyckelsystem som är
effektivt och kontrollerande?

Kontinuerliga besök och kontroller på
våra inomhusanläggningar.

Utrustningen i idrottshallarna besiktas via skolan varje år,
eftersom skolan har sina idrottslektioner i hallarna. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen ansvarar för den utrustning som är
anpassad för föreningsverksamhet. Tillsammans med
Lokalförsörjningsförvaltningen pågår ett pilotprojekt med ett nytt
nyckelsystem till hallarna. Utvärdering kommer under våren 2016.

AnläggningsenhetenVerksamhetskontroller
- Borås Arena

Hur kontrolleras besökare på
anläggningen? Hur arbetar man med
säkerhetsfrågor på anläggningen
exempelvis vid stora evenemang?

Översyn av dokumentationen kring
säkerhetsarbetet.

Borås Arena har hela tiden varit tänkt som en öppen arena för
allmänheten. Det gör det extra svårt att förhindra skadegörelse
och stöld.
Personalen är medveten om problemet och är uppmärksamma på
okända personer som vistas inom området. De släpper inte in
personer och företag utan klartecken från oss.
För att minska risken för skadegörelse och stöld hålls vissa dörrar
låsta och några dörrar har utrustats med kodlås. Vi ser en fortsatt
utveckling av användandet av kodlås för att ytterligare minska
risken skadegörelse och stöld.

Badenheten Verksamhetskontroller
- Simhallar

Att HRL (Hjärt- lungräddning)och
DHLR (hjärt- lungräddning med
defibrillator) tränas kontinuerligt. Samt
att punktinsatser görs med fördjupade
kunskaper i olika sjukdomstillstånd.

Antal övningstillfällen, kurser m.m. som
personalen tränat/genomgått under
året, både gällande brand och
livräddning.
Genomgång av befintliga rutiner,
rapportering av tillbud m.m.
Särskild granskning av tillfälligt anställd
personal.

Vi beslutade 2014 att förbättra våra kontroller av
livräddningsövningar och brandövningar för att kunna säkerställa
våra gästers trygghet på våra bad.
Vi har sen tidigare beslutat att personalen ska göra
livräddningsprov vid 4 tillfällen på våren och 3 tillfällen på hösten.
Proven görs i två delar där den ena utförs i vattnet med
upptagning från botten och bogsering av medvetslös person. I
den andra delen ingår larmrutiner, HLR och DHLR. Detta har
dokumenterats i en pärm som förvaras på respektive bad.
Däremot har vi inte gjort någon större uppföljning huruvida man
genomfört alla tester eller inte.
Det kan konstateras att vi måste bli mycket bättre på att följa upp
så att de som eventuellt missat ett provtillfälle (sjukdom, semester
mm) själva tar ett ansvar att göra testerna snarast efter eller före
frånvaron och inte vänta till nästa provtillfälle. Vi kan se att det är
stor spridning på antalet genomförda tester.
Vi kommer därför att sätta som ett individuellt mål för all personal
att de ska se till att de har genomfört sina 7 livräddningsprov.
Varje arbetsledare kommer att få ett större ansvar att följa upp
kontinuerligt att proverna görs och rapportera in detta i juni och
december i vår gemensamma kontrollplan.
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Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
Under hösten har personalen genomgått en kurs tillsammans med
Röda Korset där de fick repetition och mer kunskap om olika
sjukdomstillstånd som kan drabba våra gäster. Detta är något
som vi kommer att ha återkommande.
Brandövningar ska göras vid 4 tillfällen/år och då ska vi även dra
igång larmklockor.
Vi kan även här konstatera att det finns förbättringar att göra. Vi
ska tillsammans med våra drifttekniker planera in dessa
övningsdagar så att så många som möjligt får ta del av
övningarna eftersom det bara sker 4 gånger/år. Det får inte bli så
att övningarna hamnar när samma personalgrupp är inne och
arbetar.
Vi ska även lägga till två övningstillfällen, en vid sommarstäd i juni
och en i december, utan att larmklockorna ljuder bara för
personalens egen träning.
Vi ska även se till att all personal får en genomgång av
brandskåpet varje år.
När vi anställer timvikarier så går föreståndare igenom en
checklista med alla där de startar med livräddningsövningarna.
När de sedan är inne och jobbar så gör de kontinuerligt
livräddningsprov med den ordinarie personalen. Även detta
dokumenteras i kontrollplanen. I denna checklista ingår även
genomgång av brandskåp och utrymning. Detta dokumenteras i
den gemensamma kontrollplanen. Vi ska erbjuda timvikarierna att
delta i de utökade övningarna som vi planerar i juni och
december.
Alla tillbud och olyckshändelser som sker dokumenteras på en
tillbuds- och olycksfallsrapport. Dessa förvaras på varje bad.
Händelser som kräver någon form av eftervård skickar till vårt
diarium på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
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Åtgärd

För att komma till rätta med de brister vi upptäckt under året så
kommer följande åtgärder göras;

Tillståndsenheten Verksamhetskontroller
- Myndighetsutövning

Egenupplevd bild av risken för hot
och våld.

Diskussion

•

Sätta individuella mål för all personal att genomföra 7
livräddningsprov under året.

•

Alla arbetsledare får ett ansvar att se till att
livräddningsproven följs upp, i juni och december, i vår
gemensamma kontrollplan och att antalet prov är
genomförda.

•

Att tillsammans med drifttekniker planera in dagarna för
brandövningar.

•

Lägga till två övningstillfällen, juni och december, där vi
kan träna utrymning utan att behöva dra igång larmet.

•

Genomgång av brandskåp med all personal 1ggr/år.

•

Alla arbetsledare får ett ansvar att se till att
brandövningarna följs upp, i juni och december, i vår
gemensamma kontrollplan och att antalet prov är
genomförda

Under året har det inträffat 4 händelser som har upplevts som
hotfulla. Händelserna har diskuterats både i grupp och enskilt
med enhetschefen. En vidare information till inblandade har varit
en åtgärd som vidtagits. En annan åtgärd är att man tar med sig
en kollega där man på förhand kan ana att situationen kan bli
hotfull.
Efter utvärderingen kan konstateras att vi behöver bli bättre på att
dokumentera de händelser som upplevs eller kan uppfattas som
hotfulla. Enhetschefen har tagit fram ett förslag till
avvikelserapport, som ska finnas på samtliga tjänsterum och på
K-mappen. Vid händelse ska de fyllas i och lämnas till
enhetschefen.
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Brygghusenheten Verksamhetskontroller

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Finns befintliga handlingsplaner och
rutiner och hur arbetar enheten med
dessa?

Genomgång och uppdatering av
befintliga handlingsplaner och rutiner.

Uppföljning och revidering av handlingsplan och säkerhetsrutiner
har inte skett under året, eftersom arbetsbelastning varit hög och
personalen varierat vid årets början. Under hösten har
utvecklingsarbetet utifrån Insikt prioriterats.
Rutinerna reviderades senast den 14 mars 2014 och tillämpas
fortfarande. De finns i Tillståndsenhetens mapp på K.
Under året har medarbetarna upplevt att det varit färre tillfällen
med oanmälda besök då rutinerna för mottagande på kontoret
följs av kontorets medarbetare.

Schemabyten

Genom "kalenderracet"

Trycket på Brygghuset ökar frekvent både i antal bokningar samt
graden av eget innehåll för att stärka oss som mötesplats och
arena för samverkan.
Idag består vår personalstyrka av fast personal,
projektanställningar via sökta medel och personer i olika typer av
utvecklingsanställningar och arbetsträning/praktik.
Vår fasta personal täcker inte våra öppettider. För att säkerställa
att vi är tillräckligt många på varje arbetspass och aldrig utsätter
oss för ensamarbete krävs en ganska stor personalstyrka.
Utvecklingsanställda eller praktikanter har en hög grad av
frånvaro och behöver också handledning i olika grad under sina
arbetspass. Flera av våra anställda är deltidsanställda eller
kombinerar arbete med studier på 50 %.
Åtgärd
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•

Kalenderrace på måndagar. Kalibrering av aktiviteter i
huset i förhållande till öppettider och schemalagd
personal med 2 veckors framförhållning.

•

Ny rutin: Pulsmöten schemalagda 07:50 samt 15:30.
Dagens status samt nästkommande morgon.

•

Anställning av ny person som kan ringas in vid behov,
”timvikarie”.

•

Ansökan inlämnad till SFI om filmprojekt. I ansökan
ligger en projektanställning inplanerad för verksamhet
och öppethållande.

•

Konsekvensanalys inlämnad till beredningsgruppen för
de Sociala Investeringsfonderna. Inväntar besked hur
projektet ska fortsätta för att kunna ta ställning till:
o Ersättare för saknad handledare 100 % tjänst
o Flöde av praktikanter och utvecklingsanställda
in i PS (verksamheten)
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Kontrollmoment

Lokalavtal och checklistor

Kontrollmetod

Tydliga överenskommelser och
skriftliga avtal

Slutsats
•

Cafébiträde arbetar på prov under januari. Avvaktar
beslut om eventuell fortsättning.

•

Har lyft frågan om att stärka upp de som ligger lägst i
löneskalan. Göra tjänsterna mer attraktiva.

Då Brygghuset har många gästarrangörer under ett år finns ett
stort behov av att sluta överenskommelser mellan parterna så att
tydlighet i ansvarsfördelning mellan arrangör och Brygghuset
klargörs.
Åtgärd

Kontroll av dagliga städrutiner.
Egenkontroll som en del av det
systematiska brandskyddsarbetet
minst 2 ggr/år. Utbildning i
brandsäkerhet.

Översyn

•

Mallar för bokningsbekräftelser har tagits fram. Dessa
går att skräddarsys för olika typer av arrangemang.

•

Bokningsbekräftelse på lokal och behov av teknik
skickas per mail till arrangör.

•

Möten mellan arrangör och Brygghuset genomförs.
Lokaler och våra olika rutiner när det gäller brand och
säkerhet gås igenom.

•

Ett kontinuerligt arbete pågår med att förenkla och
förtydliga kontrakt och bokningsbekräftelser.

All personal har under 2015 genomgått en brandutbildning som
en direkt följd av vår riskbedömning gällande brand. Den dagliga
kontrollen som görs i anläggningen leder till att risken för brand
minskar. Vi säkerställer även dagligen att utrymningsvägar är fria
och fungerande. Vi har under hösten tagit in en extern konsult, ÅF
för att utföra en besiktning av skatehallen vilket resulterat i ett
protokoll som vi har till grund i det fortsatta arbetet med direkta
åtgärder och förbättringar på både kort och lång sikt.
Åtgärd
•
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Vi kommer fortsättningsvis utbilda all personal så de har
en grundutbildning i brand och HLR för att på så sätt
skapa bra förutsättningar i det dagliga rutinarbetet.
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Dokumentation kring olycks- och
skaderapportering. Kontroll av det
systematiska säkerhetsarbetet.

Besiktningsrundor

När det gäller olyckor och skador i Skatehallen kan konstateras att
vi behöver bli bättre med tillbudsrapporteringen. Vi behöver också
bygga ett externt verktygsförråd då ytan det tar i anspråk påverkar
åkytan på ett negativt sätt med bland annat en något förhöjd
olycksrisk. Vi har konstaterat att Borås Skatehall är för liten utifrån
det verksamhetstryck vi har och behöver byggas ut för att kunna
skapa en tryggare och säkrare åkyta. Som det är idag hämmas
även verksamheten och föreningarna av den begränsade åkytan.
Åtgärder

Driftsenheten Verksamhetskontroller
- Teknisk drift

Hur ser hanteringen av kemikalier ut
vid leverans? Hur påverkas
omgivningen av leveranserna? Finns
rutiner för hanteringen utifrån ett
säkerhetsperspektiv?

Översyn av hanteringen vid
kemikalieleveranser

•

Vi kommer prioritera insatser för att bygga ett externt
förråd för verktyg och virke för att minska brandriskerna
samt förbättra säkerhetsaspekterna kring åkytans
utformning.

•

Vi inleder nu processen för att bygga ut hallen genom att
ansöka om bygglov i ett första steg samt prioritera
arbetet kring finansieringen av densamma.

•

Vi kommer undersöka möjligheterna och om möjligt
initiera arbetet med att certifiera skatehallen som en
trygg och säker anläggning.

•

Vi kommer att utgå från den rapport som ÅF har
levererat för att ytterligare förbättra säkerhetsarbetet.

Rutinerna för hantering av kemikalier har under årets setts över.
Tillsammans med representanter från leverantörerna har man gått
igenom säkerheten och utformat speciella platser för leveransen.
Leveransplatsen är inte i närheten av besökare. All berörd
personal känner till vilka rutiner och säkerhetsåtgärder som gäller.
Personlig skyddsutrusning ska enligt befintlig rutin alltid användas
vid hantering av klor, saltsyra och andra hälsofarliga kemikalier.
Vid kemikalieleverans skall alltid en anställd vara med vid lossning
av kemikalien och denna har också ett ansvar för att se till att rätt
vara levereras.
Vid eventuellt klorgasutsläpp ska man larma räddningstjänsten
och se till att besökare och personal evakueras till säker plats.
I nuläget värderas sannolikheten till felaktig hantering av
kemikaler vid leverans som näst intill obefintlig.
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Hur ser samarbetet ut med
Lokalförsörjningsförvaltningen? Hur
kommuniceras brister från oss som
hyresgäster? Vilket mandat har vi
själva att påverka underhållet?

Översyn och dokumentation kring
badanläggningarnas standard

När det gäller underhållet i våra badanläggningar upplever den
tekniska driftsenheten att de har stort mandat att påverka detta.
Varje år tas en underhållsplan fram. För att fånga verksamhetens
behov får varje bad ta del av denna och lämna sina synpunkter.
Sammarbetet med Lokalförsörjningsförvaltningen upplevs fungera
bra. Mycket av jobbet beställs av förvaltningens driftsenhet som
har god kunskap om vilket underhåll och vilka behov som finns.
Större åtgärder kommuniceras alltid med berörd förvaltare på
Lokalförsörjningsförvaltningen och tillsammans med denna
kommer man fram till vad som behöver åtgärdas eller köpas in.
Den totala riskbedömningen var vid årets ingång väldigt hög.
Utvärderingen visar dock att sannolikhetsbedömningen vid årets
ingång var för högt satt.

Fritids- och folkhälsonämnden, Uppföljning Intern kontroll 2015

19(19)

1 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-02-22

§ 14
2016/FF0017 007
Uppföljning av intern kontrollplan 2015
Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2014-12-16 § 161, om nämndens interna kontrollplan
för 2015. Samtliga punkter i planen är nu avstämda och redovisas i bilagd rapport.
Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för planering och
uppföljning.
I dagsläget är det inte mycket troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga konsekvenser för
verksamheten. Det råder god kontroll och en kännedom om vilka rutiner och riktlinjer som gäller.
Inom vissa områden kan dock kontrollen och kunskapen bli än bättre. Nedanstående bör belysas
under 2016;
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Arbetet med att inventera befintlig utrustning kommer att fortsätta. Det bör dock kopplas en
ansvarig som samordnar detta arbetet för respektive arbetsplats/anläggning. Detta möjliggör
inte bara en bättre kontroll av befintlig utrustning utan också en bättre kontinuitet i
registrering och stöldmärkning.
Program, deltagarförteckning och syfte ska bifogas till fakturor där kostnaden/utgiften inte
direkt kan kopplas till bedriven verksamhet. Fungerar bra idag men detta kan bli än bättre.
Säkerställa uppgifter på fakturaunderlag innan de skickas för fakturering. Inlämning av
uppgifter för fakturering bör också göras med kontinuitet. De båda förbättringarna minskar
makuleringen av felaktiga fakturor och förhindrar arbetstoppar.
Förbättra kunskapen kring begreppet investeringar.
Alla som gör inköp måste ta ett aktivt ansvar att se till att upphandlade leverantörer används.
En bättre sökmotor i Borås Stads avtalsdatabas bör utformas.
Bättre kontroll och dokumentation av genomförda livräddningsprov bland personalen på
Badenheten samt bättre planering och uppföljning inför och efter brandövningar.
Säkerställa kompetensförsörjning och tillgång av personal på Badenheten.
Bättre dokumentation kring händelser som upplevs hotfulla hos anställda på
Tillståndsenheten.
Påbörja arbetet med att certifiera Skatehallen som en säker och trygg anläggning.
Samverkan har skett med berörda parter inom respektive ansvarsområde.

Bilagor: Uppföljning intern kontroll 2015
Beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen
2015 och översända denna till Kommunstyrelsen och Kommunrevisionen för kännedom.

Forts.

2 (2)
PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum
2016-02-22

Forts. § 14
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2016-02-24
Ida Legnemark (V)
Ordförande

Cecilia Andersson (C)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2016-02-26.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Uppföljning Intern kontroll 2015
Utbildningsnämnden

1 Inledning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska upprätta en organisation för sin interna kontroll.
Utbildningsnämnden följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en intern kontrollplan för kommande året. Inför upprättandet
av ny plan görs en riskanalys.
Utbildningsnämndens uppföljning intern kontroll
Till grund för uppföljning intern kontroll är internkontrollplanen. I uppföljningen sammanställs processer enligt uppställning i internkontrollplanen.
Uppföljningen omfattar följande processer:
•
•
•

Styrning och ledning
Ekonomi
Egen verksamhet

Resultatet från uppföljningen rapporteras i Stratsys.
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2 Styrning och ledning
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Delegation

Kontroll av aktualitet i
delegationsordningen

Kontinuerligt vid avläsning av
författningar

Analys
Genomgång av delegationsordningen.
Åtgärd
Delegationsordning reviderad under 2015. Fastställd i UN 201512-15.

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

Kontroll av att skolornas
elevhälsoarbete fungerar

Kvalitetsrapport Elever i behov av
särskilt stöd

Analys
Kvalitetsrapport Elever i behov av särskilt stöd upprättad 2015.
Rapporten ingår som en del i Borås Stads kvalitetsrapport med
samma namn.
Åtgärd
Utbildningsförvaltningens skolor ska fortsatt arbeta med och
uppmärksamma faktorer som påverkar måluppfyllelsen, framför
allt skolrelaterade faktorer som organisation, arbetssätt och
arbetsformer, förväntningar etc. Arbetet med att främja och stödja
elevens lärande och hälsa är ett gemensamt ansvar för skolans
alla aktörer och ska, i förekommande fall, ske i samverkan med
andra instanser och myndigheter. Påtalade utvecklingsbehov i
självvärderingarna utgör underlag för planering av insatser för att
ytterligare förfina och förbättra arbetet med och kring stöd på olika
nivåer.

Rutin för disciplinära
åtgärder

Kontroll av avstängningsärenden

Granskning av avstängningsärenden

Analys
Handläggning av aktuella ärenden kontrolleras kontinuerligt.
Fungerar väl.
Rutiner och instruktioner följs på skolorna.
Åtgärd
-

3
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4 Ekonomi
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

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

Stickprovsstorlek 1-2%

Analys
Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar.

Skall tydligt framgå SYFTE, ÄNDAMÅL,
DELTAGARE

>500 st skanningfakturor granskade.

Åtgärd
Analys
Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar.
Åtgärd
-

Företagskort VISA Business Card,
Utbildningsförvaltningen

Granskning av alla verifikationer

Analys
Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar.
Åtgärd
-

Agressorutinen "Tillfällig leverantör",
Utbildningsförvaltningen

Granskning av alla verifikationer

Analys
Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar.
Åtgärd
-

Upphandling

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton enligt
upplagd Agresso Exceleratorfrågor

Analys
Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar.
Åtgärd
-
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Kontanthantering

Inventering av kontant kassahantering,
avstämning av att kassan
överensstämmer samt kontroll att
rutiner för kontanthantering följs.

Stickprov

Analys
Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar.

Åtgärd
Inventarier

Att registrering och
stöldskyddsmärkning görs av berörda
inventarier

Fysisk kontroll via inventering i
RegitWise

Analys
Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar.

Åtgärd
-

Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Delegationsordning enligt
KL

Kontroll av delegationsbeslut

Stickprov vid besök

Analys
Kontroll utförd
Åtgärd
Åtgärd vidtagen vid påkallat behov.

Kontroll av att beslut dokumenteras

Stickprov vid besök

Analys
Kontroll utförd.

Åtgärd
Åtgärd vidtagen vid påkallat behov.
Kontroll av att beslut följer gällande
bestämmelser

Stickprov vid besök

Analys
Kontroll utförd.
Åtgärd
Åtgärd vidtagen vid påkallat behov.
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Kontroll av att beslut rapporteras till UN

Genomgång

Analys
Kontroll utförd.
Åtgärd
Åtgärd vidtagen vid påkallat behov.

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Kontroll av att riktlinjer följs

Genomgång

Analys
Genomgång enligt rutin för uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet.
Åtgärd
Kontinuerliga träffar under året med
skolintendenter/verksamhetschefer.

Kontroll av det systematiska
brandskyddet på enheterna

Genomgång

Analys
Uppföljning har skett på samtliga enheter..
Åtgärd
Avvikelser har åtgärdats.
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Intern kontrollplan 2016
Utbildningsnämnden

1 Inledning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska upprätta en organisation för sin interna kontroll.
Utbildningsnämnden följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en intern kontrollplan för kommande året. Inför upprättandet av
ny plan görs en riskanalys.
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2 Styrning och ledning
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Delegation

Risk att
delegationsordning
en ej följs

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut
gällande ärenden där denne ej har behörig
delegation.

Kontroll av aktualitet i delegationsordningen

Kontinuerligt vid avläsning
av författningar

Varje år

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

Risk att elever i
behov av särskilt
stöd inte får stöd

Att elever i behov av särskilt stöd får rätt stöd.

Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete
fungerar

Kvalitetsrapport Elever i
behov av särskilt stöd

Varje år

Rutin för
disciplinära
åtgärder

Risk för felaktigt
förfarande vid
avstängning

Risk att beslut om avstängning fattas på
felaktiga grunder

Kontroll av avstängningsärenden

Granskning av
avstängningsärenden

Varje år

3 Personal
----
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4 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

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

Stickprovsstorlek 1-2%

Varje år

Skall tydligt framgå SYFTE, ÄNDAMÅL,
DELTAGARE

>500 st skanningfakturor
granskade.

Varje år

Företagskort VISA Business Card,
Utbildningsförvaltningen

Granskning av alla
verifikationer

Varje år

Agressorutinen "Tillfällig leverantör",
Utbildningsförvaltningen

Granskning av alla
verifikationer

Varje år

Upphandling

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor

Varje år

Kontanthantering

Risk för felaktig
hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet
och ej synliggörs i stadens redovisningssystem
innebär en risk för oegentligheter. God ordning
och säkra rutiner skall upprätthållas för att
minimera risken.

Inventering av kontant kassahantering,
avstämning av att kassan överensstämmer
samt kontroll att rutiner för kontanthantering
följs.

Stickprov

Varje år

Inventarier

Risk för att
registrering i
RegitWise inte
sker

Registring och stöldmärkning skall ske i
RegitWise

Att registrering och stöldskyddsmärkning görs
av berörda inventarier

Fysisk kontroll via
inventering i RegitWise

Varje år
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5 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Delegationsordning enligt
KL

Risk att
delegationsordningen inte följs

- Risk att fel person fattar beslut i ärenden
denne inte har behörig delegation.

Kontroll av delegationsbeslut

Stickprov vid besök

Varje år

Risk att beslut inte
dokumenteras

Beslut ska dokumenteras enligt gällande
bestämmelser.

Kontroll av att beslut dokumenteras

Stickprov vid besök

Varje år

Risk att beslut inte
följer gällande
bestämmelser

Beslut ska följa gällande bestämmelser

Kontroll av att beslut följer gällande
bestämmelser

Stickprov vid besök

Varje år

Risk att beslut inte
rapporteras till UN

Beslut ska rapporteras till UN

Kontroll av att beslut rapporteras till UN

Genomgång

Varje år

Risk att riktlinjer
inte följs

Rutin/plan för kontroll ska finnas och kontroller
genomföras enligt rutiner/anvisning

Kontroll av att riktlinjer följs

Genomgång

Varje år

Risk att det
systematiska
brandskyddet inte
fungerar på
enheterna

Enheterna ska ha systematiskt brandskydd

Kontroll av det systematiska brandskyddet på
enheterna

Genomgång

Varje år

Risk för hot och
våld

Risk att allvarlig incident inträffar

Kontroll av att skolornas rutiner för arbetet med
hot och våld fungerar.

Uppföljning i Stratsys.

Varje år

Risk att inte kunna
rekrytera rätt
kompetens i rätt
omfattning

Risk att innehåll, omfattning och kvalitet på
undervisningen sjunker

Statistikuppföljning centralt av tillsättning av
tjänster

Genomgång

Varje
tertial

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Kompetensförsörjning
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Riskanalys 2016
Utbildningsnämnden

1 Inledning
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll har nämnderna och bolagen det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Nämnderna och bolagen ska upprätta en organisation för sin interna kontroll.
Utbildningsnämnden följer årligen upp föregående års interna kontrollplan och upprättar en intern kontrollplan för kommande året. Inför upprättandet av
ny plan görs en riskanalys.
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2 Styrning och ledning
Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

8

Ja

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kompetensutvecklingen ska vara
kopplad till skolans mål

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Risk att elever i behov av
särskilt stöd inte får stöd

Att elever i behov av särskilt stöd
får rätt stöd.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk för felaktigt förfarande
vid avstängning

Risk att beslut om avstängning
fattas på felaktiga grunder

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Riskbed
ömning

Till plan

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej följs

Risk att fel person fattar
myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig
delegation.

4.Allvarlig

Rektors uppdrag
som pedagogisk
ledare

Risk att rektor inte har
möjlighet att vara
pedagogisk ledare.

Risk att rektor inte har
förutsättningar att vara
pedagogisk ledare.

Kompetensutveckling

Risk att personalens
kompetensutveckling inte är
kopplad till skolans mål

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

Kommentar

3 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas
till personer som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga belopp går
ut till personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det
personalrättsliga området.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Sårbarhet i verksamheten

Risk att funktioner i verksamheten
inte har ersättare.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej
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4 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar
felaktiga belopp till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte
attestreglementet följs.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att allt inte blir
fakturerat

Fakturering sker enligt
debiteringsunderlag

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Upphandling

Risk att ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används
för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar
ej uppfylls korrekt.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Kontanthantering

Risk för felaktig hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte
redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens
redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God
ordning och säkra rutiner skall
upprätthållas för att minimera
risken.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Förskottshantering

Risk för att förskottsärenden
inte är reglerade/avslutade

Förskottsärenden skall vara
reglerade i samband med
årsbokslutet

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Inventarier

Risk för att registrering i
RegitWise inte sker

Registring och stöldmärkning skall
ske i RegitWise

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Statsbidrag

Risk att rättmätiga
statsbidrag inte rekvireras

Risk att ansökan inte görs.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej
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5 Egen verksamhet
Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

4

Nej

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

- Risk att fel person fattar beslut i
ärenden denne inte har behörig
delegation.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att beslut inte
dokumenteras

Beslut ska dokumenteras enligt
gällande bestämmelser.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att beslut inte följer
gällande bestämmelser

Beslut ska följa gällande
bestämmelser

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att beslut inte
rapporteras till UN

Beslut ska rapporteras till UN

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att riktlinjer inte följs

Rutin/plan för kontroll ska finnas
och kontroller genomföras enligt
rutiner/anvisning

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att det systematiska
brandskyddet inte fungerar
på enheterna

Enheterna ska ha systematiskt
brandskydd

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att plan för
tillgänglighet, delaktighet och
jämlikhet för personer med
funktionsnedsättning inte
upprättas

Plan ska upprättas i budgeten och
verkställas

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Risk för kränkande
behandling

Att handlingsplanen mot
diskriminering och kränkande
behandling fungerar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risk för hot och våld

Risk att allvarlig incident inträffar

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att inte kunna rekrytera
rätt kompetens i rätt
omfattning

Risk att innehåll, omfattning och
kvalitet på undervisningen sjunker

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Arkivering

Risk att arkivering inte
fungerar

Arkivering på enheterna ska ske
enligt gällande bestämmelser.

2.Lindrig

Diarieföring

Risk att diarieföring inte
fungerar

Diarieföring på enheterna ska ske
enligt gällande bestämmelser.

Delegationsordning enligt KL

Risk att
delegationsordningen inte
följs

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Kompetensförsörjning
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6 Riskmatris
4

4

8
7

12

13

16

17

18

19

20

21

12
3

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

Åtgärd krävs (9-12)

9

Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

24
3

6
2

5

6

8

10

23

9
1

4

12

26

3

2

3

4
11

14

22

25

6

8

2

15
1

2

1
Konsekvens

4

2

3

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel
helt enkelt inte får
inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för
intressenter och
kommunen)
Lindrig (uppfattas som
liten av såväl intressenter
och kommunen)
Försumbar (är obetydlig
för de olika intressenterna
och kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är
praktiskt taget obefintlig
för att fel ska uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

5

Åtgärd krävs (9-12)
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Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

Leverantörsfakturor

1

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga leverantörer

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

2

Risk för att allt inte blir fakturerat

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Upphandling

3

Risk att ramavtal inte följs

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Kontanthantering

4

Risk för felaktig hantering av kontanta medel

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Personal- och
lönekontroller

5

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

6

Sårbarhet i verksamheten

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Delegation

7

Risk att delegationsordningen ej följs

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Förskottshantering

8

Risk för att förskottsärenden inte är reglerade/avslutade

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Inventarier

9

Risk för att registrering i RegitWise inte sker

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Rektors uppdrag som
pedagogisk ledare

10

Risk att rektor inte har möjlighet att vara pedagogisk
ledare.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kompetensutveckling

11

Risk att personalens kompetensutveckling inte är kopplad
till skolans mål

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

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

12

Risk att elever i behov av särskilt stöd inte får stöd

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Rutin för disciplinära
åtgärder

13

Risk för felaktigt förfarande vid avstängning

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Arkivering

14

Risk att arkivering inte fungerar

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Diarieföring

15

Risk att diarieföring inte fungerar

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Delegationsordning enligt
KL

16

Risk att delegationsordningen inte följs

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

17

Risk att beslut inte dokumenteras

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja
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Riskbedö
mning

Till plan

2.Mindre
sannolik

8

Ja

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Risk att riktlinjer inte följs

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

21

Risk att det systematiska brandskyddet inte fungerar på
enheterna

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

22

Risk att plan för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet för
personer med funktionsnedsättning inte upprättas

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

23

Risk för kränkande behandling

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

24

Risk för hot och våld

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Statsbidrag

25

Risk att rättmätiga statsbidrag inte rekvireras

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Kompetensförsörjning

26

Risk att inte kunna rekrytera rätt kompetens i rätt
omfattning

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Rutin/System

Systematiskt
arbetsmiljöarbete

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

18

Risk att beslut inte följer gällande bestämmelser

4.Allvarlig

19

Risk att beslut inte rapporteras till UN

20
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Kommunfullmäktige

Intern kontroll 2015
Revisionskontoret har upprättat förslag till Intern kontroll 2015 för Stadsrevisionen enligt
bilaga.

Beslut
Revisorskollegiet fastställer upprättad Intern kontroll 2015 samt överlämnar densamma till
Kommunstyrelsen

Ingwer Kliche
Ordförande Revisorskollegiet
Ola Sabel
Revisionschef

Borås Stads Revisionskontor
Besöksadress: Sturegatan 42
Postadress: Borås Stad, Revisionskontoret, 501 80 Borås
Webbplats: boras.se/revisionskontoret

Telefonnummer: 033-35 71 54
Faxnummer: 033-35 71 57
Mail: revisionskontoret@boras.se

Uppföljning Intern kontroll 2015
Revisorskollegiet

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Delegation

Delegationsordning

Att delegationsordning är upprättad och
korrekt

Analys
delegationsordning för 2015 har gåtts igenom och kontrollerats
avseende upprättande och innehåll. Vid kontroll framkommer inga
felaktigheter i delegationen och den är korrekt upprättad.
//Andreas Ekelund
Åtgärd
Ingen åtgärd //Andreas Ekelund

3 Personal
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

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

Intern kontroll-förfrågan skickas till
Löneservice
Fyll i blankett som finns bifogad, finns
också att hämta på intranätet.

Analys
Internkontroll av löner har utförts av SDK lön och förhandling.
Samtliga genomförda kontoller har ingen anmärkning förutom
Kotroll av ersättning där en parkeringsavgift ej utbetalts. Ett
måltidsavdrag har ej gjorts och ett underlag för arvode saknas.//
Andreas Ekelund
Åtgärd
Ej utbetalda ersättningar utbetalas i feb 2016 övriga
anmärkningspunkter åtgärdas // Andreas Ekelund

4 Ekonomi
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

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

Stickprovsstorlek 1-2%

Analys
Stickprov om 9 fakturor har genomförts. Samtliga granskade
fakturor avser verksamheten, innehåller YY-kod, org-nummer och
har ej egen attest. Kontroll och urval genomförda i Agresso
//Andreas Ekelund
Åtgärd
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
INgen åtgärd//Andreas Ekelund

Representation-utbildning

Upphandling

Att deltagarförteckning, att syfte
framgår , samt att program bifogas, för
kostnader avseende representation,
utbildningar m.m. Att kostnader för
representation följer skattelagstiftning
samt Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x , 4772, (614x,
616x)

Att Borås Stads
direktupphandlingsregler efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Analys
Stickprovskontroller har genomförts via Agresso (3 fakturor).
Samtliga riktlinjer följs, ändamål och deltagare redovisas.
//Andreas Ekelund
Åtgärd
Ingen åtgärd //Andreas Ekelund

Analys
Samtliga genomförda direktupphandlingar har beloppsgranskats
via Agresso. Samtliga upphandlingar ligger inom ramen för
direktupphandlingsreglerna.//Andreas Ekelund
Åtgärd
Ingen Åtgärd

Upphandlingar av revision

Analys av gjorda upphandlingar
gentemot kommunens policy

Analys
Genomförda upphandlingar följer Borås Stads Policy och LOU
//Andreas Ekelund
Åtgärd
Ingen åtgärd //Andreas Ekelund

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton enligt
upplagd Agresso Exceleratorfrågor

Analys
Stickprov har genomförts på inköpskontering i Agresso avseende
20 poster. Samtliga kontorllerade inköp innehar ramavtal.
//Andreas Ekelund
Åtgärd
Ingen åtgärd/ Andreas Ekelund

Ekonomi i balans

Uppfyller Stadsrevisionen kravet på
ekonomisk balans

Årets resultat kontrolleras mot av
fullmäktige erhållen och ackumulerad
budget

Analys
Kravet på ekonomisk balans uppfylls mot bakgrund av gällande
regler. Kontroll har genomförts i Agresso. //Andreas Ekelund
Åtgärd
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5 Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Verksamhetskontroller

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

Kontrollera andelen genomförda
respektive pågående granskningar
enligt planerna

Analys
Revisionsplanen har gåtts igenom och samtliga planerade
revisioner har genomförts inom rimlig tid. 2 fördjupade
granskningar har har skjutits fram till våren 2016 .//Andreas
Ekelund
Åtgärd
Ingen åtgärd

I vilken utsträckning STAREV:s
checklista för kvalitetssäkring används

Metod och dokumentation för
kvalitetssäkring kontrolleras

Analys
Kontroller har genomförts avseende interna rutiner, process och
arbetssätt gentemot STAREV:s Checklista. Ingen anmärkning har
noterats. //Andreas Ekelund
Åtgärd
Ingen åtgärd //Andreas Ekelund

Verksamhetsstyrning

Minst ett strukturerat medarbetarsamtal
ska genomföras med varje
medarbetare per år

Intervjuer med kontorets medarbetare
samt revisionschef

Analys
Medarbetarsamtal har genomförts med samtliga medarbetare
under 2015. //Andreas Ekelund
Åtgärd
Ingen Åtgärd //Andreas Ekelund
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BESLUT
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Sammanträdesdatum 2016-02-23
2016/SDNO0003
Handläggare
Madelene Zwahlen

Kommunstyrelsen

Uppföljning intern kontroll 2015, riskanalys samt intern kontroll
2016
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster beslutar att godkänna uppföljningen av 2015 års internkontrollplan
och fastställer riskanalysen samt internkontrollplanen för 2016. Uppföljning, riskanalys och
internkontrollplan för 2015 översänds till Kommunstyrelsen. Stadsdelsnämnden Öster
beslutar att uppföljningen av den interna kontrollen görs i samband med
tertialuppföljningarna.
Bakgrund
Kommunfullmäktige antog under 2014 nya regler för intern kontroll i Borås stad.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom
sitt verksamhetsområde och varje år anta en plan för denna uppföljning. Planen ska baseras
på en riskanalys av rutiner och processer. I riskanalysarbetet görs en konskevens- och
sannolikhetsbedömning.
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den
interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys och intern kontrollplan
för det aktuella året. I samband med detta översänds även en redovisning till
Stadsrevisionen, som varje år granskar nämndens interna kontrollarbete.
Den interna kontrollen säkerställer att verksamheten bedrivs i linje med fullmäktiges mål och
riktlinjer, den interna kontrollen kontrollerar de processer som syftar till att:
• Säkra att lagar, regler och andra föreskrifter följs
• Minimera risker, säkra system och rutiner
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningsed
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER
Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

Intern kontrollplan 2016
Stadsdelsnämnden Öster

1 Inledning
Nedan följer de riskbilder med tillhörande kontrollmoment som särskilt skall belysas och kontrolleras under 2016.

2 Personal
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Personal- och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga
löneutbetalningar
sker.

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

Kontroll av att lönerapportering sker enligt
föreskrifter avseende övertid/mertidserättning,
användning av bil i tjänsten och utlägg i
tjänsten.

Stickprov
Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice via
framtagen blankett.

Varje år

Rekrytering

Risk att det är
svårt/omöjligt att
rekrytera och
behålla personal
inom bristyrken

Det är svårt att rekrytera pedagogisk personal,
rektorer, sjuksköterskor och socionomer. Det
finns risk för underbemanning och bristande
personalkontinuitet. Det medför risk för ökad
arbetsbelastning, fler personalavgångar, långa
handläggningstider, bristande kvalitet i
servicen till medborgarna. Det medför också
en risk för att verksamheterna tvingas hyra in
personal från bemanningsföretag, vilket leder
till ökade kostnader och sämre kontinuitet

Kontroll av personalomsättning inom
identifierade bristyrken

Statistik över
personalomsättning

Varje år

Risk att det inte
finns tillräckligt
med vikarier i
förskola, skola och
äldreomsorg.

Risk för underbemanning och ökad
arbetsbelastning. Risk för fler
personalavgångar, långa handläggningstider
samt bristande kvalitet i servicen till
medborgarna. Det finns dessutom en risk för
att vissa verksamheter tvingas hyra in personal
från bemanningsföretag, vilket leder till ökade
kostnader och sämre kontinuitet.

Kontroll av tillgången till vikarier ute i
verksamheterna

Statistik övertid
Intervjuer med utvalda
enhetschefer

Varje år
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3 Ekonomi
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Leverantörsfakt
uror

Risk för att
obehöriga
utbetalningar sker.

Kontroll av vilka utbetalningar, till vem och av
vem som skett till tillfällig leverantör.

Kontroll av att konton/giron inte återkommer
som tillfälliga leverantörer.

Sökning i
bankgiro/postgiro/bankkonto att de inte
återkommer som tillfälliga
leverantörer.

Varje
tertial

Kontroll av vilka utbetalningar, till vem och av
vem som skett till tillfälliga leverantörer.

Sökning i reskontra på
samtliga utbetalningar

Varje
tertial

Representation
-utbildning

Upphandling

Privata medel

Risk för att fakturor
läses in felaktigt i
Agresso.

Risk för att fakturor läses in felaktigt i Agresso,
med följden att informationen, t ex för
momsredovisning eller vid skiljetecken, inte blir
korrekt. Det finns också risk för att
Kreditfakturor läses in som debet.

Kontroll av scannade fakturor.

Stickprov av scannade
fakturor från 10 slumpvis
valda leverantörer per
månad.

Varje
tertial

Risk för att riktlinjer
ej följs.

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs och att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Kontroll av att deltagarförteckning och syfte
framgår och att program bifogas för kostnader
avseende representation, utbildningar m.m.

På konto 471x, 477x och
616x kontrolleras samtliga
fakturor som överstiger
2000 kr.

Varje
tertial

Kontroll av att kostnader för representation
följer skattelagstiftning samt Borås Stads
riktlinjer.

På konto 477x och 616x
kontrolleras samtliga
fakturor som överstiger
2000 kr.

Varje
tertial

Risk för att Lagen
om offentlig
upphandling (LOU)
inte följs.

Risk för att Borås Stad bryter mot LOU och
mot Borås Stads upphandlingsregler och
policy.

Kontroll av att Borås Stads
direktupphandlingsregler efterlevs.

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över
gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Varje år

Risk för att
ramavtal inte följs.

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Granskning av leverantörsfakturor.

Samtliga fakturor på
utvalda konton kontrolleras.

Varje år

Risk för felaktig
hantering av
privata medel.

Riskbilden är att vårdtagares privata medel
hanteras på ett oegentligt, oetiskt sätt, då
riktlinjer för privata medel ej följs.

Granskning i hemtjänst och hemsjukvård enligt
fastställd rutin.

Stickprov

Varje år
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Rutin/System

Kontanthantering

Riskbild

Risk för att
dagskassor som
överstiger 5000
kr/månad inte
hanteras korrekt.

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Granskning av vård- och omsorgsboende
enligt fastställd rutin i Borås Stads riktlinjer.

Stickprov

Varje år

Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet
och ej synliggörs i stadens redovisningssystem
innebär en risk för oegentligheter. God ordning
och säkra rutiner skall upprätthållas för att
minimera risken.

Avstämning av att kassan överensstämmer
samt kontroll av att rutiner för kontanthantering
följs.

Kontroll av alla enheter
som har en dagskassa som
överstiger 5000
kr/månaden.

Varje år

Beskrivning

4 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Verksamhetskontroller

Risk för att
systematiskt
brandskyddsarbete
inte genomförs.

Kontroll av att utbildning genomförs
regelbundet.

Kontroll av att brandskyddsutbildning
genomförs regelbundet.

Stickprov

Varje år

Skolan

Risk för att rutiner
för det
systematiska
kvalitetsarbetet
inte är kända och
följs.

Enligt Skollagen 4 kap. skall det systematiskt
kvalitetsarbetet genomföras under medverkan
av lärare, förskollärare, övrig personal och
elever. Elevernas vårdnadshavare ska ges
möjlighet att delta i arbetet.

Kontroll av att rutiner för det systematiska
kvalitetsarbetet är kända och följs av skolans
personal.

Stickprov genom:
Enkät
Intervjuer
Löpande uppföljning av
områdeschef

Varje år

Risk för att det
systematiska
kvalitetsarbetet
inte dokumenteras
och utvärderas.

Enligt Skollagen 4 kap. skall det systematiska
kvalitetsarbetet dokumenteras och varje enhet
ska systematiskt och kontinuerligt planera,
följa upp och utveckla utbildningen.

Kontroll av att skolans systematiska
kvalitetsarbete dokumenteras och utvärderas.

Stickprov genom:
Enkät
Intervjuer
Löpande uppföljning av
områdeschef
Dokumentgranskning

Varje år

Risk för lång
och/eller
återkommande
frånvaro.

Hög skolnärvaro ökar förutsättningarna för
högre måluppfyllelse. Det främjande och
förebyggande arbetet är viktigt för ökad
skolnärvaro.

Kontroll av att skolorna arbetar förebyggande
och främjande med skolnärvaro.

Löpande uppföljning med
områdeschef.
Intervjuer.

Varje år

Kontroll av att skolans frånvarorutiner följs och
utvärderas.

Löpande uppföljning med
områdeschef.
Dokumentgranskning.
Intervjuer.

Varje år

Risk att elevens
behov av särskilt

Personalomsättning och svårigheter att
rekrytera personal till elevhälsan och skolan i

Kontroll av skolornas förutsättningar att ge
stöd till elever i behov av särskilt stöd.

Löpande uppföljning av
områdeschef

Varje år
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Rutin/System

Äldreomsorg

IFO Individ och
familjeomsorg

Förskolan

Beskrivning

stöd inte kan
tillgodoses.

övrigt innebär en risk för att elevers behov av
särskilt stöd inte kan tillgodoses fullt ut.

Risk att nämnden
inte kan tillgodose
nyanlända elevers
behov av
språkundervisning.

Det råder en stor brist på behöriga lärare i
svenska som andraspråk. Bristen påverkar
nyanlända elevers förutsättningar att nå
målen.

Kontroll av skolornas förutsättningar att
tillgodose nyanlända elevers behov av
språkundervisning.

Löpande uppföljning av
områdeschef
Vakanser lärare svenska
som andraspråk

Varje år

Risk för att brukare
inte får den vård
och omsorg de är
berättigade till då
genomförandeplan
en ej är aktuell
eller uppdaterad
enligt gällande
rutin.

Genomförandeplan som inte är aktuell eller
följer rutin är en risk för den enskilde likväl som
för verksamheten. Kontroll sker genom
aktgranskning och statistik via Viva.

Kontroll av om genomförandeplaner är aktuella
och utarbetade efter fastställd rutin.

Stickprov i Viva
Aktgranskning
Analyser och
kvalitetssäkringsrutin

Varje
halvår

Risk för att
utredningstid drar
ut på tiden

Utredningstiden anges från att ansökan
inkommer tills dess att beslut fattas.

Kontroll av handläggningstiden, från ansökan
till beslut.

Statistik i VIVA utredningstid från ansökan
till beslut.

Varje år

Risk för brister i
socialsekreterarnas
psykosociala
arbetsmiljö med
anledning av
underbemanning
och personalomsättning.

Risken är hög då det varit stor
personalomsättning under flera år. Nytt för
senaste året är också att det knappt finns
behöriga sökanden till utlysta tjänster.
Tjänstefaktor bör mätas kontinuerligt.

Kontroll av bemanningen avseende
socialsekreterare

Mäta tjänstefaktor
månadsvis

Varje
halvår

Det finns risk för
att förhandsbedömningar inte
genomförs inom
lagstadgad tid.

Förhandsbedömning gällande om utredning
ska inledas eller ej, ska ske inom 14 dagar.
Information ska också lämnas till berörd familj.

Kontroll av att förhandsbedömningar görs inom
två veckor

Risk för att rutiner
gällande
elever/studenter
och övergrepp i
förskolan inte är

Brister har uppdagats under året på annan
stadsdel och nya rutiner har tagits fram. Det
finns risk för att elever/studenter har
arbetsuppgifter som enbart ordinarie personal
har kunskap om och ansvar att göra och/eller

Kontroll av att rutinerna, "Rutinbeskrivning för
elever/studenter i förskolan" och, "Rutin vid
misstanke om sexuella eller andra övergrepp
på förskolor i Borås stad", är kända.
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Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Riskbild

Vakanser inom elevhälsan

Varje år

Stickprovskontroller av att
rutinerna är kända av
medarbetarna. 10
medarbetare på olika
förskolor intervjuas.

Varje år
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Rutin/System

Fritid

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

kända och följs.

risk för att hantering av övergrepp på barn inte
hanteras korrekt.

Kontroll av om rutiner är kända

Intervjuer, personal på
enheterna

Varje år

Det finns risk för
att vikarier inte
utför arbetet på rätt
sätt och enligt
beslutad rutin.

Finns det en uppdaterad vikariepärm på varje
förskola och används pärmen av vikarierna.

Kontroll av om rutiner är kända

Intervjuer, personal på
enheterna

Varje år

Risk att obehöriga
vill komma in på
fritidsgård

Otrygghet för besökare och personal samt att
det finns en hotbild när obehörig nekas
tillträde.

Kontroll av incidenter/tillbud kopplade till att
obehörig nekats tillträde till fritidsgård

Incidentrapportering

Varje år
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Riskanalys 2016
Stadsdelsnämnden Öster

1 Styrning och ledning
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Inventarier

Risk för brand och stöld av
inventarier.

Granskning av att stöldbegärliga
inventarier är stöldmärkta.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

Riskbed
ömning

Till plan

4

Nej

Kommentar

2 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga
löneutbetalningar sker.

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

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk att kvaliteten på
verksamheten blir försämrad
på grund av sjukfrånvaro.

Sjukfrånvaro leder till ökade
kostnader samt en sämre service
för stadsdelens invånare.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Ej till plan då frågan tas upp i
samband med uppföljningen av
KF:s indikatorer.

Risk för att chefer inte
fortsätter sin anställning i
Stadsdelsförvaltningen Öster

Förutsättningarna för att chefer
skall klara av sina uppdrag är av
vikt för att nämnden skall kunna
uppnå sina mål.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Risken hanteras i andra
sammanhang än i den interna
kontrollplanen.

Risk att det är svårt/omöjligt
att rekrytera och behålla
personal inom bristyrken

Det är svårt att rekrytera
pedagogisk personal, rektorer,
sjuksköterskor och socionomer.
Det finns risk för underbemanning
och bristande personalkontinuitet.
Det medför risk för ökad
arbetsbelastning, fler
personalavgångar, långa
handläggningstider, bristande
kvalitet i servicen till
medborgarna. Det medför också
en risk för att verksamheterna
tvingas hyra in personal från
bemanningsföretag, vilket leder till
ökade kostnader och sämre
kontinuitet

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Rekrytering

Stadsdelsnämnden Öster, Riskanalys 2016

Kommentar

2(13)

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Risk att det inte finns
tillräckligt med vikarier i
förskola, skola och
äldreomsorg.

Risk för underbemanning och
ökad arbetsbelastning. Risk för
fler personalavgångar, långa
handläggningstider samt
bristande kvalitet i servicen till
medborgarna. Det finns dessutom
en risk för att vissa verksamheter
tvingas hyra in personal från
bemanningsföretag, vilket leder till
ökade kostnader och sämre
kontinuitet.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kommentar

3 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Leverantörsfakturor

Risk för att obehöriga
utbetalningar sker.

Kontroll av vilka utbetalningar, till
vem och av vem som skett till
tillfällig leverantör.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risk för att fakturor läses in
felaktigt i Agresso.

Risk för att fakturor läses in
felaktigt i Agresso, med följden att
informationen, t ex för
momsredovisning eller vid
skiljetecken, inte blir korrekt. Det
finns också risk för att
Kreditfakturor läses in som debet.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk för att
leverantörsfakturor blir
betalda för sent.

Förseningsavgifter, dubbla
betalningar

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Det finns kontroller i Agresso.
Attestanter får påminnelser om
leverantörsfaktura snart förfaller.
Fakturor som riskerar att förfalla
skickas vidare till ersättare.

Risk för att riktlinjer ej följs.

Risken är att
representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej
följs och att
representation/utbildning ej är
godkänd. Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Vid uppföljning av risken i intern
kontrollplan 2015 framkommer
att deltagarlistor, syfte och
program saknas i flera fall.

Representationutbildning
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

ordinarie verksamhet.
Upphandling

Risk för att Lagen om
offentlig upphandling (LOU)
inte följs.

Risk för att Borås Stad bryter mot
LOU och mot Borås Stads
upphandlingsregler och policy.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Risk för att ramavtal inte
följs.

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används
för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar
ej uppfylls korrekt.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Privata medel

Risk för felaktig hantering av
privata medel.

Riskbilden är att vårdtagares
privata medel hanteras på ett
oegentligt, oetiskt sätt, då riktlinjer
för privata medel ej följs.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

Risk för att dagskassor som
understiger 5000 kr/månad
inte hanteras korrekt.

Kontanta medel som inte
redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens
redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God
ordning och säkra rutiner skall
upprätthållas för att minimera
risken.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Risk för att dagskassor som
överstiger 5000 kr/månad
inte hanteras korrekt.

Kontanta medel som inte
redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens
redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God
ordning och säkra rutiner skall
upprätthållas för att minimera
risken.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Stadsdelsnämnden Öster, Riskanalys 2016

Vid uppföljning av risken i intern
kontrollplan för 2015
framkommer att riktlinjen för
privata medel inte följs fullt ut.
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4 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Verksamhetskontroller

Risk för att systematiskt
brandskyddsarbete inte
genomförs.

Kontroll av att utbildning
genomförs regelbundet.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Skolan

Risk för att betygskataloger
inte upprättas enligt gällande
förordning.

Kontroll av att betygskatalog i
årskurs sex upprättas enligt
förordning.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Risk för att rutiner för det
systematiskt kvalitetsarbete
inte är kända och följs.

Enligt Skollagen 4 kap. skall det
systematiskt kvalitetsarbetet
genomföras under medverkan av
lärare, förskollärare, övrig
personal och elever. Elevernas
vårdnadshavare ska ges möjlighet
att delta i arbetet.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk för att det systematiska
kvalitetsarbetet inte
dokumenteras och
utvärderas.

Enligt Skollagen 4 kap. skall det
systematiska kvalitetsarbetet
dokumenteras och varje enhet
ska systematiskt och kontinuerligt
planera, följa upp och utveckla
utbildningen.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk för lång och /eller
återkommande frånvaro.

Hög skolnärvaro ökar
förutsättningarna för högre
måluppfyllelse. Det främjande och
förebyggande arbetet är viktigt för
ökad skolnärvaro.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risk för att betygsättningen
inte är rättssäker om det inte
finns tillräckligt med
legitimerade lärare.

Enligt Skollagen ska betyg sättas
av behörig lärare.

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

Stadsdelsnämnden Öster, Riskanalys 2016

Kommentar

Rektor ansvarar för att
organisera sin verksamhet så att
behörig lärare sätter betyg. Det
är svårare på de mindre
enheterna.
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Risk att elevens behov av
särskilt stöd inte kan
tillgodoses.

Personalomsättning och
svårigheter att rekrytera personal
till elevhälsan och skolan i övrigt
innebär en risk för att elevers
behov av särskilt stöd inte kan
tillgodoses fullt ut.

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Risk att nämnden inte kan
tillgodose nyanlända elevers
behov av språkundervisning.

Det råder en stor brist på
behöriga lärare i svenska som
andraspråk. Bristen påverkar
nyanlända elevers förutsättningar
att nå målen.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Nej

Varje enhet har
likabehandlingsplan och arbetet
följs upp utifrån den. Elevers
upplevelse av trygghet mäts
dessutom i
klimatundersökningen.
Risken hanteras i andra
sammanhang än i den interna
kontrollplanen

Risk för att elev utsätts för
kränkande behandling

Kost

Risk för att farliga kemikalier
finns i stadsdelskontorets
lokaler

Kontroll av att upprättandet av
säkerhetsdatablad
överensstämmer med vilka
kemikalier vi har i
stadsdelskontorets lokaler. De
som är miljöfarliga måste
successivt fasas ut.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Äldreomsorg

Risk för att avgiftsdebitering
inom äldreomsorgen inte är
korrekt.

Kontroll av att inkomstuppgifter
stämmer överens med inlämnade
uppgifter.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risk för att
biståndsbedömning av beslut
gällande vård- och
omsorgsboende i Borås stad
inte är likvärdig.

Det finns en risk att behov av
plats på vård- och
omsorgsboende bedöms olika
mellan stadsdelar och olika
handläggare.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Risk för att brukare inte får
den vård och omsorg de är
berättigade till då
genomförandeplanen ej är
aktuell eller uppdaterad
enligt gällande rutin.

Genomförandeplan som inte är
aktuell eller följer rutin är en risk
för den enskilde likväl som för
verksamheten. Kontroll sker
genom aktgranskning och statistik
via Viva.

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Stadsdelsnämnden Öster, Riskanalys 2016

Risken omhändertas under 2016
i utvecklingsarbetet för en
kvalitetssäkrad
myndighetsutövning inom
äldreomsorgen.
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IFO Individ och
familjeomsorg

Risk för att utredningstid drar
ut på tiden

Utredningstiden anges från att
ansökan inkommer tills dess att
beslut fattas.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risk för långvarigt avbrott i
verksamhetssystem (IT)

Vid ett långvarigt avbrott (mer än
4 tim) finns risk att personalen
inte får tag i nödvändiga uppgifter
om hemtjänsttagare/patienter.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risk för hot och våld från
allmänheten mot personal i
hemtjänst och hemsjukvård
(ej hemtjänsttagare)

Vid förflyttning mellan
hemtjänsttagare. Personalen
promenerar i vissa områden
mellan olika hemtjänsttagare.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Risk för att hemtjänsttagare
på grund av språkproblem
inte kan göra sig förstådd.

Hemtjänsttagare med annat
modersmål än svenska kan ha
svårt att göra sig förstådd och ta
till sig information på svenska.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Läkemedelsavvikelser

Läkemedelsavvikelse innefattar
fel dosett/burk, utebliven dos,
läkemedel till fel patient,
ofullständig dos och fel dos.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Läkemedelsavvikelser följs upp i
äldreomsorgens
ledningssystem.

Brister i rutiner i
vårdsamverkan.

Brukare kommer hem utan att
kommunen fått information,
felaktig information vid
överlämning till kommunen.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Avvikelser i vårdsamverkan följs
upp i äldreomsorgens
ledningssystem.

Risk för felaktiga hjälpmedel

Felaktiga hjälpmedel kan leda till
vårdskada och/eller arbetsskada.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risk för att
barnavårdsutredningar inte
slutförs inom fyra månader.

Utredningstiden för
barnavårdsutredningar är
lagstadgad.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej
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Risken varierar mellan olika
områden. Arbetet med att
förebygga hot och våld samt
uppföljning av eventuella
händelser görs i det
systematiska arbetsmiljöarbetet
på enheterna.

En väl implementerad rutin finns
men då det råder brist på
socialsekreterare behöver
ytterligare fokus läggas på
området. Viktigt att prioritera
bland arbetsuppgifter.

7(13)

Risk för brister i
socialsekreterarnas
psykosociala arbetsmiljö
med anledning av
underbemanning och
personalomsättning.

Risken är hög då det varit stor
personalomsättning under flera
år. Nytt för senaste året är också
att det knappt finns behöriga
sökanden till utlysta tjänster.
Tjänstefaktor bör mätas
kontinuerligt.

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Mäta tjänstefaktor månadsvis.
Viktigt att initiera samarbete
över stadsdelsgränserna kring
personalbemanning samt utreda
möjligheten till alternativa
administrativa tjänster som
stödjer socialsekreterarna.

Risk för mer oro när det
allmänt förebyggande
arbetet (Fältenheten) är
vilande.

Förebyggande arbete är av stor
vikt men fältverksamheten är inte
en lagstadgad verksamhet.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Med anledning av
flyktingsituationen i Sverige och
mottagandet av många
ensamkommande barn samt
svårigheter att rekrytera
socialsekreterare har
kommunen fått göra
prioriteringar mellan olika
verksamheter. En prioritering
som föreslogs var att
fältverksamheten ska stödja IFO
Asyl under en begränsad period.
Fältverksamheten var sedan
tidigare under genomlysning och
analysen visar på att ett nytt och
förtydligat grunduppdrag måste
arbetas fram. Borås stads
etablerade ungdomsverksamhet
såsom fritidsgårdar, föreningsliv
etc bör under en begränsad
period kunna hantera det
förebyggande arbetet.

Ekonomiska konsekvenser
om insatser för
ensamkommande barn inte
kompenseras fullt ut med
statsbidrag.

Statsbidraget för mottagandet av
ensamkommande barn är riktat till
flera verksamheter ex IFO, skola
och överförmyndare. Bidraget är
till för den unges boende,
skolgång, utredning m.m.

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

Risken hamnar i första hand på
IFO Asyl på Stadsdelsnämnden
Norr. IFO Asyl ansvarar för
aktuell målgrupp och återsöker
medel från migrationsverket. Det
finns väl upparbetade rutiner för
att återsöka medel för
ensamkommande barn och
även för andra barn som
kommer med sina familjer som
asylsökande. Ett viktigt område
är dock att övriga IFO Barn och
Familjeverksamheter upprättar
rutiner för återsökning av medel

Stadsdelsnämnden Öster, Riskanalys 2016
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även för de barn som erhållit
PUT (permanent
uppehållstillstånd) i de fall de
fortsatt är i behov av
socialtjänstens insatser.
Det finns risk för att
förhandsbedömningar inte
genomförs inom lagstadgad
tid.

Förhandsbedömning gällande om
utredning ska inledas eller ej, ska
ske inom 14 dagar. Information
ska också lämnas till berörd
familj.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risk för att inkomna
synpunkter inte besvaras i
tid.

Det finns rutiner som skall följas
gällande hantering av inkomna
synpunkter.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Risk för att allmänna
handlingar inte hanteras
korrekt på enheterna.

Rutiner finns för att ta emot,
lämna ut och bevara handlingar
skall finnas.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Risk för att rutiner gällande
elever/studenter och
övergrepp i förskolan inte är
kända och följs.

Brister har uppdagats under året
på annan stadsdel och nya rutiner
har tagits fram. Det finns risk för
att elever/studenter har
arbetsuppgifter som enbart
ordinarie personal har kunskap
om och ansvar att göra och/eller
risk för att hantering av övergrepp
på barn inte hanteras korrekt.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Det finns risk för att vikarier
inte utför arbetet på rätt sätt
och enligt beslutad rutin.

Finns det en uppdaterad
vikariepärm på varje förskola och
används pärmen av vikarierna.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Fritid

Risk att obehöriga vill
komma in på fritidsgård

Otrygghet för besökare och
personal samt att det finns en
hotbild när obehörig nekas
tillträde.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kultur

Risk att elever i stadsdelens
ytterområden inte har
samma möjlighet att delta i
kulturskolans aktiviteter.

Elever i stadsdelens ytterområden
blir beroende av kollektivtrafik
eller att vårdnadshavare kan
skjutsa.

Administration

Förskolan

Stadsdelsnämnden Öster, Riskanalys 2016

Nej

Synpunktshanteringen följs upp
två gånger per år enligt särskild
rutin.

Stadsdelsnämnden Öster
ansvarar inte för Kulturskolan.
Det finns kulturskolefilialer. Om
flera barn i ett område väljer
samma aktivitet kan kulturskolan
erbjuda aktiviteten på plats.
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5 Riskmatris
4
35

8
13

4

29

30

32

3
17

12
1

4

16

19

20

25

36

39

6
22

26

31

34
3

18

24

7

8

9

10

12

14

15

21

23

27

37

40

42

44

Åtgärd krävs (9-12)

33

Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

9
2

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

12
5

6

43

4

3

2

1

45
2

4
3

11

28

38

6

8

3

4

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel
helt enkelt inte får
inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för
intressenter och
kommunen)
Lindrig (uppfattas som
liten av såväl intressenter
och kommunen)
Försumbar (är obetydlig
för de olika intressenterna
och kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är
praktiskt taget obefintlig
för att fel ska uppstå)

41

2

Konsekvens

1

2

1

1

2

3

4

Sannolikhet
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3

Direkt åtgärd krävs (13-16)

27

Åtgärd krävs (9-12)

14
1

Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3) Totalt: 45

Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

Leverantörsfakturor

1

Risk för att obehöriga utbetalningar sker.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

2

Risk för att fakturor läses in felaktigt i Agresso.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

3

Risk för att leverantörsfakturor blir betalda för sent.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Representation-utbildning

4

Risk för att riktlinjer ej följs.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Upphandling

5

Risk för att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

6

Risk för att ramavtal inte följs.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Privata medel

7

Risk för felaktig hantering av privata medel.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Personal- och
lönekontroller

8

Risk för att felaktiga löneutbetalningar sker.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

9

Risk att kvaliteten på verksamheten blir försämrad på
grund av sjukfrånvaro.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

10

Risk för att chefer inte fortsätter sin anställning i
Stadsdelsförvaltningen Öster

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Inventarier

11

Risk för brand och stöld av inventarier.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Verksamhetskontroller

12

Risk för att systematiskt brandskyddsarbete inte
genomförs.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Skolan

13

Risk för att betygskataloger inte upprättas enligt gällande
förordning.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

14

Risk för att rutiner för det systematiskt kvalitetsarbete inte
är kända och följs.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

15

Risk för att det systematiska kvalitetsarbetet inte
dokumenteras och utvärderas.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

16

Risk för lång och /eller återkommande frånvaro.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Stadsdelsnämnden Öster, Riskanalys 2016
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Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

17

Risk för att betygsättningen inte är rättssäker om det inte
finns tillräckligt med legitimerade lärare.

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

18

Risk att elevens behov av särskilt stöd inte kan tillgodoses.

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

19

Risk att nämnden inte kan tillgodose nyanlända elevers
behov av språkundervisning.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

20

Risk för att elev utsätts för kränkande behandling

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Nej

Kost

21

Risk för att farliga kemikalier finns i stadsdelskontorets
lokaler

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Äldreomsorg

22

Risk för att avgiftsdebitering inom äldreomsorgen inte är
korrekt.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

23

Risk för att biståndsbedömning av beslut gällande vårdoch omsorgsboende i Borås stad inte är likvärdig.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

24

Risk för att brukare inte får den vård och omsorg de är
berättigade till då genomförandeplanen ej är aktuell eller
uppdaterad enligt gällande rutin.

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

25

Risk för att utredningstid drar ut på tiden

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

26

Risk för långvarigt avbrott i verksamhetssystem (IT)

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

27

Risk för hot och våld från allmänheten mot personal i
hemtjänst och hemsjukvård (ej hemtjänsttagare)

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

28

Risk för att hemtjänsttagare på grund av språkproblem inte
kan göra sig förstådd.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

29

Läkemedelsavvikelser

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

30

Brister i rutiner i vårdsamverkan.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

31

Risk för felaktiga hjälpmedel

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

32

Risk för att barnavårdsutredningar inte slutförs inom fyra
månader.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

33

Risk för brister i socialsekreterarnas psykosociala
arbetsmiljö med anledning av underbemanning och

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Rutin/System

IFO Individ och
familjeomsorg

Risknum
mer

Stadsdelsnämnden Öster, Riskanalys 2016
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Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

personalomsättning.

Administration

Förskolan

34

Risk för mer oro när det allmänt förebyggande arbetet
(Fältenheten) är vilande.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

35

Ekonomiska konsekvenser om insatser för
ensamkommande barn inte kompenseras fullt ut med
statsbidrag.

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

36

Det finns risk för att förhandsbedömningar inte genomförs
inom lagstadgad tid.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

37

Risk för att inkomna synpunkter inte besvaras i tid.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

38

Risk för att allmänna handlingar inte hanteras korrekt på
enheterna.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

39

Risk för att rutiner gällande elever/studenter och övergrepp
i förskolan inte är kända och följs.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

40

Det finns risk för att vikarier inte utför arbetet på rätt sätt
och enligt beslutad rutin.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

41

Risk för att dagskassor som understiger 5000 kr/månad
inte hanteras korrekt.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

42

Risk för att dagskassor som överstiger 5000 kr/månad inte
hanteras korrekt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

43

Risk att det är svårt/omöjligt att rekrytera och behålla
personal inom bristyrken

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

44

Risk att det inte finns tillräckligt med vikarier i förskola,
skola och äldreomsorg.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

45

Risk att obehöriga vill komma in på fritidsgård

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Individ- och
familjeomsorg
Kontanthantering

Rekrytering

Fritid
Kultur

Risk att elever i stadsdelens ytterområden inte har samma
möjlighet att delta i kulturskolans aktiviteter.

Stadsdelsnämnden Öster, Riskanalys 2016
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Uppföljning Intern kontroll 2015
Stadsdelsnämnden Öster

1 Inledning
Nedan följer en uppföljning av 2015 års internkontrollplan.

2 Personal
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

Kontroll av att lönerapportering sker
enligt föreskrifter avseende
övertid/mertidserättning, användning av
bil i tjänsten och utlägg i tjänsten.

Stickprov
Intern kontroll-förfrågan skickas till
Löneservice via framtagen blankett.

Totalt 21 löneunderlag inom Kost/lokalvård, Kultur, Äldreomsorg
och Administration är granskade. Samtliga underlag är
attesterade av behörig chef. På samtliga underlag konstateras att
rätt ersättning är utbetald och att bruttolönen är rimlig. På två
underlag noteras att sysselsättningsgrad inte stämde med
arbetsscheman. Felen är åtgärdade.

Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Kontroll av att konton/giron inte
återkommer som tillfälliga leverantörer.

Sökning i bankgiro/postgiro/bankkonto
att de inte återkommer som tillfälliga
leverantörer.

Analys
Samtliga utbetalningar till tillfälliga leverantörer har granskats. De
betalningsmottagare som återkommer har giltiga förklaringar.

3 Ekonomi

Åtgärd
Minska användningen av tillfälliga leverantörer genom att lägga
upp återkommande betalningsmottagare i leverantörsreskontran.
Kontroll av vilka utbetalningar, till vem
och av vem som skett till tillfälliga
leverantörer.

Sökning i reskontra på belopp över 5
000 kr.

Analys
Samtliga utbetalningar till tillfälliga leverantörer har kontrollerats.
Inga uppenbara otillbörliga utbetalningar har kunnat ses. Kontroll
av vem som innehar kontot dit pengarna betalats in har dock inte
gjorts.
Åtgärd
Minska användningen av tillfälliga leverantörer.

Representation-utbildning

Kontroll av att deltagarförteckning och
syfte framgår och att program bifogas
för kostnader avseende representation,
utbildningar m.m.

Stadsdelsnämnden Öster, Uppföljning Intern kontroll 2015

På konto 471x, 477x och 616x
kontrolleras samtliga fakturor som
överstiger 2000 kr.

Analys
Kontroll sker löpande under året. Deltagarlistor, syfte och program
har saknats i flera fall.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
Åtgärd
Påminnelse till berörda har skickats ut med begäran om
komplettering. Inkomna underlag registreras. När andra fel
upptäcks i samband med kontrollen, såsom att inköp görs där
Borås Stad inte har avtal eller om det är felkonterat, påtalas det
och berörd chef får ett mail. Felkonteringar rättas.

Kontroll av att kostnader för
representation följer skattelagstiftning
samt Borås Stads riktlinjer.

På konto 477x och 616x kontrolleras
samtliga fakturor som överstiger
2000 kr.

Analys
Kontroll sker löpande under året.
Åtgärd
Vid brister har diskussion förts med berörd chef och åtgärder har
vidtagits.

Upphandling

Kontroll av att Borås Stads
direktupphandlingsregler efterlevs.

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Analys
Ett fåtal avvikelser har hittats. I ett fall har troligen ett gammalt
avtal löpt ut utan att verksamheten har uppmärksammat detta. I
de andra fallen har det funnits brister i konkurrensutsättningen.
Åtgärd
I fallet där avtalet löpt ut måste förutsättningarna undersökas för
att sedan vidta lämpliga åtgärder för att följa LOU. I övriga fall
informeras berörda chefer om vilka regler som gäller och vem
som kan hjälpa verksamheterna vid direktupphandlingar.

Granskning av leverantörsfakturor.

Samtliga fakturor på utvalda konton
kontrolleras.

Analys
Kontroll har gjorts av samtliga leverantörsfakturor på 19 utvalda
konton. Avtalstroheten på dessa är totalt 96%.
Åtgärd
Analysera avvikelser och göra punktinsatser vid behov. Fortsätta
arbetet med att informera om och följa upp avtalstroheten.

Privata medel

Granskning i hemtjänst och
hemsjukvård enligt fastställd rutin.

Stadsdelsnämnden Öster, Uppföljning Intern kontroll 2015

Stickprov

Analys
Gällande riktlinjer i Borås Stad för privata medel i hemtjänsten är
en rekommendation. Stadsdel Öster har tagit fram en lokal rutin
som ska gälla för alla hemtjänstgrupper i stadsdelen.
Granskningen visar att denna inte följs fullt ut. Systematiska
avsteg har inte diskuterats med eller informerats till
ekonomifunktionen.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
Åtgärd
Enhetscheferna har informerats om att rutinen ska följas.
Oklarheter kring specifika fall där rutinen är svår att följa reds ut.

Granskning av vård- och
omsorgsboende enligt fastställd rutin i
Borås Stads riktlinjer.

Stickprov

Analys
Granskningen utfördes under okt-dec 2015. Samtliga vård- och
omsorgsboenden granskades, förutom två boenden där kontanta
medel saknades enligt uppgifter från enhetschef.
Brister finns i olika omfattning, inom olika områden, på samtliga
kontrollerade ställen.
Åtgärd
En skriftlig redogörelse för granskningen har lämnats till alla
enhetschefer på granskade vård- och omsorgsboenden. I de fall
där avvikelserna inte är omfattande lämnas rekommendationer
skriftligen. I annat fall bokas ett möte med berörda chefer för
planering av vidare åtgärder som t ex utbildning av personalen.

Kontanthantering

Avstämning av att kassan
överensstämmer samt kontroll av att
rutiner för kontanthantering följs.

Kontroll av alla enheter som har en
dagskassa som överstiger 5000
kr/månaden.

Analys
Kontroll av rutiner för kontanthantering har gjorts på alla
restauranger och två fritidsgårdar i Stadsdelsförvaltningen Öster.
Detta gjordes genom ett oannonserat besök i verksamheten då de
fick svara på ett antal frågor kring hanteringen samt genom
avstämning och kontroll av kassorna vid besökstillfället.
Brister finns i olika omfattning på samtliga kontrollerade ställen.
Åtgärd
Gå igenom resultatet med ansvariga. Påtala bristerna och jobba
med att stärka upp rutiner och säkerhet kring kontanthanteringen.

4 Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Verksamhetskontroller

Kontroll av att brandskyddsutbildning
genomförs regelbundet.

Stickprov

Analys
När Räddningstjänsten gör verksamhetstillsyn kontrolleras även
det Systematiska Brandskyddsarbetet (SBA). Inga tillsynsbesök
har gjorts under 2015.
Åtgärd
Kontroll av dokumentation i den digitala brandskyddspärmen
(Cadsafe Cloud) har gjorts hos samtliga objekt som är

Stadsdelsnämnden Öster, Uppföljning Intern kontroll 2015
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
registrerade där (43 st). De kontrollmoment som ska utföras fyra
gånger om året är utförda med något enstaka undantag. Vid
brister påtalas detta och åtgärdas.
Fortsatt arbete enligt upparbetad rutin.

Skolan

Kontroll av att rutiner för det
systematiska kvalitetsarbetet är kända
och följs av skolans personal.

Stickprov genom:
Enkät
Intervjuer
Löpande uppföljning av områdeschef

Analys
Skolor som byter rektorer riskerar att tappa uppföljningen i
skolans inre kvalitetsarbete.
Åtgärd
Att överlämning sker vid rektorsbyte så gott det går.
Planeringsledaren säkerställer att kommungemensamma
kvalitetsrapporter finns på skolenheterna. Områdesledningen
skapar utrymme för kunskaps- och erfarenhetutbyte.
Områdeschefen följer upp med varje rektor vid enskilda
verksamhetssamtal varje månad.

Kontroll av att skolans systematiska
kvalitetsarbete dokumenteras och
utvärderas.

Stickprov genom:
Enkät
Intervjuer
Löpande uppföljning av områdeschef
Dokumentgranskning

Analys
Dokumentation och utvärdering sker vid de centrala
inlämningarna med kvalitetsrapporter. Planeringsledaren följer
upp att alla skolenheter finns med.
Åtgärd
Rektor förankrar och systematiserar kvalitetsarbetet på skolorna.
Områdeschefen följer upp rektors arbete vid enskilda
verksamhetssamtal.

Kontroll av att skolorna arbetar
förebyggande och främjande med
skolnärvaro.

Löpande uppföljning med områdeschef.
Intervjuer.

Analys
Alla skolor har rutiner för skolfrånvaro. Alla skolor har tillgång till
digitaliserat system (Dexter) för dokumentation av skolfrånvaro.
Tre skolor deltar i projekt "Tidig upptäckt av skolfrånvaro" som
leds av utvecklingsenheten. Elevhälsoteamet på skolorna arbetar
aktivt med främjande och förebyggande åtgärder.
Åtgärd
Alla skolor digitaliserar dokumentation av skofrånvaro under
hösten 2015. Arbetet med främjande och förebyggande
hälsoarbete är prioriterat utifrån se och förstå alla barn samt ett
inkluderande förhållningssätt.

Stadsdelsnämnden Öster, Uppföljning Intern kontroll 2015
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Kontroll av att skolans frånvarorutiner
följs och utvärderas.

Löpande uppföljning med områdeschef.
Dokumentgranskning.
Intervjuer.

Analys
Alla skolor har rutiner för skolfrånvaro. Alla skolor har tillgång till
digitaliserat system (Dexter) för dokumentation av skolfrånvaro.
Tre skolor deltar i projekt "Tidig upptäckt av skolfrånvaro" som
leds av utvecklingsenheten.
Åtgärd
Alla skolor digitaliserar (Dexter) dokumentationen av skofrånvaro
under hösten 2015.

Kost

Kontroll av att rutiner finns för betalning
av personalmåltider.

Stickprov

Analys
Två stickprovskontroller inom förskolans område har genomförts
under 2015.
Åtgärd
Resultaten påvisar ett fortsatt behov av stickprovskontroller samt
information till personalen om vikten av att skriva upp sina
personalmåltider. Resultatet har återkopplats till förskolans
områdeschef.

Äldreomsorg

Kontroll av att inkomstuppgifter
stämmer överens med inlämnade
uppgifter.
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Stickprov i VIVA

Analys
Intern kontroll av underlag till avgiftsdebitering sker genom
stickprov av ekonomiadministratör och avgiftshandläggare.
Avgiftsdebitering inom äldreomsorgen innebär kontroll av att de
inkomster (förutom de uppgifter som kommer direkt från
Försäkringskassan, RFV) såsom privata pensioner, pension från
utlandet, ränteinkomster som brukarna har angett stämmer med
vad som är inlagt i systemet VIVA. Inkomstförfrågan skickas ut en
gång om året. Kontroll även av att hyran är rätt inlagd för de
brukare som inte bor på vård- och omsorgsboende. När
inkomstuppgifterna är inlagda i VIVA skickas avgiftsbeslut till
brukaren.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
Åtgärd
Samtliga kontrollerade avgiftsunderlag stämde med inlagt belopp
varför vidare åtgärder inte behöver vidtas

Aktgranskning av beslut gällande Vårdoch omsorgsboende inom de tre
stadsdelarna.

8 beslut per stadsdel kontrolleras,
jämförs och analyseras.

I aktgranskningen går det inte att dra någon slutsats om det finns
en likställighet eller inte i Borås Stad. Aktgranskning som metod
för att bedöma likställigheten i beslutsfattandet av vård- och
omsorgsboende har inte varit optimalt. I utredningarna har
saknats tillräcklig information om den sökande för beslutsfattande
i ärendet. Orsaker till detta kan vara handläggarnas förmåga att
utrycka sig i skrift eller att information i ärendet saknas.
Granskningen visar att det inte alltid framgår vilka tidigare insatser
brukaren haft och hur de har fungerat. Även information om hur
behoven förändrats över tid saknas i utredningarna.
2013 infördes en ny modell för handläggning inom Äldreomsorgen
”Äldres behov i centrum” ÄBIC. Modellen har inneburit ett helt nytt
arbetssätt i att utreda och bedöma behov. Resultatet av
granskningen påverkas av att modellen ännu inte har
implementerats fullt ut i dokumentationen. Det som ytterligare har
varit en svårighet är att det inte finns något granskningsverktyg
som är anpassat efter ÄBIC.
Fokusgruppen fokuserade på frågeställning vilka orsaker påverkar
likställigheten i bedömningar gällande beslut om vård- och
omsorgsboende. Handläggarna kom fram till 8 olika
huvudorsaker.
Vid värdering av vilken av huvudorsaken som påverkade mest
rangordnades organisationen högst. I fokusgruppen blev det
tydligt att det är många faktorer utöver handläggning som
påverkar om besluten är likställda.
Åtgärd
Efter att uppdraget att granska likställigheten i beslut i intern
kontroll gavs har det fattats beslut om samlokalisering av
biståndshandläggarna, där åtgärder för att skapa en likställighet i
Borås Stad är utgångspunkten. Slutredovisningen kommer att
lämnas över till berörda chefer och huvudprocessledaren för
samlokalisering.

Stadsdelsnämnden Öster, Uppföljning Intern kontroll 2015
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
Förslag på åtgärder för 2016:

Kontroll av och hur registrering sker och
hur många korrigeringar som görs och
varför.

Stickprov i Mobipen och TES.

•

Kollegial granskning utifrån ärenden i
handläggargruppen kan skapa bättre förutsättningar för
att lära av varandra och skapa ett gemensamt synsätt

•

Fortsätta att utveckla gemensamma metoder och
arbetsätt

•

Kunskapspåfyllnad om utredningsmetodik

•

Gemensam metod föredragning av ärenden inför beslut

•

Ta fram riktlinjer för beslut om vård- och omsorgsboende

•

Arbeta för en samsyn med övriga yrkesprofessioner

Analys
Kontrollmomentet innebär att granska listor avseende
registreringar av tid från verkställigheten. Syftet har varit att se till
att brukare får tillgång till det som de är beviljade, att inte mer tid
utförs än vad som är beslutat samt att betalningsunderlagen är
korrekta. Under 2015 har intern hemtjänst använt systemet TES
för registrering av tid, vilket även de externa utförarna har gjort
sedan 1 november. Fram till den 1 november använde de externa
utförarna Mobipen. Under hela året har månatliga granskningar
skett av ovan nämnda listor och i förekommande fall då
registreringar har bedömts som felaktiga har kontakt tagits med
berörd utförare. I vissa fall har tid fått strykas, i vissa fall har
felaktigheten kunnat förklaras med handhavandefel eller att tid
utförts fast den inte varit beställd med anledning av en brukares
akuta behov.
Åtgärd
Då alla utförare nu använder TES och Borås stad dessutom infört
en modell som heter Feedback kommer granskning av listor i TES
inte att ha samma innebörd likt tidigare. Framgent ska insatser
som beviljas inte vara så tidsstyrda. Förvisso genererar fortsatt en
insats en viss schablontid, men tanken är att denna tid ska
användas till en grupp på totalen och att den individuella
brukarens behov för dagen ska styra hur lång tid ett besök hos en
brukare får ta. Dvs registreringen i TES per individ kommer inte
längre att kunna ge samma underlag som tidigare varför aktuellt
kontrollmoment behöver utvärderas och eventuellt tas bort helt.

Stadsdelsnämnden Öster, Uppföljning Intern kontroll 2015
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Administration

Kontroll av att rutiner för hantering av
inkomna synpunkter följs.

Stickprov

Analys
Rutiner för synpunktshantering finns för alla verksamheter. De är
implementerade och kända av berörda handläggare. Under
sommaren, då ordinarie personal inte fanns på plats, fanns en
liten risk att någon synpunkt eventuellt inte besvarats inom
beslutad tidsintervall. Under sommaren 2015 har dock rutinerna
fungerat.
Under hösten 2015 inkom färre synpunkter jämfört med första
halvåret. Synpunkterna har under året främst berört
äldreomsorgen och den vanligaste synpunkten berör klagomål på
bemötandet. De synpunkter som har inkommit har besvarats i tid
och rutinerna kring dessa har följts.
Åtgärd
Fortsatt arbete enligt gällande rutin.

Förskolan

Kontroll av att rutinerna,
"Rutinbeskrivning för elever/studenter i
förskolan" och, "Rutin vid misstanke om
sexuella eller andra övergrepp på
förskolor i Borås stad", är kända.

Stickprovskontroller av att rutinerna är
kända av medarbetarna. 10
medarbetare på olika förskolor
intervjuas.

Analys
Kontrollmomentet innebar att stickprovskontrollera en slumpvis
utvald medarbetare/förskolechef, för att kontrollera att de båda
rutinerna är kända och efterlevs. Det innebar att 12 medarbetare
kontaktades och fick svara på frågorna.
Resultatet visade att alla medarbetare som svarade kände till
rutinerna, visste vad dessa innebär samt vilka åtgärder som ska
vidtagas om behov uppstår.
Åtgärd
Då alla svarade att man kände till rutinerna och visste vad man
skulle göra så finns det ingen anledning att genomföra några
åtgärder, däremot kommer vi att följa upp rutinerna under hösten
2016 igen.

Individ- och
familjeomsorg

Kontroll av att förhandsbedömningar
sker inom två veckor.

Stadsdelsnämnden Öster, Uppföljning Intern kontroll 2015

Statistik från Viva. Eventuella avvikelser
granskas. Ibland kan det finnas
godtagbara förklaringar som gör det
möjligt att få avvika från tvåveckorsreglen.

Analys
Den interna kontrollen är att granska att det fattas beslut gällande
förhandsbedömningar inom lagstadgad tid, dvs fjorton dagar.
Lagstiftningen säger i 11 kap 1a § att beslut att inleda eller inte
inleda utredning ska, om det inte finns synnerliga skäl, fattas inom
fjorton dagar efter det att anmälan har kommit in. Ett sådant beslut
behöver dock inte fattas om det redan pågår en utredning om det
barn eller den unge som anmälan avser.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Tertial 1 mäter FB kvartal ett jan-mars
Tertial 2 mäter FB kvartal två april-juni
och lägg till statistiken avseende kvartal
ett
Tertial 3/Bokslut mäter FB helår

Tertial 1: Verksamheten har bytt verksamhetssystem till VIVA
under hösten 2014. Att ta fram statistik ur systemet har med
anledning av detta varit eftersatt. Den första statistik IFO Barn och
Familj har fått fram så sent som i början av maj 2015 är just denna
med förhandsbedömningar och tidsfristen på 14 dagar. För att
säkerställa framtagen statistik/siffror finns ett behov av se
bakgrundsdata, vilket inte varit möjligt till dags datum. Den
framtagna statistiken visar dock att 286 anmälningar har inkommit
under perioden 150101-150331 och beslut om att inleda
respektive inte inleda utredning har i samtliga fall fattats inom 14
dagar. Således har verksamheten fullt ut följt de lagkrav som
finns. Verksamheten har dessutom under april månad fått tillbaka
beslut efter en granskning från IVO (Inspektionen för vård och
omsorg) gällande tidsfrister för bland annat förhandsbedömningar
avseende en viss mätperiod under 2014, ingen
förhandsbedömning översteg heller då accepterad tidsfrist om 14
dagar.
Åtgärd
Utifrån att framtagen statistik inte påvisar behov av särskilda
åtgärder arbetar verksamheten vidare med gängse arbetssätt. Det
som dock behöver göras är att ta fram bakgrundsfakta till ovan
nämnda siffror och mer på djupet studera materialet för att
säkerställa att den nyframtagna statistiken ur
verksamhetssystemet VIVA ger korrekt information.
År:
Den aktuella kontrollen avser statistik framtagen för perioden
150101–150930. Den visar att samtliga beslut om att inleda
respektive inte inleda utredning har fattats inom 14 dagar.
Således har verksamheten fullt ut följt de lagkrav som finns.
Åtgärd
Utifrån att framtagen statistik inte påvisar behov av särskilda
åtgärder arbetar verksamheten vidare med gängse arbetssätt.
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Kvalitetssamordnare

2016-02-22

Dnr 2015/SDNN0017

Uppföljning av intern kontrollplan 2015
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr godkänner upprättad uppföljning över intern
kontroll 2015 och översänder densamma till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.

Ärendet
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och
syftar bland annat till att:
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs
• Säkra att resurser används i enlighet med fattade beslut
• Minimera risker, säkra system och rutiner
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom
respektive verksamhetsområde.
Stadsdelsförvaltningen Norr har genomfört intern kontroll för 2015 utifrån
den plan som antogs av Stadsdelsnämnden Norr i februari 2015 och
redovisar iakttagelser och slutsatser i medföljande uppföljningsrapport.
Granskningen har genomförts enligt plan.

Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Ekonomiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekonomiska konsekvenser för Borås
Stad.
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Per Löwendahl
Kvalitetssamordnare

2016-02-22

Dnr 2015/SDNN0017

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-02-22.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

Uppföljning Intern kontroll 2015
Stadsdelsnämnden Norr

1 Styrning och ledning
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Inventarier

Kontroll av att brandskyddsutbildning
genomförs regelbundet

Stickprov

Analys
Under året har säkerhetssamordnaren besökt verksamheterna, i
vissa fall även tillsammans med Räddningstjänsten och då med
fokus på äldreomsorg och förskolor. För att säkerställa att
brandskyddsarbetet genomförs systematiskt har en kontroll av
verksamheternas SBAdokumentation gjorts. Under året har
fortsatt uppmärksamhet riktats mot de lokala
brandskyddskontrollanternas arbete. De lokala
brandskyddskontrollanterna är av stor betydelse för det
systematiska brandskyddsarbetet.
Åtgärd
För att utveckla och stödja de lokala brandskyddskontrollanterna
behövs fortsatt stöd, utbildning och uppmuntran. Speciell
uppmärksamhet ägnas åt den personalomsättning som sker i
enheterna, både på kontrollant- och chefssidan.

Administration

Att rutiner finns för att hantera
handlingar.

Stickprov

Analys
Förvaltningen är förvissad om att enheterna har kännedom om
gällande dokumenthanteringsplan och vet vart de ska vända sig
om det finns frågor. Risk finns att enheterna inte gallrar i tid och
skickar handlingar till stadsarkivet med lämpligt intervall. Risk
finns att enheterna inte har koll på vilka handlingar som ska
bevaras. Orsaker till riskerna är att dokumenthanteringsplanen är i
behov av revidering för att leva upp till gällande lagkrav, samt
behov av att densamma blir mer användarvänlig.
Åtgärd
Nämndsekreterarna i de tre stadsdelsförvaltningarna har fått i
uppdrag av stadsdelarnas administrativa chefer att revidera
dokumenthanteringsplanen. Syftet är att det ska finnas
uppdaterade dokumenthanteringsplaner för de olika
verksamheterna när Borås Stad får en ny organisation 2017-0101. I samband med revideringen avses genomföras en
utbildningsinsats för de funktioner på enheterna som har behov av
detta.
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2 Personal
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

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

Intern kontroll-förfrågan skickas till
Löneservice
Fyll i blankett som finns bifogad, finns
också att hämta på intranätet.

Analys:
Kontrollen görs via stickprov på kontrollmomenten. Kontrollen har
inte visat några uppgifter som behöver kontrolleras vidare utan är
korrekta.
Åtgärd:
Inga åtgärder krävs.
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3 Ekonomi
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Kontroll av vilka utbetalningar, till vem
och av vem som skett till tillfällig
leverantör

Sökning i reskontra på belopp över
5000 kr

Analys
Samtliga manuella utbetalningar har kontrollerats avseende
perioden 20150101-20151123. Löpande under året granskas
varje utbetalningsorder av ytterligare en medarbetare på
ekonomifunktionen enligt attestförteckning. Kontrollen har
genomförts av en tredje medarbetare.
Åtgärd
Ekonomifunktionen granskar dessa utbetalningsordrar av tre
personer, dels löpande under året men även en samlad
granskning. Denna kontroll anses god och inga avvikelser har
upptäckts vid granskning. För att komplettera kontrollen ytterligare
ska de utbetalningsorder som saknar underlag/specifikationer
förutom beslutsattest även ha en granskningsattest som är utförd
av en person med verksamhetskunskap.

Granskning att betalda fakturor är
attesterade av behörig gällande kurser
och konferenser.

Stickprov av konto 471*

Analys
Samtliga fakturor för hela stadsdelen har granskats som hade ett
belopp över 1000 kr. Totalt av 602 granskade poster förekom
några enstaka fall fakturor attesterade av chefer som har
attesterat sina egna kostnader.
Åtgärd
Berörda personer har blivit informerade om att åtgärda de
felaktiga fakturorna. De fakturor som cheferna har attesterat för
sina egna kostnader kommer att attesteras av överordnad chef
och bifogas som underlag.

Granskning av att leverans har skett
innan betalning

Samtliga enstaka inköp över 100 000.

Analys
Kontroll av externa fakturor med belopp större än 100 000 kr för
perioden 201512-201513 har genomförts. Resultatet blev en lista
på 16 fakturor, varav en faktura bedömdes behöva komplettering
avseende leveransdatum. Leveransdatum visade sig vara före
betalningsdatum för denna faktura, dvs. helt korrekt.
Åtgärd
Kontrollen ledde inte till någon ytterligare åtgärd avseende
perioden 2015.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Representation-utbildning

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

Samtliga över 2000 kr, konto 471x ,
ansvar 449*

Analys
Samtliga fakturor som granskades hade ett belopp på över
1000 kr. Av samtliga 602 poster som granskades, saknade vissa
fakturor ett angivet syfte. Några fakturor saknade en
deltagarförteckning.
Åtgärd
Berörda personer har blivit informerade om att underlagen måste
kompletteras.

Upphandling

Granskning av upphandlingar utöver
ramavtal för varor och tjänster över två
basbelopp

Kontroll av samtliga aktuella fakturor

Analys
En sammanställning av samtliga externa leverantörer som
levererat varor eller tjänster till stadsdelen av en total summa
överstigande två basbelopp (ca 90 000 kr) under 2015 har
genomförts. I denna sammanställning ingick inte externa friskole-,
friförskole- och hemtjänstföretag samt de leverantörer som
kommunen har slutit ramavtal med enligt kommunens
avtalskatalog. Sammanlagt 51 stycken. Vid genomgång framgick
följande: central upphandling sju st., ramavtal som saknas i
avtalskatalogen sex st., egen upphandling 30 st., fortsatt
utredning fem st. samt inköp utanför ramavtal tre st.
Åtgärd
Fem stycken leverantörer kommer att utredas vidare av
ekonomifunktionen för att säkerställa att inköpen har genomförts
enligt gällande upphandlingsregler. En
utbildnings/informationsinsats kommer att genomföras mot de
enheter som har gjort inköp utanför ramavtal.

Särskild granskning av
leverantörsfakturor över fyra basbelopp

Kontroll av samtliga aktuella fakturor

Analys
Samtliga enstaka inköp över fyra basbelopp (ca 180 000 kr) av
externa leverantörer har granskats. Dessa uppgick till sex st.,
varav tre st. genomförts genom egen upphandling, två st. genom
central upphandling och en st. bestod av inköp enligt ramavtal.
Åtgärd
Ekonomifunktionen har inte granskat om två av de tre egna
upphandlingarna genomförts enligt gällande regler. Detta kommer
att genomföras under våren 2016.
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Rutin/System
Privata medel

Kontrollmoment
Kontroll av att transaktionsblad
används vid hantering av privata medel
inom hemtjänst/hemsjukvård

Kontrollmetod

Slutsats

Stickprov

Analys
Kontroll av transaktionsblad och utbildning i privata medel
genomfördes på fyra hemtjänst-enheter och en VOBO m
hemtjänst. En hemtjänstenhet med brister fick utbildning. Personal
från Revisionen deltog i utbildningen av personalen.
Stickprov på inlämnad redovisning för 2014 har genomförts.

Åtgärd
Fortsatta granskningar kommer att genomföras under 2016 med
målsättning att samtliga hemtjänstenheter inom en treårsperiod
har genomgått kontroll.
Granskning enligt fastställd rutin i Borås
Stads riktlinjer

Stickprov

Analys
Under året har utbildning genomförts för personal som handhar
privata medel på tre VOBO-enheter, två VOBO m hemtjänst, samt
fyra hemtjänstenheter.
En hemtjänstenhet med brister fick utbildning. Personal från
Revisionen deltog i utbildningen av personalen.
Utbildning i privata medel genomfördes under en VOBO-enhets
utvecklingsdagar. Revisionen var delaktig i utbildningen av privata
medel.
Stickprov på inlämnad redovisning för 2014 har genomförts.
Åtgärd
Fortsatta granskningar kommer att genomföras under 2016 med
målsättning att samtliga hemtjänstenheter inom en treårsperiod
har genomgått kontroll.
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4 Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Äldreomsorg

Aktgranskning av beslut gällande vårdoch omsorgsboende inom de tre
stadsdelarna

Åtta beslut per stadsdel kontrolleras,
jämförs och analyseras.

Analys
I aktgranskningen går det inte att dra någon slutsats om det finns
en likställighet eller inte i Borås Stad. Aktgranskning som metod
för att bedöma likställigheten i beslutsfattandet av vård- och
omsorgsboende har inte varit optimalt. I utredningarna har
saknats tillräcklig information om den sökande för beslutsfattande
i ärendet. Orsaker till detta kan vara handläggarnas förmåga att
utrycka sig i skrift eller att information i ärendet saknas.
Granskningen visar att det inte alltid framgår vilka tidigare insatser
man haft och hur de har fungerat. Även information om hur
behoven förändrats över tid saknas i utredningarna.
2013 infördes en ny modell för handläggning inom Äldreomsorgen
”Äldres behov i centrum” ÄBIC. Denna modell har inneburit ett helt
nytt arbetssätt i att utreda och bedöma behov. Resultatet av
denna granskning påverkas av att modellen ännu inte har
implementerats fullt ut i dokumentationen. Det som ytterligare har
varit en svårighet är att det inte finns något granskningsverktyg
som är anpassat efter ÄBIC.
Fokusgruppen fokuserade på frågeställning vilka orsaker påverkar
likställigheten i bedömningar gällande beslut om vård- och
omsorgsboende. Handläggarna kom fram till 8 olika
huvudorsaker.
Vid värdering av vilken av huvudorsaken som påverkade mest
rangordnades organisationen högst. I fokusgruppen blev det
tydligt att det är många faktorer utöver handläggning som
påverkar om besluten är likställda.
Åtgärd
Efter att uppdraget att granska likställigheten i beslut i intern
kontroll gavs har besluts tagits om samlokalisering av
biståndshandläggarna, där åtgärder för att skapa en likställighet i
Borås Stad är utgångspunkten. Denna redovisning kommer att
lämnas över till berörda chefer och huvudprocessledaren för
samlokalisering.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
Förslag på åtgärder för 2016:

Kost

Kontroll av att rutiner finns för
specialkost.

Stickprov på olika enheter

•

Kollegial granskning utifrån ärenden i
handläggargruppen kan skapa bättre förutsättningar för
att lära av varandra och skapa ett gemensamt synsätt.

•

Fortsätta att utveckla gemensamma metoder och
arbetsätt

•

Kunskapspåfyllnad om utredningsmetodik

•

Gemensam metod föredragning av ärenden inför beslut.

•

Ta fram riktlinjer för beslut om vård- och
omsorgsboende.

•

Arbeta för en samsyn med övriga yrkesprofessioner

Analys
Stickprov har genomförts på tre skolor, sex förskolor och ett
äldreboende. Rutiner finns på samtliga arbetsplatser på likvärdiga
sätt. Nyligen har nya blanketter med en mer specificerad diagnos
börjat användas i verksamheterna. Detta upplevs tillfredställande
av dietkockarna. Dock kvarstår en risk med den mänskliga faktorn
på de arbetsplatser där innehavarare av kombinationstjänster ej
behärskar det svenska språket till fullo.
Åtgärd
En handlingsplan för hur kosten skall hantera personer som har
brister i svenska skall arbetas fram.

Förskola

Kontroll av att rutinerna,
"Rutinbeskrivning för elever/studenter i
förskolan" och, "Rutin vid misstanke om
sexuella eller andra övergrepp på
förskolor i Borås stad", är kända.

Planeringsledare gör
stickprovskontroller av att rutinerna är
kända av medarbetarna genom att
fråga 10 medarbetare på olika
förskolor.

Analys
Stickprov har gjorts på tio förskolor
På samtliga sex frågor svarade personalen ja, att dom kände till
det som frågades efter.
Resultatet är betryggande.
Åtgärd
Fortsätta att kontinuerligt arbeta med rutinerna.

Stadsdelsnämnden Norr, Uppföljning Intern kontroll 2015

8(8)

1(2)
Per Löwendahl
Kvalitetssamordnare

2016-02-22

Dnr 2016/SDNN0017

Intern kontrollplan 2016
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr antar Intern kontrollplan för 2016 samt översänder
planen till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.

Ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan
2014-03-20. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden ska tillse att en
organisation upprättas för den interna kontrollen inom respektive
verksamhetsområde. Dessutom ska lokala regler och anvisningar för den
interna kontrollen utformas. Det är av vikt att dessa regler och anvisningar
dokumenteras och antas av nämnden.
Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och
syftar bland annat till att:
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut
• Minimera risker, säkra system och rutiner
• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster
• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar.
Den interna kontrollplanen för Stadsdelsförvaltningen Norr innehåller en
väsentlighets- och sannolikhetsbedömning för olika riskbilder.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
Ett av syftena med intern kontroll är att förebygga ekonomiska skador därav
kan det innebära ekonomiska besparingar för Stadsdelsnämnden Norr.
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Kvalitetssamordnare

2016-02-22

Dnr 2016/SDNN0017

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-02-22.

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef

Intern kontrollplan 2016
Stadsdelsnämnden Norr

1 Styrning och ledning
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Inventarier

Risk för att brand
uppstår

Risk för att brand kan uppstå ifall rutinerna för
brand ej är tillräckliga

Kontroll av att brandskyddsutbildning
genomförs regelbundet

Stickprov

Varje år

Administration

Risk att handlingar
inte gallras i tid

Gällande dokumenthanteringsplan skall gälla
för samtliga verksamheter i stadsdelen

Kontroll av att verksamheterna följer
dokumenthanteringsplan

Stickprov av
verksamheternas gallring

Varje år
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2 Ekonomi
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

Kontroll av vilka utbetalningar, till vem och av
vem som skett till tillfällig leverantör

Sökning i reskontra på
belopp över 5000 kr

Varje år

Granskning av att leverans har skett innan
betalning

Samtliga enstaka inköp
över 100 000.

Varje år

Representation
-utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

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

Samtliga över 2000 kr,
konto 471x , ansvar 449*

Varje år

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Särskild granskning av leverantörsfakturor
över fyra basbelopp

Kontroll av samtliga
aktuella fakturor

Varje år

Privata medel

Risk för felaktig
hantering av
privata medel.

Riskbilden är att vårdtagares privata medel
hanteras på ett oegentligt, oetiskt sätt då
riktlinjer för privata medel ej följs.

Granskning enligt fastställd rutin i Borås Stads
riktlinjer

Stickprov

Varje år

Stadsdelsnämnden Norr, Intern kontrollplan 2016
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3 Egen verksamhet
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Förskola

Risk för att vikarier
inte utför arbetet
på rätt sätt och
enligt beslutad
rutin.

Det ska finnas uppdaterad vikariepärm på
varje förskola och vikarier ska få kännedom
om och använda rutinerna.

Kontroll kommer att göras om det finns en
uppdaterad vikariepärm på varje förskola och
om den används av vikarierna.

Planeringsledare gör 15
stickprovskontroller genom
intervju av medarbetare

Varje år

Individ och
familjeomsorg

Risk för att
förhandsbedömnin
g inte sker inom 14
dagar.

Förhandsbedömning gällande om utredning
kommer att inledas eller ej, skall ske inom 14
dagar. Information skall lämnas till berörd
familj.

Kontroll av att förhandsbedömningar sker inom
två veckor

Granskning av statistik från
verksamhetssystem.

Varje år

Risk att inte hålla
den lagdstadgade
fyramånaderstiden
för utredningar.

Utredningstid skall inte överstiga fyra månader

Kontroll av att barnavårdsutredningar
genomförs inom fyra månader

Stickprov i
verksamhetssystem

Varje år
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Riskanalys 2016
Stadsdelsnämnden Norr

Inledning
Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen.
Risker ska identifieras och värderas utifrån
•
•

verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv
ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar

Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens.
Risk innebär sannolikheten för att fel uppstår.
Konsekvens innebär de ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser som uppstår vid fel.
Riskanalysen bör genomföras årligen
I kommentarsfältet skall kommentar skrivas ifall nämnden valt att inte föra över en riskbild med riskbedömning 9 eller högre till planen.
Konsekvenser
1.
2.
3.
4.

Försumbar (är obetydlig för de olika intressenterna och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen)
Kännbar (uppfattas som besvärande för intressenter och kommunen)
Allvarlig (är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa)

Sannoliketer
1.
2.
3.
4.

Osannolik (risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är mycket liten för att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå)
Sannolik (det är mycket troligt att fel ska uppstå

Multiplikation
1-3.Inget agerande krävs, vi accepterar riskerna
4-8.Rutinen/processen bör hållas under uppsikt
9-12.Rutin/processen bör åtminstone tas med i kommande intern kontrollplan
16.Direkt åtgärd krävs

Stadsdelsnämnden Norr, Riskanalys 2016

2(10)

Styrning och ledning
Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

8

Nej

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Att rutiner finns för att ta emot,
lämna ut och bevara handlingar.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Risk att
delegationsordningen ej följs

Risk att fel person fattar
myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig
delegation.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risk att handlingar inte
gallras i tid

Gällande
dokumenthanteringsplan skall
gälla för samtliga verksamheter i
stadsdelen

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Inventarier

Risk för att överfall uppstår

Undvika att risk för att överfall
uppstår i förvaltningens olika
verksamheter

4.Allvarlig

Risk för att brand uppstår

Risk för att brand kan uppstå ifall
rutinerna för brand ej är tillräckliga

Risk att allmänna handlingar
inte hanteras korrekt på
enheterna.

Administration

Stadsdelsnämnden Norr, Riskanalys 2016

Kommentar

Tas ej upp i 2016 års plan då
den varit med i 2014 och 2015
års planer.
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Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas
till personer som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga belopp går
ut till personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det
personalrättsliga området.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Denna risk har kontrollerats
under 2015 utan avikelser och
prioriteras därför inte i 2016 års
interna kontrollplan.

Risk att kvalitén på
verksamheten blir försämrad
på grund av sjukfrånvaro

Sjukfrånvaro leder till ökade
kostnader samt en sämre service
för stadsdelens invånare

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Ej till plan då frågan tas upp i
samband med uppföljning av
fullmäktiges indikatorer

Risk att det inte finns
personal att rekrytera

Kompetens och motiverad
personal är en förutsättning för att
kunna uppnå nämndens mål

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Risken hanteras i andra
sammanhang än i den interna
kontrollplanen.

Risk att chefer inte fortsätter
sin anställning i
Stadsdelsförvaltningen Norr

Förutsättningarna för att chefer
skall klara av sina uppdrag är av
vikt för att nämnden skall kunna
uppnå sina mål.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Risken hanteras i andra
sammanhang än i den interna
kontrollplanen.

Risk för att
personalomsättningen är för
hög

En hög personalomsättning kan
leda till ökade kostnader samt en
sämre kvalité för stadsdelens
invånare.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej
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Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Leverantörsfaktur
or

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar
felaktiga belopp till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte
attestreglementet följs.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs

Risken är att
representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej
följs, samt att
representation/utbildning ej är
godkänd. Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads
ordinarie verksamhet.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas ut

Risken att Borås Stad debiterar
felaktiga belopp och/eller till fel
person.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot
LOU och mot Borås Stads
upphandlingsregler och policy.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Privata medel

Risk för felaktig hantering av
privata medel.

Riskbilden är att vårdtagares
privata medel hanteras på ett
oegentligt, oetiskt sätt då riktlinjer
för privata medel ej följs.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Kontanthantering

Risk för felaktig hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte
redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens
redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God
ordning och säkra rutiner skall
upprätthållas för att minimera
risken.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej
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Egen verksamhet
Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Omhändertas under 2016 inom
den nya verksamheten för
ärendehandläggning genom
uppföljning och
kvalitetsförbättringar.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Ett utvecklingsarbete har
genomförts under 2015 och
arbetssätten är implementerade.

Rutiner för specialkost skall finnas
för att hantera de elever och
brukare som behöver specialkost

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Resultatet av 2015 års
internkontroll visade inga
avvikelser.

Risk att rutiner gällande
elever/studenter och
övergrepp i förskolan inte är
kända och följs. Det finns
risk för att elever/studenter
har arbetsuppgifter som
enbart ordinarie personal har
kunskap och ansvar ska
göra och/eller risk för att
hantering av övergrepp på
barn inte hanteras korrekt.

Kontroll av att rutinerna,
"Rutinbeskrivning för
elever/studenter i förskolan" och,
"Rutin vid misstanke om sexuella
eller andra övergrepp på förskolor
i Borås stad", är kända.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Eftersom resultatet av 2015 års
internkontroll visade inga
avvikelser tas inte risken med till
2016 års plan

Risk för att vikarier inte utför
arbetet på rätt sätt och enligt
beslutad rutin.

Det ska finnas uppdaterad
vikariepärm på varje förskola och
vikarier ska få kännedom oom
och använda rutinerna.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Äldreomsorg

Risk att biståndsbedömning
av beslut gällande vård- och
omsorgsboende i Borås Stad
inte är likvärdig.

Likvärdigheten i beslut gällande
vård- och omsorgsboende i Borås
Stad kontrolleras. För individen
skall det inte spela någon roll i
vilken stadsdel eller av vilken
handläggare bedömningen görs.
Det finns risk för att bedömningen
av beslut gällande vård- och
omsorgsboende inte är likvärdig i
Borås Stad.

3.Kännbar

Risk för att fel avgiftsbeslut
och fakturor skickas till
brukare inom Äldreomsorgen

Det finns risk för att brukare inom
Äldreomsorgen får fel på
avgiftsbeslut och fel på fakturor
om inte processen mellan
verkställighet och
beställarenheterna fungerar

Kost

Risk för att brukare och
elever med specialkost inte
får den mat de skall

Förskola
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Individ och
familjeomsorg

Risk för att
förhandsbedömning inte sker
inom 14 dagar.

Förhandsbedömning gällande om
utredning kommer att inledas eller
ej, skall ske inom 14 dagar.
Information skall lämnas till berörd
familj.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Risk att inte hålla den
lagdstadgade
fyramånaderstiden för
utredningar.

Utredningstid skall inte överstiga
fyra månader

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk att handläggaren inte
träffar barnet vid utredningar

Brukarmedverkan är viktigt för att
utredningarna skall bli så
individanpassade som möjligt

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Risk att kvalitetsarbetet inte
är prioriterat

För att utveckla och
verksamheten behöver det
löpande kvalitetsarbetet
prioriteras

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Risken hanteras i andra
sammanhang än i den interna
kontrollplanen.

Risk för en lägre
måluppfyllelse för elever och
en försämrad skolutveckling
om inte verksamheten
arbetar systematisk med
kvalitetsarbetet

Systematiskt kvalitetsarbete är en
del av arbetet inom skolan och är
viktig verksamhetens utveckling

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Risken hanteras i andra
sammanhang än i den interna
kontrollplanen.

Skola
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Riskmatris
4

8
12

19

20

12
5

13

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

Åtgärd krävs (9-12)

22

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

3

6
3

11

17

18

15

9
1

2

4

7

8

9

10

14

16

21

23

25

12

4
3

3

2

26
2

4
6

6

8

3

4

24

2

Konsekvens

1

2

1

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel
helt enkelt inte får
inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för
intressenter och
kommunen)
Lindrig (uppfattas som
liten av såväl intressenter
och kommunen)
Försumbar (är obetydlig
för de olika intressenterna
och kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är
praktiskt taget obefintlig
för att fel ska uppstå)

1

1

2

3

4

Sannolikhet
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Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

Leverantörsfakturor

1

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga leverantörer

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Representation-utbildning

2

Risk att riktlinjer ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kundfakturoravgiftsdebitering

3

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Upphandling

4

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Privata medel

5

Risk för felaktig hantering av privata medel.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Kontanthantering

6

Risk för felaktig hantering av kontanta medel

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Personal- och
lönekontroller

7

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

8

Risk att kvalitén på verksamheten blir försämrad på grund
av sjukfrånvaro

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

9

Risk att det inte finns personal att rekrytera

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

10

Risk att chefer inte fortsätter sin anställning i
Stadsdelsförvaltningen Norr

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

11

Risk för att personalomsättningen är för hög

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

12

Risk för att överfall uppstår

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

13

Risk för att brand uppstår

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

14

Risk att allmänna handlingar inte hanteras korrekt på
enheterna.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

15

Risk att delegationsordningen ej följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

16

Risk att handlingar inte gallras i tid

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

17

Risk att biståndsbedömning av beslut gällande vård- och
omsorgsboende i Borås Stad inte är likvärdig.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

18

Risk för att fel avgiftsbeslut och fakturor skickas till brukare
inom Äldreomsorgen

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

19

Risk för att brukare och elever med specialkost inte får den
mat de skall

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Inventarier

Administration

Äldreomsorg

Kost
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Rutin/System

Risknum
mer

Förskola

Individ och familjeomsorg

Skola

Riskbedö
mning

Till plan

2.Mindre
sannolik

8

Nej

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk för att förhandsbedömning inte sker inom 14 dagar.

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

23

Risk att inte hålla den lagdstadgade fyramånaderstiden för
utredningar.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

24

Risk att handläggaren inte träffar barnet vid utredningar

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

25

Risk att kvalitetsarbetet inte är prioriterat

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

26

Risk för en lägre måluppfyllelse för elever och en
försämrad skolutveckling om inte verksamheten arbetar
systematisk med kvalitetsarbetet

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

20

Risk att rutiner gällande elever/studenter och övergrepp i
förskolan inte är kända och följs. Det finns risk för att
elever/studenter har arbetsuppgifter som enbart ordinarie
personal har kunskap och ansvar ska göra och/eller risk för
att hantering av övergrepp på barn inte hanteras korrekt.

4.Allvarlig

21

Risk för att vikarier inte utför arbetet på rätt sätt och enligt
beslutad rutin.

22

16

Åtgärd krävs (9-12)
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Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 26
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Intern kontrollplan 2016
Revisorskollegiet

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Delegation

Risk att
delegationsordning
en ej följs

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut
gällande ärenden där denne ej har behörig
delegation.

Delegationsordning

Att delegationsordning är
upprättad och korrekt

Kontroll
frekvens
Varje år

3 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Personal- och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga
området.

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

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Kontroll
frekvens
Varje år

4 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Leverantörsfakt
uror

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

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

Stickprovsstorlek 1-2%

Varje år

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över
gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Varje år

Upphandlingar av revision

Analys av gjorda
upphandlingar gentemot
kommunens policy

Varje år
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Rutin/System

Ekonomi i
balans

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor

Varje år

Budgetuppföljning

Risk att inte uppfylla kravet på ekonomi i
balans, enligt direktiv från KFs presidium.

Uppfyller Stadsrevisionen kravet på ekonomisk
balans

Årets resultat kontrolleras
mot av fullmäktige erhållen
och ackumulerad budget

Varje år

5 Egen verksamhet
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Verksamhetsko
ntroller

Verkställighet av
beslutade
revisionsplaner

Risk att Stadsrevisionen inte genomför
granskningarna enligt revisionsplanen

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

Kontrollera andelen
genomförda respektive
pågående granskningar
enligt planerna

Varje
månad

Kvalitetssäkring

Risk att STAREV:s checklista inte följs

I vilken utsträckning STAREV:s checklista för
kvalitetssäkring används

Metod och dokumentation
för kvalitetssäkring
kontrolleras

Varje
månad

Normering enligt Skyrev/FAR/ISA

Metod och dokumentation
för kvalitetssäkring
kontrolleras

Varje
månad
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Mail: revisionskontoret@boras.se

Riskanalys 2016
Revisorskollegiet

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej följs

Risk att fel person fattar
myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig
delegation.

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Ja

Inventarier

Risk för att brand och stöld
uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs enligt
Borås Stads riktlinjer.

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

Riskbed
ömning

Till plan

2

Ja

Kommentar

3 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas
till personer som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga belopp går
ut till personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det
personalrättsliga området.

1.Försumbar

2.Mindre
sannolik

Kommentar

4 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Leverantörsfaktur
or

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar
felaktiga belopp till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte
attestreglementet följs.

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Ja

Representation-

Risk att riktlinjer ej följs

Risken är att

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej
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Rutin/System

Riskbild

utbildning

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej
följs, samt att
representation/utbildning ej är
godkänd. Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads
ordinarie verksamhet.

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas ut

Risken att Borås Stad debiterar
felaktiga belopp och/eller till fel
person.

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

Upphandling

Risk att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot
LOU och mot Borås Stads
upphandlingsregler och policy.

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Ja

Risk att ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används
för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar
ej uppfylls korrekt.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Kontanthantering

Risk för felaktig hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte
redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens
redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God
ordning och säkra rutiner skall
upprätthållas för att minimera
risken.

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

Oegentligheter

Risk att berörd personal
avsiktligt begår felaktigheter.

T.ex gynnande av bank vilket
skulle kunna ge personliga
fördelar.

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

Ekonomi i balans

Budgetuppföljning

Risk att inte uppfylla kravet på
ekonomi i balans, enligt direktiv
från KFs presidium.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Revisorskollegiet, Riskanalys 2016

3(6)

5 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Verksamhetskontr
oller

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

Exempel: systematiskt
arbetsmiljöarbete, brandskydd,
rektors/lärares arbetsuppgifter,
elevärenden, barnavårds- och
särskoleutredningar,
personalutbildningar,
lagar/riktlinjer efterlevs

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Ja

Verkställighet av beslutade
revisionsplaner

Risk att Stadsrevisionen inte
genomför granskningarna enligt
revisionsplanen

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

Kvalitetssäkring

Risk att STAREV:s checklista inte
följs

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Ja

Risk för den sakkunniges
oberoende och integritet

Med utgångspunkt från
SKYREVS skrift D1, ”Prövning av
den sakkunniges oberoende och
integritet".

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Ja

Kvalitetssäkring

Risk att normering enligt
Skyrev/FAR/ISA ej följs

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Ja

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

Verksamhetsstyrni
ng

Risk för att aktiviteter och
åtgärder inte stödjer
verksamhetens mål och /
eller styr verksamheten åt fel
håll .
Medarbetarsamtal

Risk att medarbetarsamtal inte
genomförs

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

Lönesamtal

Risk att lönesamtal med alla
medarbetare ej genomförs.

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

Kommentar

6 Riskmatris
4
4

8

12

16

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)
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3
4

9

6

13

9

12

11

3
4
2
1

8

4

12

5

6

8

3

19

2
16

2

Konsekvens

1
1

2

3

6

15

17

18

2
7

3
10

1

2

4

1

14

3

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel
helt enkelt inte får
inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för
intressenter och
kommunen)
Lindrig (uppfattas som
liten av såväl intressenter
och kommunen)
Försumbar (är obetydlig
för de olika intressenterna
och kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)
Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är
praktiskt taget obefintlig
för att fel ska uppstå)

4

Sannolikhet

3

Håll under uppsikt (4-8)

16

Risken accepteras (1-3) Totalt: 19

Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

Leverantörsfakturor

1

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga leverantörer

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Ja

Representation-utbildning

2

Risk att riktlinjer ej följs

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

Kundfakturoravgiftsdebitering

3

Risk för att felaktiga kundfakturor skickas ut

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

Upphandling

4

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte följs

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Ja

5

Risk att ramavtal inte följs

2.Lindrig

2.Mindre

4

Ja
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Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

sannolik
Kontanthantering

6

Risk för felaktig hantering av kontanta medel

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

Personal- och
lönekontroller

7

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

1.Försumbar

2.Mindre
sannolik

2

Ja

Delegation

8

Risk att delegationsordningen ej följs

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Ja

Inventarier

9

Risk för att brand och stöld uppstår.

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

Verksamhetskontroller

10

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

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Ja

11

Verkställighet av beslutade revisionsplaner

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Ja

12

Kvalitetssäkring

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Ja

13

Risk för den sakkunniges oberoende och integritet

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Ja

14

Kvalitetssäkring

1.Försumbar

3.Möjlig

3

Ja

Oegentligheter

15

Risk att berörd personal avsiktligt begår felaktigheter.

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

Verksamhetsstyrning

16

Risk för att aktiviteter och åtgärder inte stödjer
verksamhetens mål och / eller styr verksamheten åt fel håll
.

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

17

Medarbetarsamtal

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

18

Lönesamtal

1.Försumbar

1.Osannolik

1

Nej

19

Budgetuppföljning

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Ja

Ekonomi i balans
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PM
2016-02-22

Dnr 2016/KS0120

Stadskansliet
Handläggare: Evelina Pirs

Riskanalys och Intern kontrollplan 2016 för
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har den 21 september 2000, § 123 beslutat om regler för intern
kontroll. Reglerna har utarbetats i samråd med Kommunrevisionen. Det övergripande
ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad har Kommunstyrelsen.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen ska
dokumenteras och antas av nämnden, i detta fall Kommunstyrelsen.
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bland
annat syftar till att:
•
•
•
•
•
•

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

Kännetecknande för en effektiv förvaltning är att det finns en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamhetens ekonomi, prestationer, kvalitet, miljö och
personal. Målsättningen med det interna kontrollarbetet är att det på sikt finns en
intern kontrollplan inom samtliga områden. Nämnden ska löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde och ska varje år anta en
särskild plan för denna uppföljning.
Kommunstyrelsen har utarbetat en Riskanalys och en Intern kontrollplan för 2016
som är en förteckning över tänkbara risker och kontrollmoment inom respektive rutin/system. Riskanalys och Kontrollplanen revideras varje år av Kommunstyrelsen.

Svante Stomberg
Kommunchef

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Intern kontrollplan 2016
Kommunstyrelsen

1 Personal
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Personal- och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga
området.

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

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Varje år

Kontrollera att rätt lön betalas ut till rätt person
vid rätt tidpunkt.

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice.

Varje år

2 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Leverantörsfakt
uror

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

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

Stickprovsstorlek 1-2%

Varje år

Representation
-utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Varje år

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över
gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Varje år

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor

Varje år
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3 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Verksamhetsko
ntroller

Risk för att
verksamheten inte
sköts på ett
ändamålsenligt
sätt

Risk för tappad effektivitet i verksamheten inför
omorganisationen 2017

Att verksamheterna inte tappar effektivitet
under 2016 inför omorganisationen

Kontrollera uppföljning från
verksamheterna
kontinuerligt genom 10dagars uppföljning och
månatliga tuppsamtal.
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Kontroll
frekvens
Varje
månad
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Riskanalys 2016
Kommunstyrelsen

1 Styrning och ledning
Riskbed
ömning

Till plan

2.Mindre
sannolik

6

Nej

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Riskbed
ömning

Till plan

8

Ja

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej följs

Risk att fel person fattar
myndighetsbeslut gällande
ärenden där denne ej har behörig
delegation.

3.Kännbar

Inventarier

Risk för att brand och stöld
uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs enligt
Borås Stads riktlinjer.

Kommentar

2 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas
till personer som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga belopp går
ut till personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det
personalrättsliga området.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

Kommentar

3 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Leverantörsfaktur
or

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar
felaktiga belopp till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte
attestreglementet följs.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej följs

Risken är att
representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej
följs, samt att

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

representation/utbildning ej är
godkänd. Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads
ordinarie verksamhet.
Upphandling

Kontanthantering

Risk att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot
LOU och mot Borås Stads
upphandlingsregler och policy.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk att ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används
för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar
ej uppfylls korrekt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk för felaktig hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte
redovisas i sin helhet och ej
synliggörs i stadens
redovisningssystem innebär en
risk för oegentligheter. God
ordning och säkra rutiner skall
upprätthållas för att minimera
risken.

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

Riskbed
ömning

Till plan

4 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Verksamhetskontr
oller

Risk för att verksamheten
inte sköts på ett
ändamålsenligt sätt.

Risk att Kommunstyrelsen inte
kan utföra sina åtaganden.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risk för att verksamheten
inte sköts på ett
ändamålsenligt sätt.

Risk att aktiviteter och åtgärder
inte stödjer verksamhetens mål
och/eller styr verksamheten åt fel
håll.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Måluppfyllelse

Risk att målen avseende ekonomi
och verksamhet från KF inte
uppfylls.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Kommunstyrelsen, Riskanalys 2016

Kommentar

Mäts och rapporteras i samband
med budget, uppföljningar och
årsredovisning.
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Rutin/System

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Det finns bra uppföljningsrutiner
för hur utbetalda medel
används. Blanketter ska fyllas i
för delrapport och slutrapport.
Dessutom görs stickprov med
besök hos mottagande
föreningar.

3.Möjlig

12

Ja

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Felaktig användning av
beslutade medel för lokal
utveckling.

Risk att medlen inte används till
avsatt ändamål.

3.Kännbar

Risk för att verksamheten
inte sköts på ett
ändamålsenligt sätt

Risk för tappad effektivitet i
verksamheten inför
omorganisationen 2017

4.Allvarlig
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5 Riskmatris
4

8
6

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)

16

Åtgärd krävs (9-12)

13

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

3

6
7

8

11

12

9

9
1

2

12

3
4

3
4

3
2
5

4

6

8

10
2

2

1

Konsekvens

1

2

3

4

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel
helt enkelt inte får
inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för
intressenter och
kommunen)
Lindrig (uppfattas som
liten av såväl intressenter
och kommunen)
Försumbar (är obetydlig
för de olika intressenterna
och kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är
praktiskt taget obefintlig
för att fel ska uppstå)

1

1

2

3

4

Sannolikhet

5

Åtgärd krävs (9-12)

7

Håll under uppsikt (4-8)
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Risken accepteras (1-3) Totalt: 13
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Rutin/System

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedö
mning

Till plan

Leverantörsfakturor

1

Risk för felaktiga utbetalningar till oegentliga leverantörer

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Representation-utbildning

2

Risk att riktlinjer ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Upphandling

3

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

4

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

5

Risk för felaktig hantering av kontanta medel

2.Lindrig

1.Osannolik

2

Nej

Personal- och
lönekontroller

6

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Ja

Delegation

7

Risk att delegationsordningen ej följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Inventarier

8

Risk för att brand och stöld uppstår.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Verksamhetskontroller

Risk för att verksamheten inte sköts på ett ändamålsenligt
sätt
9

Risk för att verksamheten inte sköts på ett ändamålsenligt
sätt.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

10

Risk för att verksamheten inte sköts på ett ändamålsenligt
sätt.

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

11

Måluppfyllelse

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

12

Felaktig användning av beslutade medel för lokal
utveckling.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

13

Risk för att verksamheten inte sköts på ett ändamålsenligt
sätt

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja
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PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2016-02-22

§ 56
2016/KS0120 007
Riskanalys och Intern kontrollplan 2016 för Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige har den 21 september 2000, § 123 beslutat om regler för intern
kontroll. Reglerna har utarbetats i samråd med Kommunrevisionen. Det övergripande ansvaret för den interna kontrollen i Borås Stad har Kommunstyrelsen.
Nämnderna har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll inom
respektive verksamhetsområde. Regler och anvisningar för den interna kontrollen
ska dokumenteras och antas av nämnden, i detta fall Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen har utarbetat en Riskanalys och en Intern kontrollplan för 2016
som är en förteckning över tänkbara risker och kontrollmoment inom respektive
rutin/system. Riskanalys och Kontrollplanen revideras varje år av Kommunstyrelsen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Riskanalys och Intern kontrollplan för 2016 fastställs.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Ulf Olsson (S)

Falco Güldenpfennig (KD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 februari 2016

Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2016-02-22

§ 55
2016/KS0119 007
Uppföljning Intern kontroll 2015 för Kommunstyrelsen
I denna uppföljningsrapport finns en sammanställning och bedömning av de gjorda
kontrollerna framtagen.
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Ulf Olsson (S):
Upprättad rapport avseende uppföljning av den interna kontrollen 2015 godkänns och läggs till
handlingarna.
Vid protokollet
Göran Björklund
Justeras
Ulf Olsson (S)

Falco Güldenpfennig (KD)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 29 februari 2016
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Uppföljning Intern kontroll 2015
Kommunstyrelsen

1 Inledning
Kommunstyrelsen antog en Intern kontrollplan gällande för 2015 i februari samma år. I denna uppföljningsrapport följer en sammanställning och
bedömning av de gjorda kontrollerna.
De avvikelser som har upptäckts vid kontrollerna har eller ska åtgärdas och berörd personal har informerats.

2 Styrning och ledning
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Delegation

Att delegationsordningen efterlevs

Stickprov av 25 ärenden

Analys
Kontrollerat 25 delegationsärenden och samtliga är riktiga
delegationsbeslut och har anmälts till KS.
Slutsats: Delegationsordningen efterlevs.

3 Ekonomi
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

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

Stickprovsstorlek 1-2%

Analys
Tagit stickprov på 76 registrerade leverantörsfakturor bokförda på
konto 4717-6899 under augusti månad.

Att deltagarförteckning, att syfte
framgår , samt att program bifogas, för
kostnader avseende representation,
utbildningar m.m. Att kostnader för
representation följer skattelagstiftning
samt Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x , 4772, (614x,
616x)

Representation-utbildning

Slutsats: Rutinerna fungerar väl. Några få fakturor saknade YYkod, i övrigt korrekta fakturor och kostnader.

Analys
Tagit 93 stickprov på konto 4710-4719 med kontroll av syfte och
deltagarförteckning. På de flesta verifikationerna framgår syfte
och deltagare i verifikationstexten. Deltagarförteckning saknas
dock till 11 verifikationer och syfte saknas till 5 verifikationer.
Tagit 42 stickprov på konto 4772 med kontroll av syfte,
deltagarförteckning och program. Syfte är angett för de flesta
verifikationerna, antingen i vertexten eller på fakturan. Däremot
saknas deltagarförteckning till de allra flesta verifikationerna.
Tagit 6 stickprov på konto 6140, 12 stickprov på konto 6145, 20
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
stickprov på konto 6160 och 16 stickprov på konto 6162 med
kontroll av syfte, deltagarförteckning och program samt att
riktlinjer och lagstiftning följs gällande representation.
Deltagarförteckning saknas till 3 stickprov på konto 6140 och till
alla stickprov förutom ett på konto 6160. På konto 6145 är syfte
och deltagare utskrivet i verifikationstexten och till de flesta
verifikationerna på konto 6162 anges syfte men
deltagarförteckning saknas till samtliga. Det finns inte bifogat
konferensprogram till någon av verifikationerna på konto 6140.
Gällande stickproven på konto 6162 har även bokförd moms
kontrollerats, i två fall översteg momsbeloppet det belopp som får
dras enligt momslagen. Verfikationerna har justerats i efterhand.
Slutsats: Många av de kontrollerade verifikationerna saknar
deltagarförteckning och en del saknar även syfte. Likaså saknas
program till samtliga kontrollerade fakturor avseende konferens.
På två representationsfakturor har för mycket ingående moms
dragits.
Rutinerna måste förbättras så att lagar och regler följs. Se till att
information om detta går ut till hela Stadskansliet.

Upphandling

Att Borås Stads
direktupphandlingsregler efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Analys
Tagit ut en lista med leverantörssaldo överstigande 175 tkr för
perioden januari-september 2015. Kontrollerat 23 leverantörer av
25 st. Avtal finns med 13 leverantörer och med 9 leverantörer är
avtal ej möjligt då inköpen avser prenumerationer, sponsring,
bidrag, serviceavgift mm. Endast 1 leverantör saknas det avtal
med; en anlitad konsultfirma och gällande trycktjänster finns ett
gällande avtal from 151001.
Slutsats: Rutinerna fungerar väl.

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton enligt
upplagd Agresso Exceleratorfrågor

Analys
Tagit ut rapporten "Inköp per leverantör hela staden" från Agresso
för hela 2015. Tittat på de konton med låg avtalstrohet, där inköp
således gjorts av ej avtalsleverantör, med inköpssumma
överstigande 100 tkr. Främst är det områdena trycktjänster samt
anlitade konsulter som saknar avtal. Avtal gällande trycktjänster
finns from 151001.
Slutsats: Rutinerna fungerar men kan förbättras ytterligare.
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4 Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Verksamhetskontroller

Att Kommunstyrelsens reglemente är
uppdaterat, både utifrån
omorganisationen och ändringar i
Kommunallagen.

Kontrollera att Kommunfullmäktige
under 2015 har antagit nytt reglemente
för Kommunstyrelsen.

Analys
Kontrollerat Kommunfullmäktiges beslut under 2015.
Kommunfullmäktige antog 2015-08-20 ett nytt reglemente för
Kommunstyrelsen samt ett gemensamt reglemente för
Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.
Slutsats: Det finns ett uppdaterat och aktuellt reglemente för
Kommunstyrelsen.
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2016-02-24
§ 10

2016/SDNV0012

Uppföljning Intern kontrollplan 2015
Varje nämnd ska inom sitt område ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, samt de lagar och föreskrifter som
gäller för nämndens verksamhet. Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern
kontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar.
Stadsdelsförvaltningen Väster har genomfört intern kontroll för 2015 utifrån den plan som
antogs av Stadsdelsnämnden Väster i februari 2015 och redovisar iakttagelser och slutsatser
i en uppföljningsrapport.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Uppföljning Intern kontrollplan 2015 för Stadsdelsnämnden Väster fastställs och
översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.
Vid protokollet
Kristina Janze
2016-03-02

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Marie Sandberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 mars 2016.
Rätt utdraget betygar:

Kristina Janze
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-02-17

1 (2)
2016/SDNV0012

Maria Hallberg
Kvalitetssamordnare
033-35 52 79

Uppföljning Intern kontrollplan 2015
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Uppföljning Intern kontrollplan 2015 för Stadsdelsnämnden Väster
fastställs och översänds som Stadsdelsnämnden Västers yttrande till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Sammanfattning
Varje nämnd ska inom sitt område ansvara för att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt,
samt de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet.
Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern kontrollplan för att
följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar.
Stadsdelsförvaltningen Väster har genomfört intern kontroll för 2015
utifrån den plan som antogs av Stadsdelsnämnden Väster i februari 2015
och redovisar iakttagelser och slutsatser i medföljande uppföljningsrapport.
Yttrandet i sin helhet
En förutsättning för att förvaltningen ska kunna ge stöd och service av god
kvalitet till de som bor, verkar och besöker Stadsdelsförvaltningen Väster är
att ständigt se över och kvalitetssäkra verksamhetens processer och rutiner.
Stadsdelsnämnden Väster antog den 24 februari 2015 , Intern kontrollplan
och riskanalys 2015 och översände planen till Kommunstyrelsen.
Intern kontroll avser samtliga rutiner och processer för att säkerställa att
kommunens verksamhet bedrivs effektivt, korrekt och för att säkra
kommunens tillgångar och förhindra förluster. Intern kontroll är till för att
skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern
kontroll är inte endast ett medel för att motverka omedvetna fel eller
felaktigt handlade, utan fyller även en förebyggande och normbildande
funktion. Den interna kontrollen är även ett ledningsverkyg för både den
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-02-17

2016/SDNV0012

Maria Hallberg
Kvalitetssamordnare
033-35 52 79

politiska och den professionella ledningen och är en integrerad del i
organisationens styrsystem.
Det är inte möjligt att granska alla rutiner och system utan vissa
kontrollmoment väljs årligen ut till en intern kontrollplan.
Stadsdelsförvaltningen Väster har genomfört intern kontroll för 2015
utifrån den plan som antogs av Stadsdelsnämnden Väster i februari 2015
och redovisar iakttagelser och slutsatser i medföljande uppföljningsrapport.
Samverkan
Ärendet har inte samverkats.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
Bilaga: Uppföljning Intern kontrollplan 2015

Uppföljning intern kontrollplan - 2015 Stadsdelsnämnden Väster
Kategori

Rutin/System

Riskbild

Kontrollmoment

Slutsats

Status

Ekonomi

Representationutbildning

Risk att
riktlinjer ej följs

Att
deltagarförteckning,
att syfte framgår ,
samt att program
bifogas, för
kostnader avseende
representation,
utbildningar m.m.
Att kostnader för
representation följer
skattelagstiftning
samt Borås Stads
riktlinjer

På grund av sjukskrivningar och vakanser inom
ekonomifunktionen har denna interna kontroll ej kunnat
genomföras.

Pågående
med
avvikelse

Christina
Sundberg

Kontrollera om det
finns löneförmåner
som inte beskattas

Analys

Avslutad

Sara Esbjörnsson

Vad har vi gjort?
För att göra policyn om oegentligheter känd, för att
förankra dokumentet ute i verksamheten och för att se
om det förekommer löneförmåner som inte beskattas
har det dels skickats ut information och dels genomförts
intervjuer. I december 2015 fick samtliga 79 chefer i
SDF Väster ett e-postmeddelande med information om
policyn, en länk till policyn på intranätet samt policyn
bifogad meddelandet. Under januari 2016 intervjuades
slumpmässigt utvalda enhetschefer utifrån områdena
hur känd policyn är, om det förekommer löneförmåner
som inte beskattas och om policyn kan vara till hjälp.
Det sista området innehåller även förslag till åtgärder
och förbättringar. Kontrollen är konfidentiell, bara
intervjuaren vet vilka som valdes ut som informanter.
Hur många kontroller/granskningar genomfördes?
Totalt genomfördes åtta intervjuer med en enhetschef
från vart och ett av verksamhetsområdena hemtjänst,
vård- och omsorgsboende, skola årskurser 7-9, skola
årskurser F-6, förskola, Individ- och familjeomsorg, Kost
och lokalvård samt Kultur och fritid.

Rapportör
kontrollmoment

Kategori

Rutin/System

Riskbild

Kontrollmoment

Slutsats

Vad kom vi fram till?
Hur känd är policyn?
Fem av de intervjuade kände till policyn och hade så
gjort även före utskicket i december. Samtliga ansåg att
de har ett hum om vad som gäller för Borås Stad kring
oegentligheter.
Fyra av de intervjuade ansåg att policyn är känd, både
hos medarbetare i den egna verksamheten och hos
enhetschefskollegor. Två tror inte att policyn är allmänt
känd men att chefer trots det har ett hum om dess
innehåll, åtminstone de som arbetat länge i staden. Två
är osäkra på om policyn är känd. Själva ordet
”oegentlighet” kan vara svårt att förstå, men
uppfattningen är att medarbetare känner till regler kring
förmåner när de får ordet förklarat för sig.
Förekommer löneförmåner som inte beskattas?
Samtliga intervjuade uppgav att det för närvarande inte
känner till att det skulle förekomma oegentligheter i den
egna verksamheten. En trolig orsak är att det sällan ges
tillfällen att nyttja otillåtna förmåner, det saknas budget
och utrymme för detta. Vidare uppger de intervjuade att
de inte har anledning att misstänka sin personal. De har
ingen känsla för att det förekommer oegentligheter, men
de skulle ta tag i problemet om något uppdagas.
Många saker är svåra att kontrollera. Istället får chefer
förlita sig på medarbetares moral och känsla för vad
som är rätt. De intervjuades erfarenhet är att det så
småningom brukar uppdagas om något missbrukas. De
intervjuade har egna erfarenheter bakåt i tiden, några
av erbjudanden till dem själva och/eller av
oegentligheter i personalgruppen.
Måltider är ett område där oegentligheter kan
förekomma, medvetet eller omedvetet. Medarbetare
kan glömma att skriva upp om de exempelvis äter
frukost eller mellanmål på arbetsplatsen eller avsiktligt
låta bli att skriva upp att de ätit. Även pedagogiska
luncher har på några håll skapat diskussion i

Status

Rapportör
kontrollmoment

Kategori

Rutin/System

Riskbild

Kontrollmoment

Slutsats
personalgruppen och eventuellt finns det verksamheter
som ser genom fingrarna när fler än vad som är tillåtet
äter pedagogiska luncher. På vård- och
omsorgsboenden kan det utvecklas praxis att äta av
boendets livsmedel samt middagsmat som blir över.
Arbetad tid kan vara svårt att kontrollera. Det fanns
erfarenheter av medarbetare som avsiktligt stämplat fel.
Andra erfarenheter är att medarbetare använt
flextidsram utifrån vad som passar dem själva och inte
utifrån verksamhetens behov. Regler kring flextid är
något som enhetschefer menar att de återkommande
måste ta upp och påminna om.
Flera av de intervjuade säger att det hänt att de har
avstått från erbjudanden som exempelvis
middagsbjudningar eftersom de har varit osäkra på om
det varit en oegentlighet.
Sammanfattningsvis kan sägas att oegentligheter inte
verkar vara något stort problem i undersökta
verksamheter, åtminstone inte för tillfället. Det har
förekommit oegentligheter och det finns risk för att det
återigen ska förekomma. Policyn ansågs dels vara
tillräckligt bra och dels vara ett bra stöd till chefer.
Intervjuerna visade tendenser på bristande kännedom
om policyn. Det är därför är viktigt att vid återkommande
tillfällen ta upp oegentligheter till diskussion.
Åtgärd
Under intervjuerna framkom förslag till förtydliganden i
policyn gällande sms-parkering, bisysslor,
representation, sponsring och studiebesök utomlands.
Det fanns önskemål om att:
- skapa checklistor för vad som ska göras vid misstanke
eller uppdagande av
oegentlighet
- tillsammans med HR-specialist gå igenom hur man
som chef hanterat en
oegentlighet
- det ska finnas en oberoende person att rapportera
oegentligheter till

Status

Rapportör
kontrollmoment

Kategori

Rutin/System

Riskbild

Kontrollmoment

Slutsats

Status

Rapportör
kontrollmoment

För att göra policyn mer känd ansåg de intervjuade att
det behöver finnas en struktur för att nå ut med
information och att det bör ske regelbundet, både
skriftligt och muntligt. Förslag var att:
- återkommande ta upp policyn på APT, på alla nivåer
- ge muntlig information om policyn på förvaltningsnivå
och områdesledning
- policyn ska finnas med som en punkt i SAM-kalendern
- informera om policyn och riktlinjer kring oegentligheter
vid
introduktionsdagar för nyanställda chefer
En mer utförlig rapport kring resultat och förslag till
åtgärder kommer att lämnas till Björn Linder och
Magnus Af Klint.

Ekonomi

Kundfakturoravgiftsdebitering

Risk för att
riktlinjer inte
följs

Kontrollera att syfte
och
deltagarförteckning
står i agresso vid
fakturor för
konferenser och
resor

På grund av sjukskrivningar och vakanser inom
ekonomifunktionen har denna interna kontroll ej kunnat
genomföras.

Pågående
med
avvikelse

Christina
Sundberg, Gerd
Holmen

Risk för att fel
avgiftsbeslut
och fakturor
skickas till
brukare inom
Äldreomsorgen

Avgiftshandläggarna inom
Äldreomsorgen
granskar
kontinuerligt fel på
kundfakturor.

Analys
En ny rutin har upprättas tillsammans med personal
inom hemsjukvården. Avgiftshandläggarna skickar
påminnelser om inte personer blir avslutade och vid
årliga utskick kontrolleras alla sändlistor innan utskick.
Det har inte kommit in några avvikelser gällande detta
område sen rutinen upprättades.

Pågående
enligt plan

Maria Hallberg

Pågående
med
avvikelse

Gerd Holmen

Avslutad

Maria Hallberg

Åtgärd
Inga ytterligare åtgärder behövs.
Ekonomi

Upphandling

Risk att Lagen
om offentlig
upphandling
(LOU) inte följs

Att Borås Stads
direktupphandlingsr
egler efterlevs
Att upphandlingen
på Byttorpsklint
görs enligt regler för
upphandling.

Kommer att genomföras under 2016

Då inte upphandlingen av Byttorpsklint är färdig så
kontrolleras detta område 2016.

Kategori

Ekonomi

Rutin/System

Privata medel

Riskbild

Kontrollmoment

Slutsats

Status

Risk att
ramavtal inte
följs

Att inköp följer
ramavtal

Kommer att genomföras under 2016

Pågående
med
avvikelse

Christina
Sundberg

Risk för
felaktig
hantering av
privata medel.

Granskning enligt
fastställd rutin i
Borås Stads
riktlinjer

Under 2015 har vi kontrollerat 4 vård och
omsorgsboendes hantering av privata medel;
Björkhaga, Ängsjöparken, Sanderökroken 2 samt
Hestra Midgård.

Avslutad

Linda Bragde,
Josefine
Randenius

Avslutad

Björn Linder

Rapportör
kontrollmoment

Analys
Hanteringen av privata medel är i de flesta fall fullgod,
med mindre avvikelser. I flera fall hanterade boendet
smycken och värdesaker utan inventarielista. Kassan
stämde inte för 2 av de 53 brukarna. Kvitton som
saknades var av ringa värde och ej upprepande.
Åtgärd
Förslag på rekommenderade åtgärder enligt ovan har
delgetts enhetschef samt områdeschef som
omhändertar dessa. I de fall det anses nödvändigt görs
en uppföljande kontroll under 2016

Personal

Personal- och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

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

Analys
HR-funktionen har vid två tillfällen under 2015 uppdragit
åt Löneservice att kontrollera förvaltningens
lönerapportering så att den sker enligt föreskrift. Vid
första tillfället i maj kontrollerades ett ansvarsområde
inom äldreomsorgen och ett inom förskolan.
Kontrollmånad var februari 2015. Vid andra tillfället
kontrollerades ett ansvarsområde inom
verksamhetsområde kost och kontrollmånad var juli
2015.
Kontrollen av äldreomsorgen resulterade i två
anmärkningar. Ett schema var felaktigt lagt och en
medarbetare hade inte tagit ut någon semester under
året. På det kontrollerade ansvarsområdet i kosten
hade många medarbetare godkänd förskjuten arbetstid
utan att det utgått ersättning för detta. En medarbetare

Kategori

Rutin/System

Riskbild

Kontrollmoment
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Rapportör
kontrollmoment

hade öppna flex- och timbankssaldon. Kontrollen av
ansvarsområdet inom förskolan renderade inga
anmärkningar.
Åtgärd
Anmärkningarna har redovisats för de ansvariga
cheferna och de fel som går att justera i efterhand är
åtgärdade.
Kontroll av
attestering av löner i
heroma

Analys
Vid två tillfällen under året har HR-funktionen
kontrollerat huruvida förvaltningens chefer har attesterat
lönerna eller ej. Varje månad under året har
kontrollerats. Det finns brister då flertalet chefer inte har
utfört denna attest.

Avslutad

Björn Linder

Avslutad

Björn Linder

Avslutad

Hayne Hedin

Åtgärd
Chef för personalfunktionen har påmint samtliga chefer
om rutinen och försett dem med en lathund på hur
attesten går till. Kontrollerna kommer att fortsätta under
2016 och det skall säkerställas att detta moment finns
med vid introduktion av nya chefer.
Styrning
och ledning

Delegation

Risk att
delegationsord
ningen ej följs

Att alla chefer
skrivit under
arbetsmiljödelegatio
nen

Analys
Samtliga chefer har fått arbetsmiljöuppgifter fördelade
till sig av sin närmast överordnade chef.
Personalfunktionen har samlat in de underskrivna
dokumenten. På ett antal områden saknas underskrifter
av de senast anställda cheferna. Inom område
äldreomsorg saknas underskrifter även från ett antal
sedan tidigare anställda chefer.
Åtgärd
Personalfunktionen har varit i kontakt med de chefer
som ännu inte skrivit under de fördelade
arbetsmiljöuppgifterna. Samtliga dokument kommer att
vara undertecknade under början av 2016.
Personalfunktionen kommer att säkerställa att
nyanställda chefer under året kommer att få
arbetsmiljöuppgifterna fördelade till sig.

Egen
verksamhet

Åtgärdsprogram
i grundskola

Det finns risk
för att åtgärds-

Kontrollera att
åtgärdsprogram

Genomförande
Kontrollen genomfördes i november 2015. Fem skolor
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Rutin/System

Riskbild

Kontrollmoment

Slutsats

program inte
har adekvat
innehåll

finns och har
adekvat innehåll

valdes slumpmässigt ut och rektorerna för dessa
ombads att skicka in ett åtgärdsprogram inklusive
utredning och eventuell uppföljning till
planeringsledaren för område skola. De ombads välja
ett åtgärdsprogram för en elev född i januari och om det
inte fanns en elev som var född i februari och så vidare.
Planeringsledaren granskade de fem
åtgärdsprogrammen utifrån innehåll och rutiner gällande
insatser och uppföljning.
Inom ramen för den ordinarie verksamheten lämnar
skolorna in åtgärdsprogram till förvaltningen, t.ex. i
samband med skolinspektionsärenden. Detta medför att
förvaltningen också regelbundet får insyn i skolors
arbete med särskilt stöd och åtgärdsprogram.
Resultat
Kvaliteten på åtgärdsprogrammen varierade. Några av
åtgärdsprogrammen med tillhörande dokument höll en
mycket god kvalitet. Brister i några åtgärdsprogram var
en otillräcklig utredning för att klargöra elevens behov
av särskilt stöd, otydlighet i vem som ansvarade för
åtgärderna samt att vissa av de åtgärder som stod i
åtgärdsprogrammet snarare var extra anpassningar.
En av skolorna saknade helt åtgärdsprogram.
Åtgärder
Utifrån kontrollen framgår att vi har ett fortsatt behov av
kompetensutveckling gällande arbetet med särskilt stöd
och åtgärdsprogram. Det finns också ett behov av att
utveckla skolornas rutiner i detta arbete.
1.Kompetensutveckling för rektorer
Arbetet med kompetensutveckling gällande extra
anpassningar och särskilt stöd har redan påbörjats i
områdesledningen under hösten 2015. Detta sker
genom:
- Genomgång av och dialog om skolverkets Allmänna
råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och
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åtgärdsprogram.
- Läsning av och dialog kring boken: Vägledning för
elevhälsan (2014) som är utgiven av Socialstyrelsen
och Skolverket.
- Rektorer som har väl fungerande arbete med extra
anpassningar och särskilt stöd presenterar sin
organisation för områdesledningen. Detta är sedan en
utgångspunkt för ett kollegialt lärande där rektorerna får
möjlighet att diskutera och fördjupa sin kunskap i olika
sätt att organisera arbetet med extra anpassningar och
särskilt stöd.
- Enhetschefenen för elevhälsan och planeringsledare
sammanställer befintliga dokument rörande extra
anpassningar och särskilt stöd som redan finns och gör
dem tillgängliga för alla rektorer.
2. Upprätta och implementera rutiner för arbetet med
extra anpassningar och särskilt stöd på varje skola
Varje rektor får i uppdrag att under vårterminen 2016 ta
fram och implementera skolans rutiner för arbetet med
extra anpassningar och särskilt stöd. En arbetsgrupp
har tagit fram instruktioner för utarbetandet av rutinerna
och rektorerna får i genomförandet stöd av dessa samt
av skolans planeringsledare.
Arbetet kommer att följas upp i samband med Borås
Stads systematiska kvalitetsarbete kring elever i behov
av särskilt stöd som genomförs under höstterminen
2016.

Egen
verksamhet

Utredningstid
för barnavårdsutredningar på
individ och
familjeomsorgen

Det finns risk
för att inte
förhandsbesked ges
inom rätt tid

Genom
aktgranskning
kontrollera att
förhandsbedömning
gällande om
utredning kommer
att inledas eller ej,
skall ske inom två
veckor. Information
skall lämnas till

Analys
Vad har vi gjort?
När en anmälan enligt 14 kap 1 § Socialtjänstlagen
inkommer ska nämnden inom fjorton dagar
(förhandsbedömningstid) fatta beslut om att inleda eller
inte inleda utredning , såtillvida det inte finns synnerliga
skäl till att överskrida denna tid.
Hur många kontroller/granskningar genomfördes?
Kontroll har skett i databasen i verksamhetssystemet
VIVA av rapporterna ”Från anmälan till beslut”. Dessa

Avslutad

Eva Eriksson
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Rutin/System
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Kontrollmoment
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berörd familj.

rapporter har tagits fram för tertial 1, kvartal 2 samt
kvartal 3 för 2015, dock ej kvartal 4 ännu. Både
rapporten för tertial 1 samt kvartal 2 innefattar april
månad, vilket gör att de anmälningar (114 st.) som
inkom under april är registrerade två gånger.
Vad kom vi fram till?
Totalt har 1029 förhandsbedömningar gjorts under de
tre första kvartalen. Av dessa överstiger 28
förhandsbedömningar den föreskrivna
förhandsbedömningstiden om 14 dagar. Under tertial 1
överskreds tiden 15 gånger, under kvartal 2 fem gånger
och under kvartal 3 åtta gånger. Det är möjligt att
antalet kan vara ett par ärenden färre eftersom de
förhandsbedömningar som gjordes i april finns
medräknade två gånger.
De flesta av de förhandsbedömningar som överskred
tiden skedde 1-3 dagar över den stipulerade tiden, dvs.
max 17 dagar efter att anmälan inkom. Fyra
förhandsbedömningar skedde mer än 17 dagar efter att
anmälan inkom, som mest 29 dagar.
Socialstyrelsen skriver i sin handbok ”Utreda barn och
unga” att exempel på synnerliga skäl att överskrida
tiden är t.ex. att det trots ansträngningar inte går att få
tag på familjen som anmälan berör. En vanlig orsak till
att förhandsbedömningar överskrider tiden är just att
man har svårt att komma i kontakt med familjen eller att
dessa uteblir, t.ex. på grund av sjukdom, från det
inplanerade besöket.
Om socialsekreteraren, som ska ta emot en familj för ett
förhandsbedömningsmöte, blir sjuk avbokas inte
besöket, utan dagjouren tar istället besöket.
Verksamheten gör alltså sitt yttersta för att inte
förhandsbedömningstiden ska överskridas.
Åtgärd
Genom kontroll i VIVA följer metodhandledarna i stort
sett dagligen de anmälningar som handläggarna har i
sin ”inkorg”. För några år sedan överskreds
förhandsbedömningstiderna mer; 2012 överskreds
16 % av Västers anmälningar
förhandsbedömningstiden. 2015 är denna siffra 2,7 %.
En bidragande orsak till att siffran har sjunkit är både
handläggarnas ökade medvetenhet om att hålla
förhandsbedömningstiden, men även att det numera
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finns två metodhandledare, vilka både stödjer
handläggarna men även utför kontroller. Även om
antalet förhandsbedömningar som överskrider tiden
numera har sjunkit avsevärt så finns det anledning att
fortsätta att kontrollera dessa tider, såsom det redan
görs av metodhandledarna. Några ytterligare åtgärder
utöver detta anses inte behövas.
Styrning
och ledning

Biståndsbedöm
ning av beslut
gällande vårdoch
omsorgsboende
i Borås stad.

Det finns risk
för att
bedömningen
av beslut
gällande Vårdoch omsorgsboende inte
blir likvärdig i
Borås Stad

Aktgranskning av
beslut gällande
Vård- och
omsorgsboende
inom de tre
stadsdelarna.

Genomförande
Kontrollen har bestått av två olika moment.
Aktgranskning av vård- och omsorgsboendebeslut samt
en fokusgrupp.Aktgranskning bestod av granskning av
tolv utredningar till vård- och omsorgsbeslut. Samtliga
var bifallsbeslut. Fyra ärenden togs fram från varje
stadsdel. Granskning gjordes av planeringsledare i
stadsdelarna samt utvecklingsenheten.
Istället för att aktgranska ytterligare tolv ärenden
beslutades att komplettera med att inhämta kunskap
från professionen och därigenom ytterligare belysa om
det föreligger risk för olikheter i bedömning av behov
gällande vård- och omsorgsboende genomfördes en
fokusgrupp bestående av två handläggare från varje
stadsdel. Ett fokusgruppsmöte genomfördes bestående
av två handläggare från varje stadsdel.

Analys
Av aktgranskningen går det inte att dra någon slutsats
om det finns en likställighet eller inte i Borås Stad.
Aktgranskning som metod för att bedöma likställigheten
i beslutsfattandet av vård- och omsorgsboende har inte
varit optimalt. I utredningarna har saknats tillräcklig
information om den sökande för beslutsfattande i
ärendet. Orsaker till detta kan vara handläggarnas
förmåga att utrycka sig i skrift eller att information i
ärendet saknas. Granskningen visar att det inte alltid
framgår vilka tidigare insatser man haft och hur de har
fungerat. Även information om hur behoven förändrats
över tid saknas i utredningarna.
2013 infördes en ny modell för handläggning inom
Äldreomsorgen ”Äldres behov i centrum” ÄBIC. Denna

Avslutad

Christina Sabel,
Maria Svensson
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Rutin/System

Riskbild

Kontrollmoment

Slutsats

Status

modell har inneburit ett helt nytt arbetssätt i att utreda
och bedöma behov. Resultatet av denna granskning
påverkas av att modellen ännu inte har implementerats
fullt ut i dokumentationen. Det som ytterligare har varit
en svårighet är att det inte finns något
granskningsverktyg som är anpassat efter ÄBIC.
Fokusgruppen fokuserade på frågeställning vilka
orsaker påverkar likställigheten i bedömningar gällande
beslut om vård- och omsorgsboende. Handläggarna
kom fram till 8 olika huvudorsaker.
Vid värdering av vilken av huvudorsaken som
påverkade mest rangordnades organisationen högst. I
fokusgruppen blev det tydligt att det är många faktorer
utöver handläggning som påverkar om besluten är
likställda.
Åtgärd
Efter att uppdraget att granska likställigheten i beslut i
intern kontroll gavs har besluts tagits om
samlokalisering av biståndshandläggarna, där åtgärder
för att skapa en likställighet i Borås Stad är
utgångspunkten. Denna slutredovisning kommer att
lämnas över till berörda chefer och
huvudprocessledaren för samlokalisering.
Förslag på åtgärder för 2016:
•

Kollegial granskning utifrån ärenden i
handläggargruppen kan skapa bättre
förutsättningar för att lära av varandra och
skapa ett gemensamt synsätt.

•

Fortsätta att utveckla gemensamma metoder
och arbetsätt

•

Kunskapspåfyllnad om utredningsmetodik

•

Gemensam metod föredragning av ärenden
inför beslut.

•

Ta fram riktlinjer för beslut om vård- och
omsorgsboende.

•

Arbeta för en samsyn med övriga
yrkesprofessioner
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kontrollmoment
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Egen
verksamhet

Rutiner
gällande
elever/studenter
och övergrepp i
förskolan

Det finns risk
för att elever/
studenter har
arbetsuppgifter
som enbart
ordinarie
personal har
kunskap och
ansvar för att
göra. Det finns
och risk för att
rutinen om
övergrepp på
barn inte är
känd.

Planeringsledare
gör
stickprovskontroller
av att rutinerna är
kända av
medarbetarna.

Genomförande
Planeringledaren för förskolan har ringt 13 slumpvist
utvalda tillsvidareanställda medarbetare (1 medarbetare
per förskolechef i SDf Väster) och ställt frågor kring
rutinerna. Syftet var att ta reda på om om rutinerna
"rutin vid misstanke om sexuella eller andra övergrepp"
och "rutin för praktikanter" är väl kända inom förskolan.

Avslutad

Frågorna som ställdes var:
•

Känner du till rutinen " Rutin vid misstanke om
sexuella eller andra övergrepp"?

•

Vet du vart du kan hitta rutinen?

•

Vet du vad du ska göra om du misstänker
sexuella eller andra övergrepp?

•

Känner du till rutinen "Rutinbeskrivning för
praktikanter i förskola"?

•

Vet du vart du kan hitta den?

•

Vet du vad du vad en praktikant får och inte får
göra?

Resultat
Medarbetarna har mycket god kännedom om rutinen
"Rutin vid misstanke om sexuella eller andra övergrepp"
De vet vart de hittar rutinen samt vad de ska göra om
de misstänker övergrepp.
Medarbetarna har god kännedom kring rutinen
"Rutinbeskrivning för praktikanter i förskolan", de är inte
alltid helt säkra på vart de kan hitta den men har
däremot mycket bra kännedom om vad en praktikant får
och inte får göra.
Analys
Båda rutinerna som har varit underlag för internkontroll
har implementerats i verksamheterna under året som
gått. Det skiljer sig åt mellan rutinerna hur väl man
känner till att de finns samt var man kan hitta dem.
Medarbetarna känner väl till HUR de ska agera vid
båda rutinerna men det finns ibland en viss osäkerhetet
kring rutinen för praktikanter då det gäller VAR de kan
hitta den. Några medarbetare uttryckte att det var för att
de inte hade haft praktikanter ute på förskolan och att

Rapportör
kontrollmoment
Ann-Charlotte
Carlsson

Kategori

Rutin/System

Riskbild

Kontrollmoment

Slutsats
rutinen inte hade behövs aktualiseras.
Åtgärd
Internkontrollen har presenterats för förskolecheferna
på Områdesledning där de har fått ta del av resultatet.
Förskolecheferna arbetar ute på respektive enhet med
fortsatt implementering av den rutin som det fanns viss
osäkerhet kring var den finns.
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Intern kontrollplan 2016
Varje nämnd ska inom sitt område ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt samt de lagar och föreskrifter som
gäller för nämndens verksamhet. Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern
kontrollplan för att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar. En riskanalys har
gjorts inom förvaltningens verksamheter vilken ligger till grund för intern kontrollplan
2016.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Godkänna upprättad intern kontrollplan och riskanalys 2016.
2. Översända upprättad intern kontrollplan och riskanalys 2016 till Kommunstyrelsen
och Stadsrevisionen.
Vid protokollet
Kristina Janze
2016-03-02

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Marie Sandberg

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 mars 2016.
Rätt utdraget betygar:

Kristina Janze
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Intern kontrollplan 2016
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta:
1. Godkänna upprättad intern kontrollplan och riskanalys 2016.
2. Översända upprättad intern kontrollplan och riskanalys 2016 till
Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.
Sammanfattning
Varje nämnd ska inom sitt område ansvara för att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt
samt de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet.
Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern kontrollplan för att
följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar. En riskanalys har gjorts
inom förvaltningens verksamheter vilken ligger till grund för intern
kontrollplan 2016.
Yttrandet i sin helhet
En förutsättning för att förvaltningen ska kunna ge stöd och service av god
kvalitet till de som bor, verkar och besöker Stadsdelsförvaltningen Väster är
att ständigt se över och kvalitetssäkra verksamhetens processer och rutiner.
För att ge en tydlig struktur för arbetet med intern kontroll antog
Stadsdelsnämnden Väster år 2014 ”Rutiner för intern kontroll inom
Stadsdelsnämnden Väster”.
Intern kontroll avser samtliga rutiner och processer för att säkerställa att
kommunens verksamhet bedrivs effektivt, korrekt och för att säkra
kommunens tillgångar och förhindra förluster. Intern kontroll är till för att
skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern
kontroll är inte endast ett medel för att motverka omedvetna fel eller
felaktigt handlade, utan fyller även en förebyggande och normbildande
funktion. Den interna kontrollen är ett ledningsverktyg för både den
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politiska och den professionella ledningen och är en integrerad del i
organisationens styrsystem.
Det är inte möjligt att granska alla rutiner och system utan vissa
kontrollmoment väljs årligen ut till en intern kontrollplan. Förvaltningens
verksamheter har gjort en riskanalys inom sina respektive områden, vilka
ligger till grund för förvaltningens förslag till intern kontrollplan för 2016.
Samverkan
Ärendet har inte varit föremål för samverkan.

STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER

Monica Svensson
Stadsdelschef
Bilaga: Riskanalys 2016
Intern kontrollplan 2016
Rutin för intern kontroll, Stadsdelsnämnden Väster

1 (5)
2014-01-31
Maria Hallberg
Kvalitetssamordnare
033 - 35 52 79

Rutin och anvisningar för intern kontroll
Stadsdelsnämnden Väster
Stadsdelsnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa
en organisation för kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas.
Stadsdelsnämnden
Stadsdelsnämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till
att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom
nämndens verksamhetsområde.
Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer,
områden och/ eller rutiner att särskilt granska under verksamhetsåret.
Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i verksamheterna kan
ingå i kontrollplanen.
Nämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål
vidta åtgärder.
Stadsdelschefen
Stadsdelschefen ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden och
se till att konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern kontroll inom alla verksamhetsområden.
Stadsdelschefen ska se till att en väsentlighets- och riskanalys upprättas och
med den som underlag upprätta förslag till intern kontrollplan för nämnden.
Stadsdelschefen bevakar löpande att planen för intern kontroll följs.
Stadsdelschefen ska årligen rapportera till nämnden om arbetet med intern
kontroll, hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa
att kontrollen är tillräcklig. Stadsdelschefen ska omgående informera nämnden och stadsrevisionen om det hos förvaltningen avslöjas misstanke om
brott.
Områdeschef
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Områdeschef har ansvar för rutiner och system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i
sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, kommuncentrala
regler och anvisningar samt nämndens respektive förvaltningens beslut och
direktiv är kända och följs upp.
Kontrollerna blir effektivast om de är en väsentlig del i förvaltningens verksamhet. Kontroller stödjer initiativ för kvalitet och delegering, undviker
onödiga kostnader och möjliggör snabba åtgärder vid ändrade förutsättningar.
Områdeschefen har förvaltningens stödfunktioner till sin hjälp.
Enhetschefer
Enhetschefer ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och
system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
Det innebär att bygga in kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar
och förordningar, kommunens regler och anvisningar samt nämndens och
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp.
Enhetschefen ska försäkra sig om att den löpande kontrollen är tillräcklig
och vid behov vidta åtgärder. I uppgifterna ingår att svara för att personalen
arbetar mot avsedda mål och resultat. Chef ska bedöma ekonomiska och
verksamhetsmässiga risker och lämna till överställd chef. Chef har också
ansvar för åtgärder när den löpande kontrollen visar avvikelser, och att rapportera detta till överställd chef.
Medarbetarna
Alla anställda är skyldiga att följa rutiner och riktlinjer för att nå en säker
och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till närmaste chef.
Risk- och väsentlighetsanalys
Att granska alla rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet
men kräva mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut.
För att kunna välja ut kontroller ska respektive verksamhet årligen göra en
väsentlighets- och riskanalys. Analysen görs på områdesnivå och slutligen på
stadsdelschefsnivå.
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Risken kan formuleras som sannolikheten för fel, misskötsel, brister i
måluppfyllelse. Väsentligheten kan uttryckas som mänskliga, verksamhetsmässiga, ekonomiska eller politiska konsekvenser som kan uppstå.
Sannolikhet och väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor:
Sannolikhet (risk)
1. Osannolik
2. Mindre sannolik
3. Möjlig
4. Sannolik

Väsentlighet
1. Försumbar
2. Lindrig
3. Kännbar
4. Allvarlig

Från och med sannolikhets- och väsentlighetsgrad 9 bör kontrollåtgärder
övervägas.
Vilka delar av verksamheten som är mer väsentliga än andra avgörs efter
ekonomisk omfattning, nytta för brukarna etc. Riskerna för fel och brister
är ofta större vid förändringar i verksamhet, organisation, system och rutiner med mera.
De riskområden som bör analyseras är
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka stadsdelsnämndens verksamhet
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är
felaktiga
eller räkenskaperna inte är tillförlitliga
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens
verksamhet
verksamhetsrisker, inkluderar även kvalitetsfrågor, risken att stadsdelsnämnden
inte når sina verksamhetsmål eller att verksamheten inte drivs på ett kostnadseffektivt sätt
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till
lagar och förordningar eller till interna regelverk
förtroendeskador i form av till exempel vidlyftig representation, mutor och
bestickning.
Respektive område/stödfunktion sammanställer sin riskbedömning kompletterat med bland annat synpunkter från tillsynsmyndigheter. Risk och
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väsentlighet vägs samman för olika verksamheter - på det sättet kan en rimlig nivå hittas på kontrollen.
Bedömningen måste ta hänsyn till kostnaden för den interna kontrollen.
Kontrollen får inte bli orimligt dyr, utan vägas mot konsekvenserna om ett
fel uppstår.
Förvaltningsledningen sammanställer riskanalyserna till en gemensam analys
för nämnden. Det samlade resultatet ligger till grund för förvaltningens förslag till intern kontrollplan. Förslaget överlämnas till stadsdelsnämnden för
beslut.
Intern kontrollplan
Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr
antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de resurser som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål samt följer och genomför riktlinjer och fastlagda kontroller.
Intern kontrollplan ska innehålla följande delar:
- Process, det vill säga rutin eller system
- Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa
- Kontrollmetod
- Bedömning utifrån risk- och väsentlighetsanalysen
- Ansvaret är delegerat till …..
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden.
Rapportering till nämnden
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig
uppföljningsrapport till nämnden, senast i samband med årsrapporten.
Rapporten ska sammanfatta de granskningar som gjorts under året med
iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar.
Vid allvarliga brister informerar stadsdelschefen genast nämnden. Därefter
får nämnden en skriftlig rapport om bristerna och vilka åtgärder
förvaltningen planerar för att komma till rätta med problemet.
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Riskanalys - 2016 Stadsdelsnämnden Väster
Kategori

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Ekonomi

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad
betalar felaktiga belopp
till tvivelaktiga
leverantörer samt risk för
förskingring när inte
attestreglementet följs.

Ekonomi

Representationutbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Ekonomi

Kundfakturoravgiftsdebitering

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedömning

Till
plan

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risken är att
representationsreglerna
för Borås Stad och
Skatteverkets regler ej
följs, samt att
representation/utbildning
ej är godkänd.
Representation medges
endast inom eller i direkt
anslutning till Borås Stads
ordinarie verksamhet.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Risk för att riktlinjer
inte följs

Risken är att syfte och
deltagarförteckning inte
skrivs in i agresso vid
konferenser och resor
och att det därför är svårt
att kontrollera om
oegentligheter har skett

2.Lindrig

4.Sannolik

8

Ja

Risk för att felaktiga
kundfakturor skickas
ut

Risken att Borås Stad
debiterar felaktiga belopp
och/eller till fel person.

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Risk för att fel
avgiftsbeslut och
fakturor skickas till
brukare inom
Äldreomsorgen

Det finns risk för att
brukare inom
Äldreomsorgen får fel på
avgiftsbeslut och fel på
fakturor om inte
processen mellan
verkställighet och
beställarenheterna
fungerar

2.Mindre
sannolik

8

Nej

2. Lindrig

4.Allvarlig

Kommentar

Brister avefterlevnad
av faktura- och
attestkontroll i
grundskolan ha
påvisats under 2015.

Period

2016

2016

Då inte detta område
kontrollerades på
grund av sjukdom i
ekonomienheten tas
det med i 2016 års
plan.

2016

2016

Ett utvecklingsarbete
har gjorts inom
området 2015 och
arbetssätten är
säkrade.

2016

Kategori

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Ekonomi

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig upphandling
(LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter
mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler
och policy.

4.Allvarlig

Risk att ramavtal inte
följs

Risk att ramavtal
tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är
upphandlad korrekt
används för inköp i
verksamheten. Borås
Stad kan riskera att
stämmas för avtalsbrott
om ramavtalets delar ej
uppfylls korrekt.

3.Kännbar

Risk för felaktig
hantering av privata
medel.

Riskbilden är att
vårdtagares privata
medel hanteras på ett
oegentligt, oetiskt sätt då
riktlinjer för privata medel
ej följs.

4.Allvarlig

Ekonomi

Privata medel

Konsekvens

Sannolikhet

3.Möjlig

4. Sannolik

3.Möjlig

Riskbedömning

Till
plan

Kommentar

Period

12

Ja

Upphandling av Vårdoch omsorgsboende
Byttorpsklint kommer
göras under året och
därför tas detta
område med i intern
kontrollplan 2016

2016

12

Ja

Tas med i intern
kontrollplan 2016 då
denna kontroll inte
gjordes under 2015

2016

12

Ja

Rutiner för privata
medel är inte
anpassad till
hemtjänsten
verksamhet. Inköp till
brukare görs idag
främst med ICA-kort
och eftersom dessa
kort nu också är
bankkort skall de enligt
rutinen inte användas.
Utvecklingsenheten
har uppdraget att
revidera rutinen.

2016

Kategori

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Ekonomi

Kontanthantering

Risk för felaktig
hantering av kontanta
medel

Kontanta medel som inte
redovisas i sin helhet och
ej synliggörs i stadens
redovisningssystem
innebär en risk för
oegentligheter. God
ordning och säkra rutiner
skall upprätthållas för att
minimera risken.

1Försumbar

3.Möjlig

3

Nej

Det finns väl
implementerade
rutiner och
kontanthanteringen är
inte så omfattande per
enhet.

2016

Personal

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga
löner betalas ut.

Risk att felaktiga löner
utbetalas till personer
som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal
eller att staden bryter mot
ATL
(Arbetstidslagstiftningen)
eller andra avtal/lagar
inom det personalrättsliga
området.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Denna risk har
kontrollerats 2015 och
tas inte med i 2016 års
interna kontrollplan

2016

Styrning
och
ledning

Delegation

Risk att
delegationsordningen
ej följs

Risk att fel person fattar
myndighetsbeslut
gällande ärenden där
denne ej har behörig
delegation.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Om chefer skrivit på
och åtagit sig
arbetsmiljödelegatione
n är kontrollerade
2015 och tas inte med
till 2016.

2016

Styrning
och
ledning

Inventarier

Risk för att brand och
stöld uppstår.

Risk för att
förmögenhetsskyddande
kontroller ej genomförs
enligt Borås Stads
riktlinjer.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Säkerhetssamordnare
följer upp detta
område i ordinarie
verksamhetsuppföljnin
g

2016

Nej

Det finns rutiner för
detta område

2016

Det finns risk för att
nyanställda chefer
inte har kunskap om
ansvaret för
inventarier

Sannolikhet

Riskbedömning

Till
plan

Kommentar

Period

Kategori

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Egen
verksamhet

Individuella
genomförandeplane
r inom hemtjänsten

Det finns risk för att
brukare inte har en
aktuell
genomförandeplan
och att rutin och
lagkrav inte följs.

Förra årets egenkontroll
påvisar brister på ett ökat
antal
Genomförandeplaner.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Brister har påvisats i
hela Borås stad.
Utbildningsinsatser
pågår för
stödanvändare i Viva
och social
dokumentation. På
Väster har chefer
informerats och
mätningar analyserats.
Planeringsledare
kommer att ha
genomgång av rutiner
för enhetschefer. Det
är en KF-indikator på
Vobo och kommer
därmed att följas på
annat sätt.

2016

Egen
verksamhet

Åtgärdsprogram i
grundskola

Det finns risk för att
åtgärdsprogram inte
har adekvat innehåll

Det finns en rutin för hur
åtgärdsprogram ska
göras

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Detta område
kontrollerade 2015 och
har så gjorts under
flera år. Tas inte med i
2016 års
internakontrollplan

2016

Styrning
och
ledning

Handläggning och
återkoppling till
medborgare som
lämnat synpunkter

Risk för att inte
handläggningstiden
om två veckor hålls
och att inte utredning
sker enligt rutin.

Processen och rutinen
behöver bli kända hos
medarbetare och chefer.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Analysen visar att
synpunkter på
verksamheten är
mindre än vad som är
rimligt på en sådan
stor verksamhet.
Brukarundersökningar
visar på att rutinen inte
är känd. Risken tas
inte med i intern
kontrollplan 2016 då
området följs upp på
annat sätt två gånger
per år.

2016

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedömning

Till
plan

Kommentar

Period

Kategori

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Styrning
och
ledning

Rutiner för
matsituationen och
samverkan mellan
personal på kost
och vård och
omsorgsboende

Det finns risk för att
det inte finns tydliga
processer och rutiner
mellan
personalgrupper runt
matsituationen och att
det får konsekvenser
för boende på Vårdoch omsorgsboende .

Flera av enheterna samt
brukarundersökningens
resultat visar på
tendenser till att rutiner
och arbetssätt runt
matsituationen behöver
förbättras

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Området har arbetats
med under 2015 och
fungerar bra

2016

Styrning
och
ledning

Biståndsbedömning
av beslut gällande
vård- och
omsorgsboende i
Borås stad.

Det finns risk för att
bedömningen av
beslut gällande Vårdoch omsorgsboende
inte blir likvärdig i
Borås Stad

För individen skall det
inte spela någon roll i
vilken stadsdel eller av
vilken handläggare
bedömningen görs. Det
finns risk för att
bedömningen av beslut
gällande Vård- och
omsorgsboende inte är
likvärdig i Borås

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Området
kontrollerades 2015.
Projekt pågår gällande
handläggarprocessen
och samlokaliseringar
biståndshandläggare
för att öka
likställigheten. Risken
hanteras på annat sätt

2016

Personal

Att HR-specialister
är tillgängliga för
medarbetare,
chefer .

Risk finns för att
chefer och
medarbetare inte
kommer i kontakt
med HR-specialist på
snabbt varsle

Personalavdelningen på
SDF Väster har fokuserat
på att vara tillgängliga
och det är väl känt i
arbetsgruppen som ett
viktigt förhållningssätt och
en kritisk
framgångsfaktor.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Ett utvecklingsarbete
har gjorts 2015 för att
säkra denna process

2016

Egen
verksamhet

Systematiskt
kvalitetsarbete

Det finns risk för en
lägre måluppfyllese
för elever och en
försämrad
skolutveckling om inte
verksamheten arbetar
systematisk med
kvalitetsarbetet och
om inte rutiner följs

Detta område följs upp på
flera olika sätt. KFindikatorer,
Områdeschefens
prioriterade mål,
Skolinspektionens
granskningar

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Denna risk hanteras
på annat sätt genom
att det är ett prioriterat
område i skolans
verksamhetsplan.

2016

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedömning

Till
plan

Kommentar

Period

Kategori

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Egen
verksamhet

Att tillse att köken
levererar
kvalitetsäkrad mat

Riskbilden är att om
inte maten som
levereras är av god
kvalitet kan det få
konsekvenser för de
brukare som äter
maten i våra
verksamheter och
restauranger

Det finns rutiner runt
mathållning som följs upp
kontinuerligt och
näringsinnehållet
säkerställs genom
systemet Matilda . Det
finns egenkontroll för
livsmedelshygien på alla
enheter och det följs upp
av miljöskyddskontoret

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Nej

Egen
verksamhet

Introduktionsrutiner
på Förskolor.

Det finns risk för att
vikarier inte utför
arbetet på rätt sätt
och enligt beslutad
rutin.

Det ska finnas
uppdaterad vikariepärm
på varje förskola och
vikarier ska få kännedom
oom och använda
rutinerna.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

2016

Egen
verksamhet

Rutiner vid
kostallergi

Det finns risk för att
barn med kostallergi
inte får rätt kost

Är rutinen för kostallergi
känd och om den arbetas
efter?

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

2016

Personal

Svårt att rekrytera
vissa yrkesgrupper

Det finns risk för att
bristen på
Socionomer,
Legitimerad personal
och vissa pedagoger
inte kan rekryteras

Risken är att bl.a. att
handläggningstider blir
långa för brukare som
söker insatser

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Nej

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedömning

Till
plan

Kommentar

Detta område
kontrolleras på annat
sätt. Egenkontrollen på
kostenheterna är en
väl implementerad
rutin

Risken hanteras och
följs upp på annat sätt.
Rekrytering är ett av
prioriterade område i
förvaltningens
verksamhetsplan samt
att det pågår ett
projekt inom
Äldreomsorgen för att
säkra processen

Period

2016

2016

Kategori

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Egen
verksamhet

Måluppfyllese och
behov av ökad
trygghet för elever
på Särlaskolan och
Byttorpskolan

Det finns risk för att
ungdomar hamnar i
utanförskap och att
arbetsmiljö påverkas
för elever och lärare
negativt.

Det är viktigt att skolor
arbetar för att motverka
utanförskap och för att
undvika att arbetsmiljön
för elever och lärare
påverkas negativt.

4.Allvarlig

4.Sannolik

16

Ja

Det finns ett flertal
olika aktiviter
planerade på skol- och
områdesnivå för att
förebygga utanförskap
och
trygghetsskapande
åtgärder. Det finns
också två Sociala
investeringsprojekt
som kommer att
arbeta mot
Norrbyområdet.

2016

Styrning
och
ledning

Ny nämnd- och
förvaltningsorganisation 2017

Det finns risk finns för
att chefer och vissa
stödfunktioner får
andra uppdrag redan
innan omorganisation
och att det fattas tid
och möjligheter för att
bedriva och säkra
nuvarande
verksamhet.

Erfarenheter ifrån
föregående
omorganisation visar på
risker
vid omorganisation.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Det är omfattande
fokus på frågor
gällande
omorganisationen och
det är viktigt att
styrning av
verksamheten
fungerar hela 2016
och att övergången till
ny organisation
säkras.

2016

Styrning
och
ledning

Verksamheter för
asylsökande och
ensamkommande
barn

Det finns risk det
omfattande antalet av
asylsökande och
ensamkommande
barn på ett sådant
sätt att det får
konsekvenser för
annan ordinarie
verksamheten.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Det är stort fokus på
att säkra dessa frågor
på områdesledningar
och
förvaltningsledningen.
Området kontrolleras
på annat sätt och tas
inte med i Intern
kontrollplan 2016

2016

Egen
verksamhet

Handläggning
Individ- och
familjeomsorg

Risk för att
förhandsbedömning
inte sker inom 14
dagar

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Kontrolleras även av
SDF Norr och SDF
Öster

2016

Riskanalys gjord av
områdeschefer IFO

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedömning

Till
plan

Kommentar

Period

Kategori

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Risk finns för att inte
den lagstadgade
fyramånaderstiden för
utredningar hålls.

Riskanalys gjord av
områdeschefer IFO

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontrolleras även av
SDF Norr och SDF
Öster

2016

Risk för att
handläggaren inte
träffar barnet vid
utredningar

Riskanalys gjord av
områdeschefer IFO

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Riskanalys gjord av
alla tre stadsdelarna

2016

Risk att
kvalitetsarbetet inte är
prioriterat

Riskanalys gjord av
områdeschefer IFO

2.Lindrig

2.Mindre
sannolik

4

Nej

Riskanalys gjord av
alla tre stadsdelarna.
Det finns ett projekt
som omhändertar
denna risk.

2016

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbedömning

Till
plan

Kommentar

Period

Intern kontrollplan - 2016 Stadsdelsnämnden Väster
Rutin/System

Riskbild

Leverantörsfakturor

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Representationutbildning

Risk för att riktlinjer
inte följs

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig upphandling
(LOU) inte följs

Privata medel

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Kontrollansvarig

9

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

Stickprovsstorlek 12%

Varje år

Chef för
ekonomifunktionen

8

Kontrollera att syfte och
deltagarförteckning står i agresso
vid fakturor för konferenser och
resor

Stickprovsgranskning
av konferensfakturor i
agresso på alla
verksamheter.

Varje år

Chef för
ekonomifunktionen

12

Att Borås Stads
direktupphandlingsregler efterlevs

Stickprov på
leverantörers
sammanlagda belopp
över gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Varje år

Chef för
ekonomifunktionen

Att upphandlingen på Byttorpsklint
görs enligt regler för upphandling.

Granskning och
analys av upphandling
av Byttorpsklint

Varje år

Stadsdelschef

Riskbedömning

Risk att ramavtal inte
följs

12

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa
konton enligt upplagd
Agresso
Exceleratorfrågor

Varje år

Chef för
ekonomifunktionen

Risk för felaktig
hantering av privata
medel.

12

Granskning enligt fastställd rutin i
Borås Stads riktlinjer

Stickprov

Varje år

Chef för
ekonomifunktionen

Rutin/System

Riskbild

Individuella
genomförandeplaner
inom hemtjänsten

Det finns risk för att
brukare inte har en
aktuell
genomförandeplan
och att rutin och
lagkrav inte följs.

Riskbedömning
12

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Kontrollansvarig

Kartlägga om planerade åtgärder
är gjorda och om antalet aktuella
genomförandeplaner har ökat.

Planeringsledare
kommer att genomföra
kontroll av

Varje halvår

Områdeschef för
äldreomsorg

-Är information för
chefer genomförd
-Har socialtomsorgsansvariga fått
utbildning av
Utvecklingsenheten
Äldreomsorg gällande
genomförandeplaner
-Göra en mätning
under året på antal
aktuella
genomförandeplaner
av planeringsledare

Introduktionsrutiner på
Förskolor.

Det finns risk för att
vikarier inte utför
arbetet på rätt sätt
och enligt beslutad
rutin.

9

Kontroll kommer att göras om det
finns en uppdaterad vikariepärm
på varje förskola och om den
används av vikarierna.

Planeringsledare gör
15 stickprovskontroller
genom intervju
av medarbetare

Varje år

Områdeschef
Förskola

Rutiner vid kostallergi

Det finns risk för att
barn med kostallergi
inte får rätt kost

12

Kontroll kommer att göras om det i
Förskolorna finns fungerande
rutiner vid allergi och om rutinen är
känd och arbetas efter

Planeringsledare
kommer att göra 15
stickprovskontroller på
förskolor

Varje år

Områdeschef
Förskola

Måluppfyllese och
behov av ökad trygghet
för elever på
Särlaskolan och
Byttorpskolan

Det finns risk för att
ungdomar hamnar i
utanförskap och att
arbetsmiljö påverkas
för elever och lärare
negativt.

16

En kontroll ska göras på om
planerade aktiviteter är
genomförda

Planeringsledare
kommer att intervjua
berörda chefer samt
projektledare och göra
en analys av resultat.

Varje år

Områdeschef
Grundskola

Rutin/System

Riskbild

Ny nämnd- och
förvaltningsorganisation
2017

Det finns risk finns för
att chefer och vissa
stödfunktioner får
andra uppdrag redan
innan omorganisation
och att det fattas tid
och möjlighet att
bedriva och säkra
nuvarande
verksamhet.

Handläggning Individoch familjeomsorg

Risk för att
förhandsbedömning
inte sker inom 14
dagar

Risk finns för att inte
den lagstadgade
fyramånaderstiden för
utredningar hålls.

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontrollfrekvens

Kontrollansvarig

12

Undersökning av huruvida
nyckelpersoner upplever att
organisationen omhändertagit
denna risk på ett bra sätt eller ej.

Intervjuer av
nyckelpersoner

Varje år

Chef för
Personalfunktionen

12

Genom aktgranskning kontrollera
att förhandsbedömning gällande
om utredning kommer att inledas
eller ej, skall ske inom två veckor.
Information skall lämnas till berörd
familj

Varje år

Områdeschef Individoch familjeomsorg

Genom aktgranskning

Varje år

Områdeschef Individoch familjeomsorg

Riskbedömning

9

Uppföljning Intern kontroll 2015
Samhällsbyggnadsnämnden

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Delegation

Att delegationsordningen efterlevs

Stickprov

Analys
Kontroll av att delegationsordningen efterlevs. Stickprov genom
slumptalsgenerator. 10 ärenden har kontrollerats utan
anmärkning.
Åtgärd
Kontrollen föranleder inga åtgärder.

Inventarier

Att inventarier registrerats i Borås Stads
inventariesystem, att
stöldskyddsmärkning sker.

Inventering 1 gång/år

Analys
Stöldmärkning sker och inventarier registreras löpande i Borås
Stads inventariesystem.
Åtgärd
Kontrollen föranleder inga åtgärder.

3 Personal
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

Att rätt lön betalas ut till rätt personal.

Stickprov

Löneservice har kontrollerat tre avdelningar under året,
Kontrollmoment är attester, ersättning, bruttolön, raster,
signallistor mm. Kontrollen har föranlett följande anmärkning: Vid
två tillfällen har originalkvitton för utlägg, reseräkning, saknats.
Åtgärd är vidtagen.

Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften
tillhör verksamheten,YY-kod korrekt
finns på fakturan, F-skatt,

Stickprovsstorlek 1-2%

Analys
101 leverantörsfakturor och 30 st internfakturor har kontrollerats.

4 Ekonomi
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

organisationsnummer, genomgång av
attestförteckningar, ej egen attest.

Slutsats
88 leverantörsfakturor granskades utan anmärkning.
10 leverantörsfakturor saknar rätt angiven YY-kod
2 leverantörsfakturor är felaktigt bokförda
1 leverantörsfaktura saknar angivet syfte.
28 internfakturor kontrollerades utan anmärkning.
En internfaktura har konterats på fel konto och i ett fall har
attestanten godkänt egen kostnad.
Åtgärd
Senast april 2016 kommer förvaltningen att revidera, förtydliga
samt implementera rutiner kring beställningar av varor och
tjänster.

Representation-utbildning

Att deltagarförteckning, att syfte
framgår , samt att program bifogas, för
kostnader avseende representation,
utbildningar m.m. Att kostnader för
representation följer skattelagstiftning
samt Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x , 4772, (614x,
616x)

Analys
44 kontroller har utförts varav 38 utan anmärkning. I 5 fall har
egen kostnad attesteras och två av dessa saknar dessutom
bifogat program.
En faktura har konterats på fel konto.
Åtgärd
Under mars 2016 kommer ekonomen tillsammans med
budgetansvariga gå igenom attestregler samt rutiner vid
redovisning av resor, konferenser och utbildningar.

Kundfakturoravgiftsdebitering

Att tjänster som SBN ska ta betalt
för (lov, kartor, utstakning mm) är rätt
fakturerade.
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Stickprovsvisa
kontroller
50 st/gång

Analys
100 st faktureringsunderlag har granskats under året med följande
resultat:
47 st faktureringsunderlag kontrollerades utan anmärkning
39 st underlag har felaktigt förtryckt kommunikationsavgift på
debiteringsblanketten. I tre fall är avgiften manuellt rättad på
underlaget. Avgiften till kund stämmer dock i samtliga fall.
4 st underlag har felaktigt förtryckt kommunkationsavgift på
debiteringsblanketten. För liten avgift uttagen till kund, total förlust
23 kr.
2 st underlag har både felaktigt förtryckt kommunikationsavgift och
basbelopp. Avgift till kund stämmer.
4 st underlag har rättats med Tippex. Avgift till kund stämmer.
1 st underlag har använt 2014 års debiteringsblankett istället för
2015.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
3 st underlag har för låga avgifter uttagna. Total förslust 8 433 kr.
1 st underlag har för höga avgifter uttagna. Betalt tillbaka 534 kr
till kund.
Åtgärd
Senast mars 2016 har ekonomifunktionen kvalitetssäkrat att
förekommande debiteringsblanketter är uppdaterade.

Att tjänster som Mätningsavdelningen
erbjuder blir rätt fakturerade.

Stickprov
60 st

Analys
60 st mätuppdrag har kontrollerats utan anmärkning.
Åtgärd
Kontrollen föranleder inga åtgärder.

Upphandling

Att Borås Stads
direktupphandlingsregler efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Analys
Det har funnits risk att direktupphandlingsreglerna inte följts när
det gäller inköp av konsulter. Behov av hjälp vid upphandling har
meddelats upphandlingsavdelningen.
Åtgärd
Behov av direktupphandlingar ska anmälas till
Upphandlingsenheten i god tid.

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton enligt
upplagd Agresso Exceleratorfrågor

Analys
1 391 inköp gjordes under 2015. Enligt rapporten i Agresso har
830 av dessa skett med avtalsleverantörer.
I några fall under "ej avtal" har avtalsleverantör använts men varor
har inhandlats där inget avtal finns.
Efter kontroll kan också konstateras att flera kontrakt inte har
registerats av upphandlingsavdelningen i avtalsdatabasen. Detta
gäller främst stora avtal med leverantörer av
programvaror/licenser samt konsulttjänster som förvaltningen själv
har upphandlat.
Åtgärd
1. Budgetansvariga ansvarar för att avtal med leverantörer
upphandlade av samhällsbyggnadsförvaltningen når
upphandlingsavdelningen för registrering.
2. Under mars 2016 ansvarar ekonomifunktion för att alla
beställare får en genomgång i inköpsrutinerna.
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5 Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Verksamhetskontroller/sK
valitet

Att verksamheten sköts på rätt
sätt utifrån uppdrag, Borås stads
riktlinjer och lagefterlevnad.

Styrssytem- budget , uppföljningarmm
Kundundersökning
Kvalitetsgruppens interna kontroll
(stickprov, intervjuer , uppdatering av
rutiner mm)

Analys
Under 2015 har förvaltningens kvalitetsgrupp arbetat med och
genomfört en rad förbättringsåtgärder som identifierades i
samband med internkontrollen 2014. 2015 års arbete har
fokuserat på att förbättra förutsättningar för förvaltningens
medarbetare att arbeta med ständiga förbättringar.
Åtgärd
Kvalitetsgruppen har identifierat ett behov av att ta fram
gemensamma rutiner för hur vi bemöter och servar våra kunder,
och lämnat förslag på en rad åtgärder för detta. Förvaltningen
inväntar beslutet på en gemensam kundmottagning i
Stadshuskvarteret innan dessa förbättringar genomförs.

Att allt som ska diarieföras diarieförs
rätt. Rätt datum, inlagt i register,
avslutade ärenden, arkiverat

Stickprov 25 ärenden per gång

Analys
Av de totalt 108 ärenden i diariet (LIS) som har skapats under
2015 har 50 stycken valts ut för kontroll med hjälp av en
slumpgenerator.
Kontrollen visar att 44 % av handlingarna i stickproven har
registrerats samma eller nästkommande arbetsdag från det de
inkommit till eller upprättats hos förvaltningen. Ärenden avslutas i
diariet när de bör avslutas, vilket är en klar förbättring från tidigare
år då ärenden som har avslutats i verkligheten har varit aktiva i
diariet.
Åtgärd
Senast april 2016 har förvaltningen utbildat ytterligare två
personer i diarieföring i LIS-systemet för att säkerställa
registreringen vid ordinarie personals frånvaro.
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Intern kontrollplan 2016
Samhällsbyggnadsnämnden

1 Inledning
2 Styrning och ledning
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Delegation

Risk att
delegationsordning
en ej följs

Risk att fel person fattar myndighetsbeslut
gällande ärenden där denne ej har behörig
delegation.

Att delegationsordningen efterlevs

Stickprov

Varje
halvår

Inventarier

Risk för att brand
och stöld uppstår.

Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller
ej genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

Att inventarier registrerats i Borås Stads
inventariesystem, att stöldskyddsmärkning
sker.

Inventering 1 gång/år

Varje år

3 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Personal- och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga
området.

Att rätt lön betalas ut till rätt personal.

Stickprov

Varje år

4 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Leverantörsfakt
uror

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

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

Stickprovsstorlek 1-2%

Varje år

Representation
-utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Varje år
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Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontroll
frekvens

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Att tjänster som SBN ska ta betalt för (lov,
kartor, utstakning mm) är rätt fakturerade.

Stickprovsvisa
kontroller
50 st/gång

Varje
halvår

Att tjänster som Mätningsavdelningen erbjuder
blir rätt fakturerade.

Stickprov
60 st

Varje
halvår

verksamhet.
Kundfakturoravgiftsdebiterin
g

Upphandling

Risk för att
felaktiga
kundfakturor
skickas ut

Att tjänster som SBN ska ta betalt för (lov,
kartor, utstakning mm)inte blir rätt fakturerade.

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över
gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Varje år

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor

Varje år

5 Egen verksamhet
Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Verksamhetsko
ntroller/sKvalite
t

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

Verksamheten inte sköts utifrån uppdraget och
Borås Stads riktlinjer. Exempelvis:
lagefterlevnad, rutiner och måluppfyllnad.

Att verksamheten sköts på rätt sätt utifrån
uppdrag, Borås stads riktlinjer och
lagefterlevnad.

Styrssytem- budget ,
uppföljningarmm
Kundundersökning
Kvalitetsgruppens interna
kontroll (stickprov,
intervjuer , uppdatering av
rutiner mm)

Varje
halvår

Diarieföring

Risk att det blir fel i diariet.

Att allt som ska diarieföras diarieförs rätt. Rätt
datum, inlagt i register, avslutade ärenden,
arkiverat

Stickprov 25 ärenden per
gång

Varje
halvår
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Uppföljning Intern kontroll 2015
Tekniska nämnden

1 Beslut
Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll 2015.

Resultat av genomförda kontroller
Fungerande rutiner finns inom samtliga delområden.
Information om ekonomiska regler och rutiner sker kontinuerligt inom förvaltningen.
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Gunnar Isackson
Teknisk chef
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2 Styrning och ledning
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Inventarier

Att inventarier registrerats i Borås Stads
inventariesystem, att
stöldskyddsmärkning sker.

Inventering 1 gång/år

Analys
Kontroll via Ekonomisystemet Agresso har gjorts gällande fakturor
bokförda som inventarier (konto 51xx).
Åtgärd
Nyregistrering samt redigering av befintliga inventarier sker
regelbundet i inventarieprogrammet RegitWise. Information till
våra medarbetare om att rapportera om nyinköp, se till att vi
stöldmärker och också rapportera om skrotade/utrangerade
inventarier.
Analys
Det finns en uppdaterad inventarieförteckning för varje
arbetsplats. Ansvarig är ekonom. Inventarier registreras löpande
under året.

Finns en uppdaterad
inventarieförteckning för varje
arbetsplats? Finns ansvarig utsedd?
Finns inventarier registrerade som inte
inventerats under året? Registreras
inventarier löpande? Finns rutin för
utrangering av inventarier?

Inventering

Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

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

Intern kontroll-förfrågan skickas till
Löneservice
Fyll i blankett som finns bifogad, finns
också att hämta på intranätet.

Analys
Internkontroll har genomförts avseende löner och utbetalda
arvoden. För kontroll av löner har en avdelning kontrollerats.
Underlag finns i pärm "intern kontroll", rum 213.

Åtgärd
Fortsatt information om att nyinköp av inventarier som överstiger
ett visst värde ska redovisas till ekonom för registrering i
inventarieförteckningen i Regitwise.

3 Personal

Åtgärd
Några avvikelser som kräver åtgärd framkom vid analys av
materialet. Dessa justeras.

Tekniska nämnden, Uppföljning Intern kontroll 2015

3(7)

4 Ekonomi
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

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

Stickprovsstorlek 1-2%

Analys
Vid genomgång av leverantörsfakturor har 417 fakturor granskats
under perioden (123 leverantörer), på kontot 4* - 7*.
Några avvikelser är att 17 fakturor saknade YY-kod varav 4 var
samma leverantör och faktureringsavgift har betalats på en
faktura. De flesta fakturorna hade 30 dagar som betalningsvillkor
men det var 13 fakturor som hade förfallodatum mindre än 30
dagar.
Åtgärd
Fortsatt information om gällande regler angående beställningar,
inköp och fakturahantering. Kontakt har tagits med leverantörer
för att åtgärda återkommande framtida felaktigheter.
Leverantörer har blivit meddelade om att Borås Stad har 30 dagar
som betalningsvillkor och uppmanats att ändra i sin
kundreskontra. När leverantören inte har anammat detta har
bokhållaren ändrat förfallodatumet manuellt. Skanningsföretaget
har informerats om de fall där feltolkning har skett.

Betalningsvillkor: Kontrollera att
betalning sker 30 dagar efter
fakturadatum. Undantag finns där ex.vis
10 dagar gäller.

Stickprovsstorlek 1-2 %

Analys
Se ovan gällande korrekt leverantörsfaktura, samma
kontrollmoment.
Åtgärd
Fortsatt information till attestanter att Borås Stads fakturor i
normalfallet har betalningsvillkoret 30 dagar.

Kontrollera att faktureringsavgifter eller
liknande inte betalats.

Stickprovsstorlek 1-2 %

Analys
Se ovan gällande korrekt leverantörsfatura, samma
kontrollmoment.
Åtgärd
Fortsatt information om gällande regler att faktureringsavgift inte
ska betalas.
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Rutin/System

Representation-utbildning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Utgiftens syfte tydligt framgår av
fakturan, i annat fall ska en
ändamålsbeskrivning vara gjord.
Fakturabilagor ska finnas inskannade (i
annat fall ska en hänvisning ske på
fakturan om var dessa uppgifter
förvaras). Ev specificerade
inköpskvitton bifogas

Stickprovsstorlek 1-2 %

Att deltagarförteckning finns, att syfte
framgår, samt att program bifogas, för
kostnader avseende representation,
utbildningar m.m. Att kostnader för
representation följer skattelagstiftning
samt Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x , 4772, (614x,
616x)

Slutsats

Analys
Samtliga fakturor under april månad har kontrollerats och ingen av
dem saknade anteckning av innehållet.
Åtgärd
Inga åtgärder är nödvändiga.

Analys
Samtliga fakturor januari-februari samt maj - juni avseende konto
471x, 4772, 614x, 616x har kontrollerats. Ett fåtal fakturor saknar
helt underlag eller delvis underlag som t ex upplysning om
ändamål eller program.
Åtgärd
Berörda attestanter har kontaktats för komplettering. Underlag
finns i pärm "Intern kontroll" rum 206.

Upphandling

Att Borås Stads
direktupphandlingsregler efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Analys
Reglerna är som tidigare:
"Direktupphandling är upphandling utan krav på annonsering och
skriftliga anbud. Den får användas vid inköp av varor och tjänster
för högst de belopp som Kommunstyrelsen beslutat, (två
prisbasbelopp för varor och tre prisbasbelopp för tjänster), eller
vid synnerlig brådska som inte kunnat förutses och inte beror på
den upphandlande enheten.
Direktupphandling innebär inte att man kan göra avkall på
affärsmässigheten. Den som direktupphandlar måste genom
offerter från minst tre leverantörer försäkra sig om att välja det
mest fördelaktiga alternativet. Grunderna till köpbeslutet ska
dokumenteras. Det är inte tillåtet att dela upp en upphandling för
att kunna hantera den i olika direktupphandlingar.

Åtgärd
Fortsatt information om gällande regler.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton enligt
upplagd Agresso Exceleratorfrågor

Analys
Stickkontroll har skett på ansvarsnivå för perioden jan-maj 2015.
Totalt antal fakturor: 96 st. Antal fakturor från ej avtalsleverantörer
enligt uttagen rapport i Agresso: 49 st.
Åtgärd
Fortsatt information om gällande regler och uppmaning att lämna
giltiga avtal som finns ute på respektive avdelning till
Upphandlingsavdelningen för att dessa leverantörer ska kunna
registreras som godkända avtalsleverantörer.
Avtalstrohetsrapport tas fram månadsvis och i takt med att fler
leverantörer har blivit klassade som godkända blir
avtalstrohetsvärdet bättre.
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5 Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Verksamhetskontroller

Brandskydd. Kontroll av våra lokaler
enligt SBA (systematiska
brandskyddsarbetet).

Inventering

Analys
Stämma av att brandsyn görs regelbundet.Kontroll gjord under
året. Brandslangar utbytta sommaren 2015 av fastighetsägaren i
fatigheten Kungsgatan. Kyllared och Ramnaslätt har även gjort
kontroll.
Åtgärd
Inga ytterligare åtgärder är nödvändiga.

Utredning och beslut av
färdtjänsttillstånd.

Stickprov 1 % av fattade beslut.

Analys
15 stycken av årets fattade färdtjänstbeslut är kontrollerade.
Analysen säger att besluten är fattade enligt gällande lagstiftning
och föreskrifter.
Dokumentationen i utredningarna följer kraven men kan bli
tydligare.
Underlag finns i pärm "Internkontroll" i rum 201.
Åtgärd
Översyn av vad som ska dokumenteras i utredningar ska göras
under år 2016.
För att underlätta att våra handläggare har en likvärdig syn på
lagen ska vi arbeta fram en mall för hur vi tolkar färdtjänstlagen
gällande ledsagare. Vissa aktuella tidigare fattade ledsagarbeslut
ska omprövas.

Utredning och beslut om
Riksfärdtjänstbeslut.

Stickprov 1 % av fattade beslut.

Analys
Stickprov har tagits på 1% om besluten för Riksfärdtjänst och
besluten följer Riksfärdtjänstlagen och dess tillämpningar.
Totalt 5 beslut är granskade och finns dokumenterade i en pärm,
rum 217.
Åtgärd
Ingen åtgärd är vidtagen.
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Dnr 2015/KN0037 007

Markus Liljedahl, 033-35 76 29

Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen

Uppföljning av Intern kontroll 2015
Beslut
Kulturnämnden godkänner uppföljningen av den Interna kontrollen 2015.

Sammanfattning
Kulturnämnden ansvarar själv för den interna kontrollen av verksamheterna. Den
Interna kontrollplanen revideras kontinuerligt och varje år fastställs en ny Intern
kontrollplan.

2015 års interna kontroll för Kulturförvaltningen
I 2015 års Interna kontroll har endast några mindre avvikelser upptäckts.
Kontrollområdena i 2015 års Interna kontrollplan framgår av bilagan. Varje
kontrollområde har kontrollerats och kommenterats i bilagan under rubrikerna
Analys och Åtgärd.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Bilagor: Uppföljning av Intern kontroll 2015
Lägesrapport i inventeringsprocess

Uppföljning Intern kontroll 2015
Kulturnämnden

1 Inledning
Kulturförvaltningen har genomfört de interna kontrollerna i enlighet med antagen plan för intern kontroll i februari 2015.
Väl fungerande rutiner finns inom samtliga kontrollerade verksamheter.

2 Styrning och ledning
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Inventarier

Konstinventering

Beskrivning av läget för
konstinventeringen.

Analys
Se bilaga med en lägesrapport av inventeringsprocessen av
konsten 2015.
Åtgärd

3 Personal
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

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

Intern kontroll-förfrågan skickas till
Löneservice
Fyll i blankett som finns bifogad, finns
också att hämta på intranätet.

Analys
Lönehanteringen har kontrollerats på Kulturförvaltningens
samtliga institutioner med hjälp av Löneservice. Inga nämnvärda
avvikelser har framkommit.
Åtgärd

4 Ekonomi
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats

Leverantörsfakturor

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften
tillhör verksamheten,YY-kod korrekt
finns på fakturan, F-skatt,
organisationsnummer, genomgång av

Stickprovsstorlek 1-2%

Analys
Kontroll har utförts på ca 100 fakturor. Kontrollen har visa endast
några enstaka avvikelser såsom några konteringsfel.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

attestförteckningar, ej egen attest.

Representation-utbildning

Att deltagarförteckning, att syfte
framgår , samt att program bifogas, för
kostnader avseende representation,
utbildningar m.m. Att kostnader för
representation följer skattelagstiftning
samt Borås Stads riktlinjer

Slutsats
Åtgärd

Stickprov av konto 471x , 4772, (614x,
616x)

Analys
Några brister har upptäckts vid fakturakontrollerna. Det gäller att i
vissa fall saknas deltagarförteckning och syfte med
representation, kompetensutveckling eller resor på några fakturor.
På några fakturor har momsen vid representation inte hanterats
korrekt.
Åtgärd
Påminnelse om att fylla i deltagarförteckningar på fakturorna och
även att syftet ska noteras vid olika typer representation.
Information om momsregeln vid representation till attestanter.
Information till attestanter om regler för attest av resor samt
utbildningar.

Upphandling

Att Borås Stads
direktupphandlingsregler efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Analys
Från 2015 avänds en ny direktupphandlingsmodul som ger en bra
struktur och dokumentation av genomförda direktupphandlingar.
Under 2015 har direktupphandling genomförts gällande nytt
bokningsystem av biljetter för Teatern.
Konstmuseets transporter är ej upphandlade.
Åtgärd
Information till berörda om upphandlingsreglerna som gäller i
Borås Stad.

Att inköp följer ramavtal

Kulturnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2015

Stickprov av vissa konton enligt
upplagd Agresso Exceleratorfrågor

Analys
Kontroll av inköp av kontorsmaterial visar på en god avtalstrohet
mot
upphandlad leverantör.

3(5)

Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Slutsats
Åtgärd
Information om vilka ramavtal som är aktuella i Borås Stad.

Kontanthantering

Inventering av kontant kassahantering,
avstämning av att kassan
överensstämmer samt kontroll att
rutiner för kontanthantering följs.

Stickprov

Analys
Kontroll har utförts i receptionen på Textilmuseet. Textilmuseet
använder en PC-kassa för registrering av försäljning och biljetter.
Alla varor som säljes (med några undantag) har en streckkod som
skannas in. Kontanter förvaras i ett låst kassaskåp i rummet intill
receptionen. Nyckel till detta kassaskåp finns i ett annat
kassaskåp i en annan del av lokalerna. Kontanter boxas efter
behov i Cash shopen på Österlånggatan.
Kassarutinerna fungerar väl.

Åtgärd
Information till berörda om revisionens rekomendationer för
kontanthantering.

5 Egen verksamhet
Rutin/System

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Verksamhetskontroller

Kontroll av diarieregistrering

Genomgång av rutin.

Slutsats
Analys
Kontroll av att ankomstdatum stämplas på inkommande post. Viss
inkommande post/mail till förvaltningen kommer inte till diariet för
registrering. Alla avslutade diarieförda ärenden arkiveras.
Åtgärd
Påminnelse till berörda om hur diarierutinen för post/mail som
kommer till förvaltningen ska fungera.
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Rutin/System

Kontrollmoment

Kulturnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2015

Kontrollmetod

Slutsats

5(5)

Lägesrapport i inventeringsprocess

2016-02-15

Inventering av
• Borås stads konstsamling
• TG Wärenstams stiftelses konstsamling för vilken Borås konstmuseum åtagit sig:
att göra urval av inköp
att förvalta tillsvidare
att deponeras i Borås konstmuseums lokaler tillsvidare
Inventeringsläget av konstsamlingen är enligt följande sedan januari 2015:
Arbete med att byta ut databasen till en nyare modell forsätter. En ny databas skulle göra
arbetet med databasen mer effektivt och skapa bättre möjlighet till att spara, för verken, viktig
information och material. Dessutom ökad möjlighet till tillgänglighet för allmänheten då
nyare databaser är kompatibla med nätpublicering.
Utlån av verk till kommunens olika förvaltningar sker löpande med utlånesavtal och
uppdaterad placeringsinformation. Informationen införs i museets databas. De flesta verk som
har lånats ut till kommunens tjänstemän för utsmyckning av kontorsväggar ligger i ett
värdespann > 500 - 2 000 kr styck. Positivt med utlånen till kontor är att vi får mer utrymme i
magasinen så att en större del av konstsamlingen kan förvaltas på adekvat sätt, samt ökad
tillgänglighet till konsten.
Från och med december 2015 började konstmuseet att ta en årsavgift för utlån inom
kommunen, på 50 kr/grafiskt blad och 200 kr/målning. Detta innebär att låneavtalen och
informationen om de verk som är utlånade ytterligare tydliggörs. Museet arbetar också mer
aktivt med de konstombud som finns på alla förvaltningar inom kommunen.
Ett nytt och uppdaterat låneavtal för de institutioner utanför Borås stad som ansöker om att
låna konst från samlingarna, har tagits fram. Låneavtalet anger de villkor som måste uppfyllas
för att få låna konst, vad gäller t.ex. klimatförhållande, försäkringar och säkerhetskrav. Under
2016 fortsätter arbetet med att dokumentera rutiner för låneärenden, såväl till institutioner
utanför Borås stad som till kommunens förvaltningar.
Rutiner och malldokument för nyförvärv, inkl. försäkringsärenden, till samlingarna har
skapats, för att säkerställa att alla verk registreras och hanteras på lämpligt sätt vid förvärv
och framtida hantering.
Ca 4500 verk har inventarienummer i databasen. Fortfarande finns ett fåtal verk i
magasinet som inte har fått en adekvat placering i magasinen, på grund av tidigare platsbrist.
Arbetet med att hitta ändamålsenliga platser för dessa verk i magasinen pågår.
Den stora merparten av skulpturerna i den offentliga miljön är inventerade och registrerade i
databasen. De har därmed inventarienummer.
Johanna Holmström
Vik. Intendent samling och pedagogik

SKRIVELSE
Markus Liljedahl, 033-35 76 29

2016-03-03
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Dnr 2016/KN0055 168

Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen

Riskanalys 2016
Beslut
Kulturnämnden antar Riskanalys 2016 för Kulturförvaltningen.

Sammanfattning
Kulturförvaltningens ledningsgrupp har upprättat en Riskanalys för 2016. Den
ligger till grund för den Interna kontrollplanen 2016.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande
Bilaga: Riskanalys 2016 Kulturnämnden

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef
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Handläggare, telefon
Markus Liljedahl, 033-35 76 29

Datum
2016-03-03

Diarienummer
Dnr 2016/KN0041 007

Kommunstyrelsen
Stadsrevisionen

Intern kontrollplan 2016
Beslut
Kulturnämnden antar Intern kontrollplan 2016 för Kulturförvaltningen.

Sammanfattning
Kulturnämnden ansvarar själv för den interna kontrollen av verksamheterna. Den
Interna kontrollplanen revideras kontinuerligt och varje år fastställs en ny Intern
kontrollplan.

2016 års Interna kontrollplan för Kulturförvaltningen
Kontrollområdena i 2016 års Interna kontrollplan framgår av bilagan. Den
tillkommande punkten på 2016 års Interna kontrollplan är punkten om
Studieförbunden.
KULTURNÄMNDEN

Sara Andersson
Ordförande

Bilaga: Intern kontrollplan 2016

Eva-Lotta Franzén
Kulturchef

Intern kontrollplan 2016
Kulturnämnden

1 Inledning
Nytt kontrollmoment 2016 är Kontroll av bidragsgivningen till Studieförbunden,

2 Styrning och ledning
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Inventarier

Risk för brand och
stöld av
konstinventarier

Risk för att förmögenhetsskyddande kontroller
ej genomförs enligt Borås Stads riktlinjer.

Konstinventering

Beskrivning av läget för
konstinventeringen.

Kontroll
frekvens
Varje år

3 Personal
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Personal- och
lönekontroller

Risk för att
felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga
belopp går ut till personal eller att staden
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga
området.

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

Intern kontroll-förfrågan
skickas till Löneservice
Fyll i blankett som finns
bifogad, finns också att
hämta på intranätet.

Kontroll
frekvens
Varje år

4 Ekonomi
Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Leverantörsfakt
uror

Risk för felaktiga
utbetalningar till
oegentliga
leverantörer

Risken är att Borås Stad betalar felaktiga
belopp till tvivelaktiga leverantörer samt risk för
förskingring när inte attestreglementet följs.

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

Stickprovsstorlek 1-2%

Varje år

Representation
-utbildning

Risk att riktlinjer ej
följs

Risken är att representationsreglerna för Borås
Stad och Skatteverkets regler ej följs, samt att
representation/utbildning ej är godkänd.
Representation medges endast inom eller i
direkt anslutning till Borås Stads ordinarie
verksamhet.

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt
att program bifogas, för kostnader avseende
representation, utbildningar m.m. Att kostnader
för representation följer skattelagstiftning samt
Borås Stads riktlinjer

Stickprov av konto 471x ,
4772, (614x, 616x)

Varje år
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Kontroll
frekvens

Rutin/System

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Att Borås Stads direktupphandlingsregler
efterlevs

Stickprov på leverantörers
sammanlagda belopp över
gällande
direktupphandlingens
prisbasbeloppsgränser

Varje år

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal

Stickprov av vissa konton
enligt upplagd Agresso
Exceleratorfrågor

Varje år

Risk för felaktig
hantering av
kontanta medel

Kontanta medel som inte redovisas i sin helhet
och ej synliggörs i stadens redovisningssystem
innebär en risk för oegentligheter. God ordning
och säkra rutiner skall upprätthållas för att
minimera risken.

Inventering av kontant kassahantering,
avstämning av att kassan överensstämmer
samt kontroll att rutiner för kontanthantering
följs.

Stickprov

Varje år

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Kontanthanteri
ng

5 Egen verksamhet
Rutin/System

Riskbild

Verksamhetsko
ntroller

Risk att
posthantering och
diarieföring inte
fungerar.

Kontroll av diarieregistrering

Genomgång av rutin.

Varje år

Risk för att bidrag
till
Studieförbunden
inte fördelas på rätt
sätt.

Kontroll av bidragsgivningen till
studieförbunden.

Stickprov

Varje år
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Arbetslivsförvaltningen
Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85

Sida
1(1)
2016-03-29

2016/ALN0039

Kommunstyrelsen

Rutin och anvisningar internkontroll Arbetslivsnämnden

Nämnderna och bolagen har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Varje nämnd och bolag ska upprätta en organisation för sin
internkontroll, och anta regler och anvisningar för denna. Arbetslivsnämnden har upprättat ett förslag till rutin och anvisningar för internkontroll.

Beslut
Arbetslivsnämnden beslutar godkänna upprättad rutin och anvisningar för internkontroll, Arbetslivsnämnden.
ARBETSLIVSNÄMNDEN

Lotta Preijde
Förste vice ordförande

Dag Forsström
Förvaltningschef

Bilaga: Anvisningar för Internkontroll Arbetslivsnämnden

Bilaga

Anvisningar för Internkontroll Arbetslivsnämnden
Arbetslivsnämnden.
Arbetslivsnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa en organisation för
kontrollen.
Arbetslivsnämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till att följa upp att det interna
kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens verksamhetsområde.
Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska nämnden välja ut processer, områden och eller rutiner att
särskilt granska under verksamhetsåret. Olika kontroller i verksamheten kan ingå i kontrollplanen.
Arbetslivsnämnden ska försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplan genomförs. Vid
misstanke om brott ska Nämnden informeras.
Arbetslivsförvaltningen
Chef för ekonomifunktion och verksamhetsutvecklare ska göra förslag till internt kontrollsystem för
nämnden och se till att anvisningar utformas för en god intern kontroll inom verksamheterna. Vidare
ska en väsentlighets- och riskanalys upprättas och med den som underlag upprätta förslag till intern
kontrollplan för nämnden.
Risk- och väsentlighetsanalys
Att granska alla rutiner och system skulle ge en mycket säker verksamhet men kräva mycket tid och
resurser. Vissa kontrollmoment måste väljas ut. För att kunna välja ut kontroller måste en väsentlighetsoch riskanalys göras. Analysen görs av chef för ekonomifunktion samt verksamhetsutvecklare.
Risken kan formuleras som sannolikheten för fel, misskötsel, brister i verksamheten.
Sannolikhet (risk) bedöms utifrån en fyrgradig skala.
1. Osannolik
2. Mindre sannolik
3. Möjlig
4. Sannolik
Väsentligheten kan uttryckas som mänskliga, verksamhetsmässig, ekonomiska eller politiska
konsekvenser som kan uppstå.
Väsentlighet bedöms utifrån en fyrgradig skala.
1. Försumbar
2. Lindrig
3. Kännbar
4. Allvarlig
De riskområden som bör analyseras är:
Inventarier, Personal och lönekontroll, leverantörsfakturor, kontanthantering,
arbetsmarknadsanställningar, försörjningsstöd samt hot och våld.
Rapportering till Arbetslivsnämnden
När förvaltningen granskning är klar lämnas den till nämnden, senast i samband med årsredovisningen.
Vid eventuella allvarliga brister under året informeras nämnden.
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Per Löwendahl
Kvalitetssamordnare

2016-04-21

Dnr 2016/SDNN0017

Lokala regler och anvisningar för intern
kontroll 2016
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Norr antar lokala regler och anvisningar för intern
kontroll 2016 samt översänder dem till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen.

Ärendet
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll som gäller sedan
2014-03-20. Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen
inom respektive verksamhetsområde. Lokala regler och anvisningar ska
utformas för den interna kontrollen. Det är av vikt att dessa regler och
anvisningar dokumenteras och antas av nämnden.

Borås 2025 Ekologiskt perspektiv
Ärendet bedöms inte innebära några ekologiska konsekvenser för Borås.

Borås 2025 Ekonomiskt perspektiv
En väl fungerande intern kontroll kan förebygga ekonomiska skador därav
kan det innebära ekonomiska besparingar för Stadsdelsnämnden Norr.

Borås 2025 Socialt perspektiv
Barn och unga

Barn och ungdomar påverkas inte av ärendet.
Likabehandling

Jämställdhet, tillgänglighet och mångfald påverkas inte av ärendet.

Omvärldsperspektiv
Omvärldsperspektivet har inte beaktats i ärendet.

Facklig samverkan
Information vid FSG, Förvaltningens samverkansgrupp, 2016-04-18.
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Per Löwendahl
Kvalitetssamordnare
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Dnr 2016/SDNN0017

Remissinstans
Ärendet har inte skickats på remiss.

STADSDELSNÄMNDEN NORR

Malin Carlsson (S)
Ordförande

Bo Drysén
Stadsdelschef
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Kvalitetssamordnare
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Lokala regler och anvisningar för intern
kontroll 2016
Stadsdelsnämnden har ansvar för sin interna kontroll. Nämnden ska skapa
en organisation för kontrollen, och se till att regler och anvisningar antas.
Stadsdelsnämnden
Stadsdelsnämnden ska årligen fastställa en internkontrollplan som syftar till
att följa upp att det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom
nämndens verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys ska
nämnden välja ut processer, områden och/eller rutiner att särskilt granska
under verksamhetsåret. Granskningen kan verifiera att verksamheterna når
sina mål, att kontroller genomförs samt att rutiner och riktlinjer följs. Olika
kontroller i verksamheterna kan ingå i kontrollplanen. Nämnden ska
försäkra sig om att granskningarna enligt intern kontrollplanen görs, och vid
behov vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig.
Vid misstanke om brott ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.
Stadsdelschefen
Stadsdelschefen ska göra förslag till internt kontrollsystem för nämnden och
se till att konkreta regler och anvisningar utformas för en god intern kontroll
inom alla verksamhetsområden. Hen ska se till att en väsentlighets- och
riskanalys upprättas och med den som underlag upprätta förslag till intern
kontrollplan för nämnden. Stadsdelschefen bevakar löpande att planen för
intern kontroll följs. Stadsdelschefen ska årligen rapportera till nämnden om
arbetet med intern kontroll, hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder
för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. Hen ska omgående informera
nämnden och Stadsrevisionen om det hos förvaltningen avslöjas misstanke
om brott.
Områdeschef
Områdeschef har ansvar för rutiner och system som säkrar att verksamheten
bedrivs ändamålsenligt och effektivt. Det innebär att bygga in kontroller i
sina rutiner för att säkerställa att lagar och förordningar, kommuncentrala
regler och anvisningar samt nämndens respektive förvaltningens beslut och
direktiv är kända och följs upp. Kontrollerna blir effektivast om de är en
väsentlig del i förvaltningens verksamhet. Kontroller stödjer initiativ för
kvalitet och delegering, undviker onödiga kostnader och möjliggör snabba
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åtgärder vid ändrade förutsättningar. Områdeschefen har förvaltningens
stödfunktioner till sin hjälp.
Enhetschefer
Enhetschefer ansvarar inom sitt ansvarsområde för att det finns rutiner och
system som säkrar att verksamheten bedrivs ändamålsenligt och effektivt.
Det innebär att bygga in kontroller i sina rutiner för att säkerställa att lagar
och förordningar, kommunens regler och anvisningar samt nämndens och
förvaltningens beslut och direktiv är kända och följs upp. Enhetschefen ska
försäkra sig om att den löpande kontrollen är tillräcklig och vid behov vidta
åtgärder. I uppgifterna ingår att svara för att personalen arbetar mot avsedda
mål och resultat. Chef ska bedöma ekonomiska och verksamhetsmässiga
risker och lämna till överställd chef. Chef har också ansvar för åtgärder när
den löpande kontrollen visar avvikelser, och att rapportera detta till
överställd chef.
Medarbetarna
Samtliga anställda är skyldiga att följa regler, rutiner och riktlinjer för att nå
en säker och effektiv verksamhet, och att rapportera avvikelser till närmaste
chef.
Riskanalys
Att granska samtliga rutiner och system skulle ge en mycket säker
verksamhet men kräva mycket tid och resurser. Vissa kontrollmoment måste
väljas ut. För att kunna välja ut kontroller ska årligen göras risk- och
konsekvensanalys. Analysen delas upp i del som beskriver sannolikheten för
fel, misskötsel och brister i måluppfyllelse. Konsekvensen kan uttryckas som
mänskliga, verksamhetsmässiga, ekonomiska eller politiska konsekvenser
som kan uppstå.
Sannolikhet och väsentlighet bedöms utifrån fyrgradiga skalor:
Sannolikhet
1. Osannolik
2. Mindre sannolik
3. Möjlig
4. Sannolik

Konsekvens
1. Försumbar
2. Lindrig
3. Kännbar
4. Allvarlig

Vilka delar av verksamheten som är mer väsentliga än andra avgörs efter
ekonomisk omfattning, nytta för brukarna etc.
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Riskerna för fel och brister är ofta större vid förändringar i verksamhet,
organisation, system och rutiner med mera.
De riskområden som bör analyseras är:
omvärldsrisker, till exempel befolkningsförändring som kan påverka
stadsdelsnämndens verksamhet
redovisningsrisker, kan bland annat innebära att underlag och antaganden är
felaktiga eller räkenskaperna inte är tillförlitliga
legala risker, exempelvis nya lagar eller förordningar som påverkar nämndens
verksamhet
verksamhetsrisker, inkluderar även kvalitetsfrågor, risken att stadsdelsnämnden
inte når sina verksamhetsmål eller att verksamheten inte drivs på ett
kostnadseffektivt sätt
bristande efterlevnad av regelverk, det vill säga att verksamheten inte lever upp till
lagar och förordningar eller till interna regelverk
förtroendeskador i form av till exempel vidlyftig representation, mutor och
bestickning.
Risk och konsekvens vägs samman för olika verksamheter - på det sättet kan
en rimlig nivå hittas på kontrollen. Bedömningen måste ta hänsyn till
kostnaden för den interna kontrollen. Kontrollen får inte bli orimligt dyr,
utan vägas mot konsekvenserna om ett fel uppstår. Det samlade resultatet
ligger till grund för Stadsdelsnämndens interna kontrollplan.
Intern kontrollplan
Intern kontrollplan är en produkt av risk- och väsentlighetsanalysen och styr
antalet kontrollområden. Antalet kontrollområden bör ta hänsyn till de
resurser som avsätts för kontrollerna. Granskningen ska verifiera att
verksamheterna når sina mål samt följer och genomför riktlinjer och
fastlagda kontroller.
Intern kontrollplan ska innehålla följande delar:
– Process, det vill säga rutin eller system
– Kontrollmoment, det vill säga vad varje kontroll ska säkerställa
– Kontrollmetod
– Bedömning utifrån riskanalysen
– Vem ansvaret är delegerat till
Intern kontrollplan för kommande år beslutas av nämnden.
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Rapportering till nämnden
När förvaltningens granskning är klar lämnas en skriftlig
uppföljningsrapport till nämnden, senast i samband med årsrapporten.
Rapporten ska sammanfatta de granskningar som gjorts under året med
iakttagelser, slutsatser och föreslagna förbättringar.
Vid allvarliga brister informerar stadsdelschefen genast nämnden.
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Tilläggsanslag för utökning av Träffpunkt Simonsland
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Ge Stadselsnämnden Öster uppdrag enlig bifogade skrivelse. Uppdraget utförs tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden och rapporteras till Kommunstyrelsen senast den 15 september 2016.

2016-05-13
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0387 048
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2016-05-18/Magnus Widén

Programområde: 3

Sida
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Dnr 2015/KS0387
Ert dnr

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson

Stadsdelsnämnd Öster
Fritids- och folkhälsonämnden

Tilläggsanslag för utökning av Träffpunkt Simonsland
Stadselsnämnd Öster begär utökning av anslaget för Träffpunkt Simonsland. Begäran
består i att utöka ramen med 1,1 mnkr under 2016 för löpande kostnader, bland annat
för ytterligare lokaler, samt även en begäran om ytterligare 1,4 mnkr för 2017. Till
detta kommer en begäran om investeringsanslag på 2,6 mnkr för 2016 som ska användas till inköp av inventarier, larm- och passagesystem, konferenssystem mm.
Verksamheten startade upp 2015 efter en tids utredande och med stora förväntningar
om en mötesplats för verksamheter inom äldre- och funktionshinderverksamheten.
Mycket av dessa förväntningar har uppfyllts och verksamheten har utvecklats snabbt
med många besökare och med mycket olika innehåll vilket är mycket positivt. Kommunstyrelsen anser att det vore bra om Stadsdelsnämnd Öster får ett uppdrag att
tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden utvärdera verksamheten. Utvärderingen bör sedan kompletteras med en beskrivning av framtiden i ca ett fem års perspektiv där nämnderna bland annat hanterar integrationsfrågor och tillgänglighetsfrågor kopplat till sysselsättning för personer som står långt från arbetsmarknaden, mötesplatser i Borås Stad i dag samt hur eventuell uthyrningsverksamhet bör hanteras.
Detta uppdrag bör redovisas till Kommunstyrelsen senast den 15 september för att
kunna hanteras i 2017 års budgetprocess.
Kommunstyrelsen beslutar att ge Stadselsnämnd Öster ovanstående uppdrag och att
det utförs tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden. Uppdraget rapporteras till
Kommunstyrelsen senast den 15 september 2016.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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Sammanträdesdatum 2016-03-22
2016/SDNO0028
Handläggare
Annica Olausson

Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag för utökning av Träffpunkt Simonsland
Nämndens beslut
Stadsdelsnämnden Öster äskar hos Kommunstyrelsen om tilläggsanslag för hyra och
tillkommande löpande kostnader på 1,1 mkr under 2016 samt ytterligare 1,4 mkr från 2017
(totalt 2,5 mkr) för utökning av Träffpunkt Simonsland.
Stadsdelsnämnden Öster äskar också om investeringsanslag på 2,5 mkr under 2016 för inköp
av inventarier, larm- och passagesystem, konferenssystem m.m.
Ärende
Träffpunkt Simonsland är en kommungemensam träffpunkt för äldre och personer med
funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Träffpunkten drivs av föreningar, organisationer
och kommun tillsammans. Det är ett föreningshus och i huset finns också en anhörigcentral.
Träffpunkt Simonsland har sedan starten utvecklat sin verksamhet. I dagsläget har cirka 45
föreningar aktiviteter i huset. Antalet bokningar av lokaler för aktiviteter uppgår under ett år
till cirka 3 500. I huset finns utöver bokningsbara lokaler för olika aktiviteter också ett café,
en bastu, fyra anpassade kök varav två är höj- och sänkbara samt kontor för Borås Stads
personal.
Stadsdelsnämnden Öster äskade hos Kommunstyrelsen i april 2015 om ett utökat
kommunbidrag på 4,1 mkr för att: fullt ut få täckning för driften av träffpunkten, som under
2015 varit underbudgeterad med cirka 2 mkr. Äskandet omfattande även ett utökat
kommunbidrag för att anställa en frivilligsamordnare och öppna en frivilligcentral samt hyra
in ytterligare lokalyta för att skapa fler mötelokaler och fler kontor för föreningar.
Kommunstyrelsen beslutade 2015-06-15 att prövning av ett utökat kommunbidrag skulle ske
i samband med 2016 års budgetarbete. Kommunfullmäktige har i Budget 2016 inte utökat
kommunbidraget. I budgeten ges Stadsdelsnämnden Öster dock i uppdrag att komplettera
Träffpunkt Simonsland med en frivilligsamordnare som ska arbeta med alla målgrupper och
en lots till verksamheten för personer med funktionsnedsättning.
Träffpunkt Simonsland disponerar idag cirka 3000 kvadratmeter. I huset finns ytterligare
1500 kvadratmeter lediga. En förhyrning av ytterligare lokalyta skulle möjliggöra en positiv

BESLUT

2 (2)

Sammanträdesdatum 2016-03-22
2016/SDNO0028
Handläggare
Annica Olausson

utveckling med fler och större lokaler för olika aktiviteter. Föreningarna efterfrågar för sina
årsmöten eller andra större arrangemang en lokal som inrymmer cirka 200 personer. Det
finns också en efterfrågan på lokaler för musik, film, spelrum samt utökade ytor för caféet
och ytterligare kontor för föreningar. Det finns ett antal föreningar och andra organisationer
som står i kö för kontor på träffpunkten. Det behövs dessutom fler kontorsarbetsplatser för
Borås Stads personal samt förrådsutrymmen.
Hyran för ytterligare 1500 kvadratmeter är cirka 1,6 mkr per år. Utöver hyran tillkommer
andra löpande driftkostnader för exempelvis lokalvård. De totala driftkostnaderna 2017
beräknas till 2,5 mkr. För 2016 beräknas de löpande kostnaderna till 1,1 mkr, då hyresavtal
tecknas först från 1 juli. Investeringsutgiften för tillkommande inventarier, larm- och
passagesystem, konferenssystem m.m. beräknas till cirka 2,5 mkr. Stadsdelsnämnden Öster
har i beräkningarna tagit med att de tillkommande inventarierna genererar 390 tkr i
kapitalkostnader i den totala driftkostnaden från 2017.
STADSDELSNÄMNDEN ÖSTER

Ida Legnemark
Ordförande

Ulrika Gustafson
Stadsdelschef

Identifierade brister och utvecklingspotential - Träffpunkt Simonsland
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En lokal som inrymmer ca 200 personer för de föreningar i huset som har större
arrangemang eller möten, ex årsmöten.
En filmsal
Ett aktivitetsrum (hälsa och friskvård). Många föreningar i huset bedriver yoga/pilates
m.m. och det saknas ändamålsenlig lokal för detta.
En lokal för musik och körsång. Lokal Åsikten eller caféet är de enda lokaler som det i
dagsläget går att utföra dessa aktiviteter i. Lokal Åsikten har heltäckningsmatta vilket inte
är optimalt ur akustiksynpunkt. Caféet är redan nu hårt belastat och är öppet varje dag kl.
08-17. Intention är att ha caféet kvällsöppet från och med hösten 2016.
En större bridgelokal. Bridge är den aktivitet som samlar flest. Cirka 300 personer spelar
bridge på Träffpunkt Simonsland varje vecka. Vissa föreningar bedriver inte sin bridge
här just nu på grund av platsbrist.
Ett personalrum för Borås Stads personal.
Förråd för Borås Stads och föreningarnas behov
Ytterligare cirka 10 föreningskontor. Fem föreningar står idag i kö och vill ha eget kontor.
Utökad kapacitet för caféverksamheten.
Ett spelrum. Idag spelas det canasta ett flertal tillfällen i veckan och denna aktivitet
behöver speciella bord (fyrkantiga)
En samlingsplats/lokal för frivilligorganisationer.
Fler kontor till Borås Stads personal. Demensteamet sitter idag tre stycken i ett rum,
vilket avsevärt försvårar deras arbete
Ett litet konferensrum (ca 5 personer).
Fler medelstora (ca 30 personer) konferensrum.
Hörslinga behöver installeras i fler lokaler

Expandering Träffpunkt Simonsland
Investeringsbudget
Hyra 1500 kvm

Löpande kostnader

Löpande kostnader

6 mån 2016

2017 ej uppräknat

810 000

1 620 000

Kapitalkostnader
Larmanläggning

390 000
150 000

Städkostnader
Inventarier

160 000

Konferenssystem

350 000

Kopiering

208 000

416 000

25 000

50 000

25 000

50 000

1 069 000

2 527 000

150 000

Löpande drift
Passagesystem

80 000

Hörslingor

80 000

Summa

1 000

1 500 000

Accesspunkter

Förråd

1 000

2 470 000
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Projekteringsframställan för nybyggnad av KreaNova förskola, Värmlandsgatan kv Maskinisten 3,
Borås
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att utöka investeringsbudgeten 2016 med 35 350 000 kr för nybyggnad av förskola på Norrby.
Att Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av KreaNova förskola, Värmlandsgatan, kv. Maskinisten 3, Borås.

2016-05-12
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-18
Datum

Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2016/KS0405 290
Handläggare: Dan Persson, tfn 033 35 58 52
Datum/avdelningschef: 2016-05-12/Magnus Widén

Programområde: 3
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Dnr 2016/KS0405

Avd: Ekonomistyrning
Handläggare: Dan Persson
Kommunfullmäktige

Projekteringsframställan för nybyggnad av
KreaNova förskola, Värmlandsgatan kv Maskinisten 3, Borås
I budget 2016 finns följande uppdrag: ”Lokalförsörjningsnämnden uppdras tillsammans med Stadsdelsnämnd Väster att skyndsamt ta fram en förskola på Norrby.”
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 26 april 2016 att Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna projekteringsframställan avseende nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kv. Maskinisten 3, Borås.
Investeringsutgiften beräknas till 35 350 000 kr som inte finns med i 2016 års investeringsbudget.
Förskolan kommer att innehålla sex avdelningar i två plan och i samband med denna
etablering lämnas paviljongförskolan Almgården som i dag har 45 barn.
Kommunstyrelsen är införstådd med att hyresnivån inte är den definitiva då hyressystemet för Borås Stad ses över inför 2017.
Stadsdelsnämnd Väster har den 27 april 2016 tillstyrkt projekteringsframställan.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Att utöka investeringsbudgeten 2016 med 35 350 000 kr för nybyggnad av förskola på
Norrby.
Att Lokalförsörjningsnämnden får i uppdrag att projektera för nybyggnad av KreaNova
förskola, Värmlandsgatan, kv. Maskinisten 3, Borås.
KOMMUNSTYRELSEN
Lena Palmén
Kommunalråd
Magnus Widén
Ekonomichef
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TJÄNSTESKRIVELSE
2016-04-27

2015/SDNV0199

Magnus af Klint
Chef ekonomifunktionen
0768 – 88 37 05

Tillstyrkan av projekteringsframställan - Förskola
Norrby
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden Väster föreslås besluta att:
1. Tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan
avseende förskola på Norrby.
2. Översända Stadsdelsnämnden Västers ställningstagande till
Kommunstyrelse och Lokalförsörjningsnämnden
Yttrandet i sin helhet
Stadsdelsnämnden beslutade 24 november 2015 att begära hos
Lokalförsörjningsnämnden, LFN, att en förstudie genomförs för att bygga
en förskola i Norrby i anslutning till Norrbyskolan.
LFN har nu gjort en förstudie, och beslutar vid sitt sammanträde 26 april
2016 att föreslå Kommunstyrelsen att, under förutsättning av
Stadsdelsnämnden Västers tillstyrkan, att godkänna LFN:s
projekteringsframställan avseende nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kvarteret maskinisten 3 Borås.
LFN har utfört förstudien i nära samarbete med stadsdelens
förskoleverksamhet och förvaltningen föreslår Stadsdelsnämnden Väster att
tillstyrka LFN:s framställan till Kommunstyrelsen
Samverkan
Ärendet samverkades vid FSG tisdag den 19 april 2016.
STADSDELSFÖRVALTNINGEN VÄSTER
Monica Svensson
Stadsdelschef
Bilaga: Lokalförsörjningsnämndens framställan till kommunstyrelsen om
projekteringsframställan av förskola i Norrby

Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2016-04-27
§ 54

2015/SDNV0199

Tillstyrkan av projekteringsframställan- Förskola Norrby
Stadsdelsnämnden beslutade 24 november 2015 att begära hos Lokalförsörjningsnämnden,
LFN, att en förstudie genomförs för att bygga en förskola i Norrby i anslutning till
Norrbyskolan.
LFN har nu gjort en förstudie, och beslutade vid sitt sammanträde 26 april 2016 att föreslå
Kommunstyrelsen att, under förutsättning av Stadsdelsnämnden Västers tillstyrkan, att
godkänna LFN:s projekteringsframställan avseende nybyggnad av KreaNova förskola,
Värmlandsgatan, kvarteret maskinisten 3 Borås. LFN har utfört förstudien i nära samarbete
med stadsdelens förskoleverksamhet.
Beslut
Stadsdelsnämnden Väster beslutar att:
1. Tillstyrka Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan
avseende förskola på Norrby.
2. Översända Stadsdelsnämnden Västers ställningstagande till
Kommunstyrelse och Lokalförsörjningsnämnden.
Vid protokollet
Kristina Janze
2016-05-02

Ordförande
Per Carlsson

Justerande ledamot
Lennart Andreasson

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 maj 2016.
Rätt utdraget betygar:

Kristina Janze
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Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående beslut
om bidrag till fristående förskola, fritidshem och grundskola för åren 2007 – 2013.
Kommunstyrelsen beslutade den 14 december 2015 att inte betala ut några retroaktiv bidrag till fristående förskolor, fritidshem och grundskolor efter att en sådan begäran inkommit från Malmen Montessori och Borås Kristna Skola (bilagorna 1-2).
Beslutet har överklagats av Malmen Montessori som till grund för överklagandet har anfört att Kommunen, utan att kompensera de fristående verksamheterna, har tilldelat de kommunala verksamheterna
resurser utöver budget dels genom att ackumulera negativa resultat för åren 2007-2009 och 2012-2013,
dels genom att skriva av underskott som uppstått under åren 2010 och 2011 (bilaga 3).
Efter att Kommunen förelagts att yttra sig har ett sådant yttrande utarbetats och översänts till förvaltningsrätten (bilaga 4). Kommunen yrkar genom yttrandet att den del av Malmen Montessoris överklagande som avser åren 2007-2009 i första hand ska avvisas och i andra hand avslås. Beträffande den del
av överklagandet som avser bidrag för åren 2010-2013 yrkar Kommunen att överklagandet avslås.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Vidtagen åtgärd godkänns.
2016-05-19
Datum

Lena Palmén
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

Datum

Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0845 611
Programområde: 3
Handläggare: Lena Frygne (tfn 5850), Torbjörn Alfredsson (tfn 7190)
Datum/avdelningschef: 2016-05-23/Magnus Widén
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Yttrande över samråd för tillägg till detaljplan för Viared
Norr, kv Sjöhästen
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

2016-05-17
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-19
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0664 214
Handläggare: Sebastian Andersson, tfn 0734-327090
Datum/avdelningschef: 2016-04-20 / bh

Programområde: 2
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Dnr 2015/KS0664
Ert dnrBN2015-1708

Strategisk samhällsplanering & Mark o exploatering
Sebastian Andersson

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande över samråd för tillägg till detaljplan
för Viared Norr, kv Sjöhästen
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Tillägg till detaljplan för Viared Norra,
kv Sjöhästen
Samråd

BN 2015-1708

Planbeskrivning
Tillägg till detaljplan för Viared Norra, Sjöhästen, Borås Stad, BN 2015-1708, upprättad den 15 februari 2016.

1. Inledning

2. Planbestämmelser

Planens syfte

Planen omfattar ett kvarter och innebär att friliggande och
sammanbyggda hus samt flerfamiljshus tillåts.

Planens syfte är att ändra planbestämmelserna på fastigheterna Sjöhästen 1-5 för att möjliggöra för sammanbyggda
hus; rad-/kedje-/parhus samt flerfamiljshus. Befintlig plan
tillåter endast friliggande hus med max 200 m2 byggnadsarea.
Planbestämmelserna behöver justeras gällande exploateringsgraden och den tillåtna höjden.

Planområde

Planområdet väster om Borås, mellan Viaredssjön och Rv
40, är en del av Viareds Strand, som också benämns Lyckebo
Sjöstad, och ligger mellan Bullerbygatan och Lönnebergagatan. Marken är i privat ägo och omfattar ca 5130 m2 .

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan P1179 vann laga kraft 2013-01-11 och
anger friliggande byggnader med byggnadsarea på max
200 m2 .

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen gav genom delegationsbeslut 2015/
KS0664 214 daterat 2015-12-07 Samhällsbyggnadsnämnden
i uppdrag att ändra detaljplanen för Viared Norra, Sjöhästen
1-5.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-17 att ge
Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ändra planen i
enlighet med Kommunstyrelsens delegationsbeslut.

Utnyttjandegrad

Total tillåten byggnadsarea är 40% av tomtarean, vilket
regleras med en bestämmelse om exploateringsgrad; e40.

Utformning

Högsta byggnadshöjd ökas med 0,3 m till 6,3 m.

Administrativa bestämmelser

Gällande detaljplan ska läsas samman med tillägget, vilket då
får samma genomförandetid.

3. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har
gjorts för befintlig plan och gäller under genomförandetiden
och tillägget medför ingen förändring.

Hållbar utveckling

Planen bidrar till att mer kan byggas på platsen och leder
därmed till en förtätning av bebyggelsen, vilket är positivt för
Borås Stads mål att bygga för en hållbar utveckling. Dessutom skapas efterfrågade bostäder i ett attraktivt område.

4. Administrativa frågor
Handläggning

Tillägget avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden och
handläggs med standardförfarande.
Om inga synpunkter av vikt inkommit under samrådet
kommer planförfarandet att ändras till begränsat planförfarande och därmed gå direkt till Samhällsbyggnadsnämnden
för antagande. Planen bedöms vara förenlig med översiktsplanens samhällsbyggnadsmål och spelregler.

Organisatoriska frågor

Samråd sker i april 2016, planen beräknas kunna antas i juni
2016.

Översiktskarta
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e40
6,3

Tillägg till detaljplan
Följande gäller inom områden med nedanstående
beteckningar. Där beteckning saknas gäller
bestämmelsen inom hela planområdet. Endast
angiven användning och utformning är tillåten.
Planområde för tillägg
Planbestämmelse som utgår
Utnyttjandegrad
e40 Byggnadsarea i % av totala tomtarean
Utformning
Högsta byggnadshöjd

6,3

Plankarta

Genomförandetid
Genomförandetiden är samma som för befintlig
detaljplan.
Planavgift ska inte tas ut.

Tillägg till Detaljplan för Viared Norra

Samrådshandling
Beslutsdatum

kv Sjöhästen

Inst.

Samråd

2016-03-15

DEL.

Borås Stad, Västra Götalands län
Antagande

Tillägg upprättat 2015-02-15
Laga kraft

Andreas Klingström
Planchef

Planavgift

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut vid lovärenden.

Medverkande tjänstemän/samverkan

Elisabet Clementson
Planarkitekt

BN 2015-1708

Planavdelningen

Andreas Klingström		

Elisabet Clementsson

planchef				planarkitekt

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning.
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tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan
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BESLUTSFÖRSLAG

Yttrande över samråd för detaljplan Dammsvedjan, kv
Släpan 2
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen har inget att erinra.

2016-05-17
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-19
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2014/KS0630 214
Handläggare: Charlotta Tornvall, tfn 033 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2016-04-12 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-05-30

Dnr 2014/KS0630
Ert dnr BN2014-1328

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Samhällsbyggnadsnämnden

Yttrande samråd för detaljplan Dammsvedjan,
kv Släpan 2
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot detaljplaneförslaget.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Dp

Detaljplan för del av Dammsvedjan,
Kv. Släpan 2 m.fl. (Bygatan)
Samråd

BN2014-1328

Sammanfattning
Detta förslag till ny detaljplan ger möjlighet att, på den
befintliga fastigheten Släpan 2 på Dammsvedjan, skapa cirka
26-28 nya bostäder. Utöver bostäder ger planen genom
bestämmelsen Centrum förutsättningar för både handel,
service och samlingslokaler i bottenvåningen. Byggrätten
utgår från den nuvarande byggnadens placering, men förlängs
i vinkel utmed Tingsgatan. Parkeringen med infart från
Tingsgatan, placeras under gård samt byggnad och beräknas
till 35-38 platser.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Dammsvedjan, Släpan 2 m.fl. (Bygatan), Borås Stad, upprättad den 21 mars 2016.

1. Inledning
Planens syfte

Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Dammsvedjan genom att ersätta den befintliga kontorsbyggnaden med
ett flerbostadshus. Byggnaden ska utformas med en hög
arkitektonisk kvalitet och med hänsyn till omkringliggande
bebyggelse och utemiljö.

Planområde

Området ligger i kvarteret Släpans sydöstra hörn, mellan
Svedjegatan och Tingsgatan, med Bygatan som avgränsing i
öster. Planområdets storlek är ca 1850 m2 . Marken i området
ägs av Släpansfastigheter AB.

Gällande detaljplan

Gällande detaljplan för området är Ändring av stadsplanen, del
av Dammsvedjan (P274) från 1961. Den anger kvartersmark
med handelsändamål med en tillåten byggnadshöjd om 6,5
meter, samt en åt sydväst utskjutande del med en byggnadshöjd på 3,5 meter. Resterande del är prickad vilket innebär att
den inte får bebyggas.

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen yttrade sig 2014-11-10 §488 till Samhällsbyggnadsnämnden att man var positiva till att pröva möjligheten att ändra detaljplanen för Släpan 2.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-01-22 att ge
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta
detaljplan och att meddela sökanden om positivt planbesked
samt att planavtal ska upprättas.

Ny bebyggelse

Den befintliga byggnaden kommer att rivas för att ge plats
för ett flerbostadshus i fem våningar där den femte våningen
är indragen. Planen tillåter centrumverksamhet i bottenvåningen. Entrén kommer att vara i nivå med gatan. Gården
kommer att vara något upphöjd för att möta gångvägarna på
grannfastigheten i väster. Planen reglerar även att gården inte
får hägnas in. Det innebär att ett gårdsrum skapas tillsammans med grannfastigheten Släpan 1. Parkering anordnas
under marknivå med utfart mot Tingsgatan. I bottenvåningen ges möjlighet till uteplatser mot Bygatan, medan det
på övriga våningsplan tillåts utstickande balkonger.

Stadsbild och gestaltning

Den nya byggnaden kommer att ha en liknande placering
som den befintliga, med tillägget att den nya även kommer
att sträcka sig längs med Tingsgatan. Liksom övriga flerbostadshus i området kommer byggnaden att ha förgård ut mot
gatan. Balkonger och uteplatser ska placeras så att insyn till
grannar undviks i största mån.

Bostäder

Fördelningen mellan bostadsrätter, hyresrätter och småhus
är i Dammsvedjan relativt jämn. Planen kommer innebära ett
tillskott på 26-28 bostadsrätter.

Offentlig service

Det finns två skolor F-6 skolor i närområdet; Svedjeskolan
och Kristinebergsskolan. Kristinebergs bibliotek ligger också
i närheten. En förskola och en LSS-verksamhet är planerad
sydväst om planområdet.

Kommersiell service

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur och kulturmiljö

Fastigheten avslutar centrumbildningen med flerbostadshus
vid Svedjegatan och gränsar mot småhusbebyggelsen längs
Tingsgatan. Bebyggelsen är från 1950-talet och är tidstypisk
för den tidens ideal och tankar om grannskapsenheter. Det
finns också inslag som påminner om de trädgårdsstadsplaner
som ritades i början av 1900-talet med terränganpassade
svagt svängda gator med byggnader som grupperar sig runt
en större grönyta.
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I den befintliga byggnaden finns idag massageverksamhet,
tidigare har det även funnits en livsmedelsbutik i huset.
Annars saknas för närvarande kommersiell service i området.
Närmsta livsmedelsbutik är ICA Maxi cirka två kilometer
bort. Planförslaget ger möjlighet att etablera handel i bottenvåningen på den nya byggnaden.

Tillgänglighet för människor med
funktionsnedsättningar

Planområdet är relativt plant, med en höjdskillnad på 1-1,5
meter mellan omgivande gator och innergården. I enlighet
med gällande byggregler anläggs ramper med en lutning på
max 1:12 för att tillgängliggöra anslutning mellan gata och
gård. Entrér mot gatan läggs i nivå med gatan.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Enda verksamhet idag är en thaimassage som har entré mot Bygatan

Tingsgatan, typisk småhusbebyggelse för området

Flerbostadshus längs med Svedjegatan

DETALJPLAN
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Planområde
Gångväg
Cykelväg
Planerad bilväg
Planerad Cykelväg
Planerad Gångväg
Hållplats

SVE

DJE
GA
TAN

Cykelvägar (blått) busshållplatser (orange), planområde (rött) samt ny väg (vit streckad).

3. Gator och trafik
Gatunät

Huvudgatan i området är Svedjegatan som kommer upp
från Söderleden och efter kvarteret Släpan övergår till
Skala
1:4000
Lars Kaggsgatan som i sin förlängning
leder
mot Borås
centrum. Planområdet nås från Bygatan som är en tvärgata
till Svedjegatan. En ny väg är på väg att anläggas mellan Lars
Kaggsgatan/Svedjegatan och Skjutbanegatan.

Gång- och cykeltrafik

Gångvägar i form av trottoar finns längs samtliga gator
som omger planområdet. I Tingsgatans norra ände finns en
passage för gångtrafik till Lars Kaggsgatan. Både till fots och
cykel tar man sig mot Borås centrum längs Lars Kaggsgatan
på gemensam gång- och cykelväg. Cykelväg finns även längs
med Svedjegatan. Längs den tidigare nämnda nya vägen
kommer även gång- och cykelväg att anläggas.

Kollektivtrafik

Närmsta busshållplats heter Dammsvedjan och ligger knappt
50 meter ifrån planområdet på Svedjegatan och trafikeras av
linje 7 och 15. Från Dammsvedjan till Södra torget tar det ca
8 minuter med linje 7.
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Biltrafik och bilparkering

Parkering anordnas längs Tingsgatan samt i form av garage
under gården och byggnadens bottenvåning. Befintlig parkering i hörnet Svedjegatan/Bygatan behålls. Angöring/

utfarter/varumottagning

0

50

100

Ett utfartsförbud införs till Svedjegatan och Bygatan. Det
innebär att in- och utfart till parkeringsgaraget kommer ske
från Tingsgatan vilket är den mest trafiksäkra lösningen.
Besöksparkering till eventuell centrumverksamhet anordnas
på befintlig parkering i hörnet Svedjegatan/Bygatan.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Området är anslutet till kommunala ledningar för vatten och
avlopp.

Dagvatten

Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört
med innan förändringen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

150m

Buller ekvivalent
45-49dBA
50-54dBA
55-59dBA
60-64dBA

Dagvattenflödet ska beräknas utifrån ett 10-årsregn med
10 minuters varaktighet, dels utifrån dagens situation och
därefter utifrån framtida förhållanden då området exploaterats. Skillnaden i flöde ska utjämnas på tomtmark innan det
avleds till dagvattenledning.

Värme

Området är anslutet till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber

Området är anslutet till el och teleledningar.
Källa: ÅF Infrastructure, Kartläggning av omgivningsbuller, Borås Stad år 2012

Avfall

För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid
avfallshämtning ska anvisningarna i Avfall Sveriges Handbok
för avfallsutrymmen samt Boverkets vägledningshandbok
Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk följas.

5. Mark
Geologi

Översiktlig kartinventering av planområdets geologi indikerar att området liksom angränsande mark består av sandig
morän med ett uppskattat djup om 3-10 meter till berggrunden, vilket ger goda förutsättningar för byggnation.

Natur och vegetation

Den vegetation som finns på planområdet består av planterade buskage och några mindre ytor gräsmatta. På den i
väster angränsande fastigheten Släpan 1 finns såväl öppna
gräsytor samt uppvuxna löv och barrträd. Delvis är trädbeståndet en medveten gestaltning, men i fastighetsgränsen
finns även frösådda träd. Gården och kvarteret är till sin
utformning tidstypisk med byggnader placerade utifrån
hänsyn till platsens naturliga förutsättningar och bidrar till
Dammsvedjans identitet.

Lek och rekreation

6. Vatten
Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet.
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grundvatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för
Copyright Borås Stad
buller och luft.
Kartredovisningen
har ingen
Skala 1:1000
rättsverkan

0

Grundvattnets kvalitet

Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status.
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag
eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god
kemisk status.
Grundvattnet på platsen påverkas inte negativt på grund av
föreslagen planåtgärd.

7. Störningar på platsen

Närmaste kommunala lekplatserna är kvarterslekplatsen
Solgläntan drygt 200 meter söderut och kvarterslekplatsen
Tingsgatan cirka 450 meter öster om planområdet. I närområdet finns mindre grönområden av naturmarkskaraktär i
alla riktningar. Cirka 350 meter västerut börjar ett större
skogsområde.

Buller

Fornlämningar/kulturminnen

Enligt den bullerkartering som Borås stad gjorde 2011 så
finns det ingen risk att bullerriktvärden överskrids på platsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med
miljöförvaltningen gjort bedömningen att ingen ytterligare
utredning behövs.

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.

Radon

Enligt översiktlig inventering utgör marken normalriskområde vad avser radon.

DETALJPLAN
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Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsättningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.
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Luftkvalitet

För att undvika att människor andas in skadliga halter av
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitetsförordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs
genom vårt medlemskap i EU.
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög.
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt.
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Miljökvalitetsnormerna
överskrids inte på platsen och de kommer heller inte att
överskridas på grund av den nya bebyggelse som tillåts i
detaljplanen.

8. Planbestämmelser
Kvartersmark

i markplan genom huskroppen för att bibehålla den passage
som idag finns mellan Släpan 1 och Tingsgatan. Då byggrätten medger en förändring i Dammsvedjans höjdskala finns i
planen bestämmelser som reglerar utseendet på byggnaden.
Förutom den indragna femte våningen finns bestämmelse
som innebär att byggnaden måste ha förskjutningar i fasadens
horisontalled. Det är för att minska möjligheten att utifrån
byggrätten skapa en byggnad som upplevs alltför massiv.
Dessa förskjutningar består i exploatörens förslag av en
variation mellan indragna och utstickande balkonger och en
förskjutning i fasadlivet längs Tingsgatan.
För att undvika insyn får balkonger inte anordnas närmare
än 5 meter från byggnader på fastighet Släpan 1, medan
uteplatser inte får anordnas närmare än 2,5 meter.
Mot Bygatan och Tingsgatan får balkonger och uteplatser
kraga ut högst 2,2 meter från fasadliv. På eventuell takterrass
får terrass anordnas hela vägen ut till fasadliv på våningen
under.

Bokstaven B betyder att Bostäder tillåts. Bokstaven C står
för Centrum och tillåter all sådan verksamhet som bör
ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå för många. I
ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingslokaler.

9. Övergripande beslut

Begränsningar av markens bebyggande

Vision 2025

Byggrätten är begränsad med prickad mark till en yta som
ligger 5 meter ifrån Tingsgatan och 4,3 meter ifrån Bygatan.
Likaså är parkeringen i hörnet Svedjegatan/Bygatan prickad
och får alltså inte bebyggas.
Innergården får underbyggas av ett körbart och planterbart
bjälklag, vilket ger möjlighet att skapa ett parkeringsgarage
under och planteringsytor ovanpå. Planen ger även möjlighet
till uteplatser ovanpå bjälklaget.

Mark och vegetation

Genom en höjdbestämmelse regleras gårdens nivå så den
ansluter till fastigheten Släpan 1. Planbestämmelserna reglar
dessutom att gården inte får hägnas in. Avsikten med båda
dessa bestämmelser är att trots förtätningen behålla den
öppna struktur som präglar områdets flerbostadskvarter och
bibehålla de kvaliteter som finns i Släpans gårdsrum idag.

Placering, utformning, utseende

Byggnadens höjd regleras av den bestämda högsta nockhöjd
över nollplanet. Här är den satt på +182 och +179 meter
vilket i princip innebär fem våningar på den inre delen och
fyra våningar ut mot Tingsgatan och Bygatan. Det ges också
möjlighet att skapa teknikrum för hiss och ventilation utöver
angiven nockhöjd. Mot Tingsgatan ska det finnas en passage
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Planen ligger i linje med Borås 2025 - Vision och strategi då den
hushåller med tillgängliga resurser genom att förtäta staden,
något som ger såväl ekonomiska som ekologiska fördelar.

Översiktlig planering

Översiktsplanen för Borås Stad, ÖP06, anger samhällsbyggnadsmål och spelregler för hållbar utveckling.
Planen är förenlig med översiktsplanens spelregler för hållbar
utveckling då ombyggnad och förtätning prioriteras, underlaget för kollektivtrafik förstärks samt att de nya bostäderna får
nära till grönområden av hög kvalitet.

Miljömål

Planen bidrar till det nationella miljömålet för en god
bebyggd miljö genom att främja för hushållning av mark och
resurser samt bebyggelse i ett kollektivtrafiknära läge

10. Konsekvenser
Behovsbedömning

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behövs.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Gestaltningsförslag, vy från Svedjegatan sydväst (Bo Ekström, MA Arkitketer)

Gestaltningsförslag vy från Bygatan nordöst (Bo Ekström, MA Arkitketer)

Maximal tillåten byggnadsvolym, vy från Bygatan

Maximal tillåten byggnadsvolym, vy från Svedjegatan

DETALJPLAN
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Störningar som planen ger upphov till

Planen ger upphov till en liten ökning av trafik. Dock ger
den inte upphov till några behov av skyddsbestämmelser utan
störningen bedöms acceptabel.

Handläggning

En förtätning av Dammsvedjan på redan bebyggd mark ger
större underlag för kollektivtrafik och service vilket gynnar
miljön.

Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden/Kommunfullmäktige etc.
Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Utökat
förfarande är inte aktuellt för att detaljplanen:
1. är förenlig med översiktsplanen,
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt
av stor betydelse, eller
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Naturvärden

Planavgift

Miljö

Planen för inte med sig några konsekvenser för naturvärdena
i området.

Landskapsbild/stadsbild

Huset som ligger på platsen idag är nedgånget. En ny
byggnad förbättrar intrycket av platsen. Den nya byggnaden
kommer att vara något högre och även sträcka sig längs
Tingsgatan vilket kommer att förändra stadsbilden. Dock
ligger den nya byggnadens funktioner i linje med de
ursprungliga tanken om centrumbildning, men med ett
tillskott av bostäder i höjdled. Detta gör planen förenlig med
den ursprungliga områdesstrukturen.

I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift
inte tas ut vid prövning av lovärenden som överensstämmer
med detaljplanen.

Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med
representanter från kommunala förvaltningar.
Planavdelningen

Andreas Klingström		
Johan Ekeblom
planchef				planarkitekt

Infrastruktur

Planen innebär ingen utbyggnad av någon infrastruktur.

Sociala värden

Den nya byggnaden erbjuder ett tillgänglighetsanpassat
boende i en stadsdel präglad av äldre bebyggelse där denna
anpassning saknas. Detta ger både möjlighet för människor
att flytta till stadsdelen samt möjlighet att bo kvar längre.
Planområdets närhet till skolor, grönområden, lekplatser
och kollektivtrafik skapar goda förutsättningar för barn och
ungdomar.
Området ger goda förutsättningar för människor att leva ett
jämställt. Dels bidrar tillgång och valfrihet avseende transporter till jämställda resevillkor. Dels ger nya bostäder med
fler individer som befolkar och tar del av gaturummet, vilket
bidrar till både större blandning av livsstilar och tryggare
utemiljöer, inte minst under kvällar och nätter.

11. Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har vunnit
laga kraft
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Genomförandebeskrivning
Detaljplan för del av Dammsvedjan, Släpan 2 m.fl., Bygatan, Borås Stad, Västra Götalands län, upprättad 21 mars 2016.

1. Inledning

Huvudmannaskap

En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de
organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska
åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Avsikten med
beskrivningen är att den ska vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

3. Fastighetsrättsliga frågor

2. Organisatoriska frågor
Tidplaner

Detaljplanearbetet sker med standardförfarande. Följande
tidplan gäller:
Samråd		
Granskning
Antagande
Laga kraft

2:a kvartalet 2016
3:e kvartalet 2016
4:a kvartalet 2016
4:a kvartalet 2016

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

Ingen allmän platsmark ingår i planområdet. Kommunen är
huvudman för intilliggande allmän platsmark.

Fastighetsägare

Detaljplanen omfattar fastigheten Släpan 2 som är i privat
ägo.

Fastighetsbildning

Eventuella fastighetsbildningsåtgärder bedöms kunna
genomföras genom fastighetsreglering.

Servitut

Fastigheten Släpan 1 har idag servitut på fastigheten Släpan 2
som innebär rätt att beträda fastigheten för utvändigt underhåll av angränsande byggnad, använda del av fastigheten för
gångväg till lokaler i källarplanet samt bibehålla, underhålla
och förnya befintlig balkong. Dessa servitut kan komma att
påverkas vid ett genomförande av föreslagen exploatering.
Exploatören har för avsikt att, innan detaljplanen tas upp
för granskning, träffa en frivillig överenskommelse med
fastighetsägaren till Släpan 1.

Detaljplanen antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Genomförandetid

Begreppet genomförandetid innebär att planens giltighetstid
är begränsad. Under giltighetstiden får detaljplanen inte
ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter
genomförandetidens utgång men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen
behöver beaktas.
Detaljplanens genomförandetid slutar 10 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft.

Ansvarsfördelning

Exploatören ansvarar för och bekostar genomförandet av
detaljplanen.
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4. Ekonomiska frågor
Detaljplanen medför inga kostnader för kommunen i form
av nya gator o dyl . Planen medför inte heller några utökade
kostnader för drift och underhåll av allmänna platser.
Borås Stad har tecknat planavtal med exploatören som
reglerar kostnader för framtagande av detaljplan. I enlighet
med detta avtal ska planavgift inte tas ut vid prövning av
lovärenden som överensstämmer med detaljplanen.
Exploatören får inkomster till följd av försäljning av bostäder.
Exploatören får kostnader i form av anslutningsavgifter för
VA, fastighetsbildningsåtgärder samt byggnation av bostäder
och parkering.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

5. Tekniska frågor
Vatten och avlopp, dagvatten samt värme
Ny bebyggelse kan anslutas till befintligt VA-nät. Befintliga
fjärrvärmeledningar finns i området och anslutning till ny
bebyggelse är möjlig.

El och tele

Den nya bebyggelsen kan anslutas till befintliga el- och
teleledningar.

STADSKANSLIET
Mark och exploatering

Jessica Ekberg
Exploateringsingenjör

DETALJPLAN
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Varför detaljplan?
Detaljplanen reglerar hur, var och vad man får bygga och vad
man kan använda sin fastighet till. Planen ger fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.
Detaljplaner upprättar vi oftast i kommunens tätbebyggda
delar och de kan omfatta alltifrån en mindre del av tätorten,
ner till ett kvarter eller en enstaka fastighet. Under arbetet
gör kommunen en avvägning mellan allmänna och enskilda
intressen. Detaljplanen ligger till grund för framtida beslut
om bygglov så att den som bygger får ett säkert och bra
underlag för att bygga. Detaljplanen ger en garanterad
byggrätt åt fastighetsägaren under planens genomförandetid
som är mellan 5 och 15 år.
När detaljplaner upprättas är det viktigt att alla berörda ges
möjlighet till delaktighet och inflytande.

1. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när, var och hur en detaljplan ska upprättas men initiativet kan komma från privata intressenter.
Enligt Plan- och bygglagen som styr planeringen i Sverige,
ska markens lämplighet för bebyggelse och dess utformning
prövas genom detaljplan. Detaljplan ska därför göras för ny
sammanhållen bebyggelse eller för ny enstaka byggnad vars
användning får betydande inverkan på omgivningen. En
detaljplan kan även behöva upprättas för befintlig bebyggelse
då någon vill ändra användningen eller om bebyggelsen har
så höga kulturhistoriska värden att den ska bevaras.

2. Innehållet i en detaljplan
Detaljplanen består av en plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande. Till planen hör även en illustrationskarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Planbeskrivningen och illustrationskartan ska
underlätta förståelsen av planförslaget och tydligt redovisa
förutsättningar och syfte med planen. De gäller inte som
juridiskt bindande dokument utan avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. Genomförandebeskrivningen redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Den har inte någon egen juridisk
verkan. En detaljplan genomgår flera olika skeden innan
den vinner laga kraft och blir ett juridiskt dokument. Mellan
de olika skedena sammanställs och besvaras de synpunkter
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som inkommit från privatpersoner och remissinstanser.
Dokumenten där synpunkterna sammanställs kallas samrådsredogörelse eller utlåtande. Dessa är viktiga beslutsunderlag
för Samhällsbyggnadsnämndens politiker. Inkomna synpunkter leder många gånger till att planförslaget revideras och
arbetas om och planen kan därför skilja sig åt mellan de olika
skedena.

3. Detaljplanens skeden
Uppdrag

Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslutar om planuppdrag
och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
upprätta en detaljplan. Om initiativet till planuppdraget
kommer från en extern aktör ska planuppdraget föregås av
ett positivt planbesked från Kommunstyrelsen.

Samråd

Kommunen tar fram ett planförslag som skickas ut på
samråd till alla som berörs av förslaget och till våra remissinstanser. Förslaget finns även tillgängligt på vår hemsida
www.boras.se/detaljplan samt i Stadshuset. Ibland ställs
planförslaget även ut i stadsdelarna på respektive biblioteket
eller stadsdelskontor.
Det är i detta skede som det är lättast att få gehör och kunna
påverka planens innehåll och utformning. Ju längre fram
i planarbetet vi kommer, desto fler förutsättningar blir av
naturliga skäl mer låsta. Vi önskar därför kunna nå fram till
slutsatser och överenskommelser om utformningen som leder
till samförstånd redan under samrådet.
Synpunkterna lämnas skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden. Både positiva och negativa synpunkter kan vara viktiga
för planens utformning. Skulle ni senare vilja överklaga
Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni ha lämnat skriftliga invändningar. Efter samrådstiden sammanställer vi alla
synpunkter och kommenterar dem i en samrådsredogörelse.

Granskning

Planförslaget bearbetas efter samrådet och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om att det färdiga planförslaget
ska ställas ut för granskning. Om ni fortfarande har
synpunkter och invändningar mot planen ska ni skriftligen
lämna dessa till Samhällsbyggnadsnämnden. Skulle ni senare
vilja överklaga Samhällsbyggnadsnämndens beslut måste ni
ha lämnat skriftliga invändningar senast under gransknings-

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Så kan du påverka detaljplanens innehåll
Du får ta del av ett
programförslag som du
kan lämna synpunkter
på. Synpunkter lämnas
till Samhällsbyggnadsnämnden.

Programsamråd
Efter programsamrådet
sker en bearbetning av
programförslaget med
anledning av inkomna
synpunkter. Det färdiga
programmet godkänns av
Samhällsbyggnadsnämnden eller av Kommunfullmäktige.

Du får ta del av ett
planförslag som du kan
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Du får ta del av den
färdiga detaljplanen. Detta
är sista tillfället att lämna
synpunkter. För att få rätt
att överklaga planen
måste du lämna synpunkterna skriftligt. Synpunkterna lämnas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Plansamråd
Efter samrådet sker en
bearbetning av planförslaget med anledning av
inkomna synpunkter.

Om dina synpunkter
kvarstår efter antagandet
har du möjlighet att
överklaga beslutet till
Länsstyrelsen och senare
till Mark- och miljödomstolen.

Granskning
Efter granskningen sker
eventuellt mindre redigeringar innan den färdiga
detaljplanen tas upp i
Samhällsbyggnadsnämnden för godkännande,
därefter antar Kommunfullmäktige planen.

När planen vunnit laga
kraft är det inte längre
möjligt att överklaga
beslutet.

Antagande
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga
kraft, om inte planen
överklagats.

Laga kraft
Nu kan bygglov lämnas i
enlighet med planen.

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

tiden. Efter granskningstiden sammanställs synpunkterna
och redovisas i ett granskningsutlåtande. Utlåtandet sänds
till dem som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. Om
förslaget ändras väsentligt efter granskningen kommer
detaljplanen att ställas ut för granskning på nytt.

Antagande

Planen godkänns först av Samhällsbyggnadsnämnden och
överlämnas därefter till Kommunfullmäktige för antagande.
Planer som inte är principiellt viktiga kan antas direkt av
Samhällsbyggnadsnämnden. När planen antagits får de som
inte fått sina synpunkter tillgodosedda ett meddelande om
att planen antagits samt en besvärshänvisning som anger hur
planen kan överklagas.

Överklagande

Den som senast under granskningstiden skriftligen har
framfört synpunkter som inte tillgodosetts har rätt att överklaga antagandebeslutet till Länsstyrelsen inom tre veckor
från den dag beslutet anslås på kommunens anslagstavla.
Länsstyrelsen prövar därefter överklagandet och fattar beslut.
Länsstyrelsens beslut vinner laga kraft tre veckor efter att
kommunen och övriga fått ta del av beslutet. Länsstyrelsens
beslut kan i sin tur överklagas till Mark- och miljödomstolen
av den som inte är nöjd.

DETALJPLAN

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner detaljplanen laga kraft tre
veckor efter att antagandebeslutet har anslagits på kommunens anslagstavla alternativt efter att ärendet avgjorts i
högre instans. Därefter börjar detaljplanen att gälla. När
detaljplanen vunnit laga kraft kan fastigheter bildas som
överensstämmer med den nya planen och bygglov kan ges.

Ni kan påverka utvecklingen!

Utnyttja din demokratiska rättighet att påverka utformningen
av detaljplanen. Antingen kontaktar du oss direkt eller så
skriver du ner dina synpunkter och skickar dem till Samhällsbyggnadsnämnden. Viktigt att tänka på är att det inte är alla
saker som går att påverka i en detaljplan. De saker som ni
kan yttra er om och som anses som synpunkter att beakta är
saker som berör sådant som planen reglerar.
Vi beaktar och värderar alla yttranden som kommer in under
planprocessen.
Alla detaljplaner på samråd och granskning finns tillgängliga
i Stadshuset, våning 6. Vill du träffa någon av våra handläggare så är det bra om ni bokar tid.
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post detaljplanering@boras.se
webbplats boras.se/detaljplan

SP3

BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Nancy Kindblad (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin Hermansson (C), och Falco Güldenpfenning (KD):
Gräv ner för att satsa på miljön och bygga nytt!
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad.

2016-05-17
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-17
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0126 311
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-05-12 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-05-30

Dnr 2012/KS0126 311

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Nancy Kindblad (M),
Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson
(M), Kerstin Hermansson (C), och Falco
Güldenpfenning (KD): Gräv ner för att satsa på
miljön och bygga nytt!
Nancy Kindblad (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Annette Carlson (M), Kerstin
Hermansson (C), och Falco Güldenpfenning (KD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde 2012-01-26 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att det ska tas ett djärvt grepp och gräva ner Kungsleden. Ny yta
ovan mark kan då ligga till grund för den expansion vi vill se i centrum, med fler
bostäder i centrum. Den yta som inte tas i anspråk för bostäder kan förskönas med
t.ex. träd, planteringar och skulpturer till nytta och glädje för både Boråsare och
besökare.
Motionen har inte varit remitterad.
Tekniska förvaltningen har ett uppdrag att utreda en nedgrävning av Kungsleden.
Utredningen pågår av SWECO och förväntas presenteras under 2016.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

Motion till Kommunfullmäktige i Borås Stad
2012-01-26

Gräv ner för att satsa på miljön och bygga nytt!
Alla vill vi ha en attraktiv stad. Under allianspartiernas tid vid styret av Borås lades grunden
till det attraktiva centrum vi ser idag. Skulpturer, Sandwalls plats och ett bilfritt Stora
Torget är några exempel på utvecklingen. Vi har tagit stora och strategiska steg mot ett
attraktivare Borås men en omständighet som inte är det minsta attraktiv är vår Kungsled.
En hårt trafikerad led som går genom de centralaste delarna är långt ifrån idealisk och drar
- både miljömässigt och estetiskt - ner känslan av Borås som en attraktiv stad.
Vilken skillnad det skulle göra i stadslandskapet om vi kunde knyta ihop staden! En ostörd
promenad från Stora Torget upp till biblioteket i Kulturhuset vore möjlig och vårt centrum
skulle öka kraftigt i storlek men kanske framförallt i känslan.
När Kungsleden byggdes var den tänkt som en tillfällig avlastning. Med facit i hand vet vi
dock att lösningen blev permanent, decennier senare finns den fortfarande kvar och är nu
hårdare trafikerad än någonsin. Vi måste, av flera skäl, göra någonting åt denna Kungsled!
Genom att ta ett djärvt grepp och gräva ner Kungsleden åstadkommer vi i ett slag en
mängd förbättringar. Ny yta skapas som kan ligga till grund för den expansion vi vill se i
centrum: målet är 5000 boende jämfört med nuvarande 1500. Den yta som inte tas i
anspråk kan förskönas med t.ex. träd, planteringar och skulpturer till nytta och glädje för
både boråsare och besökare. Bullernivån minskar dessutom i centrum, vilket åstadkommer
en attraktivare när- och boendemiljö för många.
Vi ser stora fördelar med att dessutom planera för en planskild korsning vid
Kungsgatan/Åsbogatan. Inte minst för att underlätta för vår expanderande kollektivtrafik
som i dagsläget har svårt att ta sig fram pga. trafiksituationen.

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta:
Stadskansliet får i uppdrag att utreda hur en nedgrävning av Kungsleden kan genomföras i enlighet med
motionens intention samt beräkna kostnader för ett sådant projekt.

För Allianspartierna
Nancy Kindblad (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Annette Carlson (M)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)

SP4

BESLUTSFÖRSLAG

Miljörapport 2015 Borås Stad
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Miljörapport 2015 Borås Stad läggs till handlingarna.

2016-05-17
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-18
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

x Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2015/KS0395 403
Handläggare: Monica Lindqvist, tfn 73 22
Datum/avdelningschef: 2016-05-16 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-05-30

Dnr 2015/KS0395

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Monica Lindqvist
Kommunfullmäktige

Miljörapport 2015 Borås Stad
Miljörapport 2015 Borås Stad har sammanställts av Miljö- och konsumentnämnden
för att beskriva alla nämnders och bolags miljöarbete under år 2015, samt sänt den
samlande rapporten till Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Miljörapport 2015 Borås Stad läggs till handlingarna.

KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering

POSTADRESS

BESÖKSADRESS

WEBBPLATS

E-POST

TELEFON

FAX

501 80 Borås

Kungsgatan 55

boras.se

boras.stad@boras.se

033-35 70 00 vx

033-35 32 00

PROTOKOLL

§ 43

Sammanträdesdatum

Sida

2016-03-22

1 (1)

Dnr 2015-33

Miljörapport Borås Stad 2015
Redovisning till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013-2016. I
samband med årsredovisningen har nämnder och bolag gjort en miljömålsuppföljning
och redovisning av planerade åtgärder. De har också redovisat energi och transportstatistik samt användning av klimatkompensationsmedel och erfarenheterna av att införa
miljöledningssystem. De nämnder och bolag som är etappmålsansvariga har utöver detta
redovisat en bedömning om vi når de beslutade målen under 2016.
Förvaltningarnas och bolagens insända uppföljningar redovisas i ett sammandrag i
bifogad bilaga och i sin helhet i Stratsys. Etappmålsbedömningarna och redovisning av
genomförda åtgärder redovisas kort i Miljöbarometern på Borås Stads webb.
Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 mars 2016.
Miljö- och konsumentnämndens beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända Miljörapport Borås Stad 2015 till
Kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen
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Miljö- och konsumentnämnden

Miljörapport Borås Stad 2015
Redovisning till Kommunstyrelsen
Sammanfattning
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013-2016. I
samband med årsredovisningen har nämnder och bolag gjort en miljömålsuppföljning
och redovisning av planerade åtgärder. De har också redovisat energi och transportstatistik samt användning av klimatkompensationsmedel och erfarenheterna av att
införa miljöledningssystem. De nämnder och bolag som är etappmålsansvariga har
utöver detta redovisat en bedömning om vi når de beslutade målen under 2016.
Förvaltningarnas och bolagens insända uppföljningar redovisas i ett sammandrag i
bifogad bilaga och i sin helhet i Stratsys. Etappmålsbedömningarna och redovisning
av genomförda åtgärder redovisas kort i Miljöbarometern på Borås Stads webb.
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden beslutar att översända Miljörapport Borås Stad 2015
till Kommunstyrelsen.
Ärendet
I december 2012 antog Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013-2016. I
samband med årsredovisningen har nämnder och bolag gjort en miljömålsuppföljning
och redovisning av planerade åtgärder. De har också redovisat energi och transportstatistik samt användning av klimatkompensationsmedel och erfarenheterna av att
införa miljöledningssystem. De nämnder och bolag som är etappmålsansvariga har
utöver detta redovisat en bedömning om vi når de beslutade målen under 2016.
Miljöförvaltningens synpunkter
Förvaltningarnas och bolagens insända uppföljningar redovisas i ett sammandrag i
bifogad bilaga och i sin helhet i Stratsys. Etappmålsbedömningarna och redovisning
av genomförda åtgärder redovisas kort i Miljöbarometern på Borås Stads webb.
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Miljörapport
Borås Stad 2015
Hållbara investeringar i en växande kommun
Ledande miljökommun

Om Miljörapport 2015
Miljörapporten lyfter utvecklingen av Borås Stads
miljöarbete kring några utvalda områden. Fokus ligger
på det interna miljöarbetet. December 2012 antog
Kommunfullmäktige Borås Stads miljömål 2013-2016
(länk).
I samband med årsredovisningen har
etappmålsansvariga nämnder och bolag gjort en
bedömning av vilka mål som nås till 2016. Av etappmålen bedöms 19 nås, 6 är nära att nås och 14 nås inte
2016 med planerade åtgärder. Bedömningen om vi når
respektive etappmål finns på Borås Stads webb boras.se
i Miljöbarometern (länk).

Kommunfullmäktige har beslutat att Borås Stad ska arbeta för
att vara en ledande miljökommun (länk).

Urval av miljösatsningar i Budget 2016

Miljömålsarbetet ger positiva effekter på invånarnas och de
anställdas hälsa, Borås Stads ekonomi och bidrar till att skapa en
attraktiv stad. Den röda tråden i arbetet är att det bidrar till att vi
närmar oss visionen som Borås 2025 målar upp.

» Cykelvägar 8 miljoner kronor

Förvaltnings- och bolagschefer deltog under hösten i en
workshop inför miljömålsrevideringen. De tyckte att en ledande
miljökommun ska arbeta med områdena trafik, resfria möten,
resor i tjänsten, upphandling, avtalstrohet och beteendepåverkan.
De tyckte också att vi ska fortsätta utveckla arbetet med styrning
och ledning samt uppföljning. Under 2016 ska en politisk
styrgrupp tillsättas för arbetet med revideringen av miljömålen.

» Solceller 1 miljon kronor per år (2016-2018)
» Utreda behov av klimatanpassning
» Öka kompetensen hur staden kan stödja och

underlätta för företag som har sikte på hållbarhet

» Starta en cykelpool/cykeluthyrning
» Försöksverksamhet, frivilliga tar med äldre på
cykelutflykter

» Utreda hur fler bostäder kan byggas utmed
kollektivtrafikstråk

En ny Energi- och klimatstrategi har antagits under 2015. Energieffektiviseringsmålet för lokaler och inköp av ekologiska
livsmedel har också skärpts av Kommunfullmäktige och flera
satsningar görs i budget 2016 för en hållbar utveckling.

» Åtgärder för att minska anställdas

I tidningen Miljöaktuellts ranking, där 290 kommuner årligen
miljögranskas, har Borås Stad klättrat från 36:e plats år 2013 till
16:e plats år 2015. En hög placering kräver bredd och struktur i
miljöarbetet. Rankingen baseras på flera myndigheters och
organisationers enkätundersökningar och frågorna varierar
mellan åren. Borås Stad verkar tillsammans med andra aktörer
lokalt, regionalt, nationellt och internationellt för att tillsammans
utveckla miljöarbetet och nå internationellt satta målsättningar
om en hållbar utveckling.

» En gemensam förmedling av inventarier som

koldioxidutsläpp från resor till jobbet

» Bygglovstaxan ses över så den inte motverkar
satsningen på solenergi

ska väljas före nyinskaffning

1. Inför miljöledning
Målet är att, senast 2016, införa miljöledning i alla verksamheter. Sju förvaltningar och bolag har diplomerat eller certifierat hela sin verksamhet under året. 48 procent, eller 14 av
de 29 förvaltningarna och bolagen, hade år 2015 ett
certifierat eller diplomerat miljöledningssystem i hela sin
verksamhet. Dessutom diplomerades stadsdelsförvaltningarnas kontor.
Nätverket för de förvaltningar och bolag som vill införa miljöledningssystem har fungerat som en katalysator för arbetet.
Ett fortsatt erfarenhetsutbyte kommer under 2016 troligen
ske inom mindre grupperingar. Orsaken är att de flesta infört
eller påbörjat införandet av miljöledning. En ny upphandling
av externa revisorer för Miljödiplomering behöver göras
under 2016.
37 förskolor, skolor och gymnasier införde miljöledningssystemet Grön Flagg under året. Det innebär att andelen
Grön Flagg-certifierade i Borås ökat från 43 till 71 procent.

Ökar miljömedvetenheten
Takten på miljöutbildningarna har ökat eftersom en stor
miljöutbildningssatsning görs i samband med införandet av
miljöledning i verksamheterna. Det innebär att drygt 3 500
eller 36 procent av de 9 860 anställda hittills har genomgått
en miljöutbildning.

Pilotprojekt för integrerat arbete
Förvaltningarna och bolagen har fått utvärdera vilka effekter
miljöledningsarbetet medfört. Införandet av miljöledning har
bidragit till bättre struktur på förvaltningarnas och bolagens
miljöarbete. Ansvarsfördelningen tydliggörs också när ett
miljöledningssystem införs. Miljöledningsarbetet upplevs
tidskrävande om det inte integreras i det vardagliga arbetet.
Samordningen av miljöledningsarbetet tar också tid. En
förutsättning för införandet av miljöledningssystem är att
frågorna behandlas i ledningsgruppen.

Flera nämnder och bolag är bättre idag än tidigare på att lyfta
sina miljösatsningar i samband med miljömålsuppföljning.
Kan ett miljömålsarbete och miljömålsuppföljning som
integreras med ordinarie verksamhetsplanering,
budgetprocess och uppföljning i större utsträckning
underlätta för dem? Ett pilotprojekt för att undersöka detta
kommer att ske i samband med verksamhetsuppföljningen
för första tertialet. Verksamheterna kommer att redovisa hur
arbetet med miljöledning fortlöper.

Röster om införandet av miljöledningssystem
Att börja arbeta med miljöledning:
”har lett till ökad kunskapsnivå, förbättrade rutiner och förbättrad
ekonomi. Samtlig personal på enheterna är berörda och har upplevt
de beskrivna positiva förändringarna.” Arbetslivsnämnden
Leder på sikt till: ”minskade kostnader för till exempel tjänsteresor, matsvinn, energioch resursanvändning, kemikalieanvändning med mera.” Stadsdelsnämnden Norr
”Det mest positiva är att man fått bättre kontroll över verksamheten och att
miljömedvetenheten ökat i företaget. Det har blivit lättare att påverka andra företag
att bli mer miljömedvetna vilket vi fått flera bevis för. Det negativa är att det läggs ner
ganska mycket tid på miljöledningssystemet.” Borås Djurpark AB
”Positivt: Miljömedvetenheten hos personalen ökar. Vi har inom miljöledningssystemets
ram gjort stora förbättringar på våra viktigaste områden såsom avfallshantering och
hantering av kemiska ämnen.
Negativt: Miljöledningssystemet och miljöarbetet är mycket resurskrävande.” Borås
Elnät AB

Illustrationer : Ida Brogren

Borås Stads topp 10 miljömålssatsningar

2. Satsar på schyssta inköp
och placeringar
Borås Stads riktlinjer och regler för finansverksamheten samt
förvaltning av kommunens stiftelser ska revideras våren
2016. Förslagen innebär bland annat att placeringar inte ska
göras i företag som har verksamhet med syfte att
prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi.
Om förslagen antas flyttar Borås Stad fram positionerna när
det gäller miljöhänsyn för placeringar.

Gröna obligationer
Borås Energi och Miljö AB:s Energi och Miljöcenter finansieras med ”gröna lån” från Kommuninvest.
Kommuninvest är en organisation som lånar ut pengar till
kommuner. De så kallade gröna lånen innebär att
låntagarna måste uppfylla höga miljökrav eftersom
pengarna ska användas till miljöinvesteringar. Investeringar
av olika slag bidrar till en omställning till en hållbar
utveckling.
Borås Stad är från 2015 också representant i miljökommittén
på Kommuninvest. I arbetet ingår att granska vilka projekt
som uppfyller kraven för att kunna beviljas gröna lån. Dessa
gröna lån kommer utgöra grunden för en grön obligation
framöver. Borås Stad möjliggör därför både genom sitt eget
gröna lån och sin medverkan i miljökommittén för andra att
investera i gröna obligationer. Inom ramen för arbetet med
miljökommittén ingår också kunskapsspridning och
marknadsföring av de gröna lånen genom föredrag för
andra kommuner.

För mer information:
Om Kommuninvest (länk)
Om Gröna lån (länk)

3. Ökar ekomatsinköpen
Kommunkoncernen köpte 2015 ekologiska livsmedel för
ungefär 22 miljoner kronor. Den totala livsmedelsbudgeten
är ungefär 91 miljoner kronor och det nya livsmedelsavtalet som trädde i kraft under året har bidragit positivt
till ekomatsinköpen.
Störst ökning ses hos Kostverksamheten som köper in mest
livsmedel i Borås Stad och som handlar enligt avtalen. Kostverksamheten serverar mat till skolor och förskolor. Dessa
verksamheter planerar nu att KRAV-certifiera (länk) sina
kök. Kostverksamheten har köpt in mellan 31 till 34 procent
ekologisk mat vilket är en ökning med drygt 10
procentenheter sedan 2014.
I stadsdel Öster finns det flera förskolekök där mer än 50
procent av matinköpen var ekologiska livsmedel. I budget
för 2016 har målet skärpts från 25 procent till 40 procent
ekologiskt. Målet gäller dock utvalda nämnder.

4. Förbättrar villkoren för producenter
genom hållbar konsumtion

6. Skapar hälsosamma
miljöer för barn och unga

Ett aktivt arbete för en hållbar konsumtion sker genom
utställningar, rådgivning och utåtriktade evenemang i Orangeriet, som invigdes juni 2015. Arbetet handlar om att förbättra
villkoren och miljön för producenter och bidra till medvetna
konsumenter. Borås Stad deltar i lokala och internationella
utbyten för att öka kunskapen om hur vi kan arbeta för en
hållbar konsumtion.

12 förskolor har under 2015 kemikalieinventerats. Syftet har
varit att minska mängden kemikalier som barn och personal
utsätts för. Viss elektronik, plastmuggar och andra material
har tagits bort för att ge plats åt mindre skadliga alternativ.
Klimatkompensationsmedel för de egna tjänsteresorna har
använts bland annat för att byta ut madrasser.
Förskolorna som besökts har uppmuntrats att införa en
checklista så att arbetet med att minska kemikalier integreras
i förskolans vardagliga arbete. Kemikalieinventering erbjuds
av Miljöförvaltningen, vid efterfrågan och i mån av tid.

Borås är också en Fairtrade City (länk). År 2015 låg andelen
inköp av etiskt märkta produkter på 3,3 procent jämfört med
1,8 procent 2014 enligt statistik från leverantörer. I samband
med utåtriktade evenemangsveckor informerar Borås Stad
om Fairtrade. Utöver detta genomfördes en affischkampanj
med lokala Boråskändisar under Fairtrade Fokus veckorna
41-42 och kaffe och bananer delades ut till morgonresenärer
vid Södra Torget.

5. Inrättar distributionscentral
En distributionscentral för samordning av kommunala varuleveranser till kommunens olika verksamheter ska inrättas
och arbetet är påbörjat och fortsätter under 2016. Det
beräknas minska klimatpåverkan, jämfört med dagens
varutransporter och ger dessutom en tryggare miljö vid
skolor och andra verksamheter. Dessutom underlättar det för
kommunens och regionens småföretagare att bli leverantörer
till kommunen.

Borås Stad behöver upphandla ett kemikaliehanteringssystem
för att underlätta arbetet för en omställning med att fasa ut
skadliga kemikalier och produkter. Ansvar och resurser för
kemikaliehanteringssystem bör ligga centralt. Dessutom
pågår ett arbete med att minska buller i förskolan och flera
åtgärder planeras att vidtas. Nybyggnationen av förskolor
spelar dock den viktigaste rollen då dessa uppfyller höga krav
när det gäller god ljudkvalitet.

7. Värnar ekosystemtjänster
vid byggnation
Detaljplaner, för mark som kan bebyggas, ska tas fram
snabbare än tidigare. Om Borås Stad beslutar hur marken ska
användas i ett långsiktigt perspektiv, sparas tid när detaljplaner
i senare skede ska tas fram. Det är därför viktigt att strategiska
planer lyfts till beslut för att undvika att samma fråga utreds
flera gånger. Miljöaspekter behöver också utredas i ett tidigt
skede, vid val av plats för exploatering, så att den bäst
lämpade marken används.

Gröna korridorer
I miljökonsekvensanalysen behöver vi ta större hänsyn till
exploateringsområdets omgivande mark och vatten för att
värna våra ekosystemtjänster. Vi måste också värna och
utveckla gröna korridorer där vilt och växtlighet kan röra sig
och synliggöra detta i den strategiska fysiska planeringen.
I Borås Stad är de, enligt artskyddsförordningen, strikt skyddade arterna inventerade. Inventeringen används som planeringsunderlag. Arbetet med en plan för biologisk mångfald

och hur vi ska agera för att värna naturen är dock försenad
och kommer bli klar först 2017. Medel från Borås Stads
egen naturvårdsfond kommer att användas för att slutföra
arbetet med planen och en naturdatabas i Borås.

Odlingslandskapet viktigt att värna om
Naturvårdsfondens medel har också använts för bidrag till
biodling samt restaurering av sandtag och naturbetesmark.
Projektet Kulturlandskap Borås, som avslutats, syftade till
att starta samarbetsprojekt för bruk och skötsel av
odlingslandskapet.
Odlingslandskapet rymmer många av Borås Stads naturvärden. Projektet har inte permanentats. För att målet ska vara
uppnått krävs att projektet har en längre kontinuitet eller att
samverkansformer utarbetas som är mer långsiktiga.
Exempel på detta skulle kunna vara att Borås Stad tillsätter
en heltidstjänst för landsbygdsutveckling. Den ökade takten
på den fysiska planeringen innebär att även resurserna för
detta arbete behöver ses över regelbundet.

Ekosystemtjänster att värna och utveckla i Borås
– biologisk mångfald, värdefulla naturtyper, ekologiskt samspel,
livskraftigt ekosystem i marken
Reglerande – luftkvalitetsförbättring, bullerreglering, dagvattenhantering, pollinering,
klimatreglering och skydd mot extremt väder
Kulturella – hälsa, sinnlig upplevelse, sociala interaktioner, naturpedagogik, symbolik
och andlighet
Försörjande – matproduktion, färskvatten, material, energi
Stödjande

Läs mer, länk: Ekosystemtjänster i stadsplanering – en vägledning

8. Styr mot fossilbränslefria resor
Omkring 66 procent av alla resor i Borås gjordes 2014
med bil enligt den nationella resvaneundersökningen. En
stor andel av dessa resor är under fem kilometer. Bara
några få procent av resorna gjordes med cykel. Att cykla,
gå och åka kollektivt gynnar hälsan, plånboken och skapar
utrymme för annan markanvändning i stadskärnan.
Utvecklingspotentialen är stor och satsningar görs
nationellt för att underlätta en omställning till att ställa
bilen de dagar när möjligheten finns. Riktlinjer för resor, en
cykelplan och ett förslag till reviderad parkeringsnorm har
varit på remiss under året men har ännu inte lyfts till
Kommunfullmäktige för beslut. Tillsammans med andra
åtgärder kan dessa styrdokument bidra till en förändrad
färdmedelsfördelning. Andra utredningar, exempelvis om
kollektivtrafikens utveckling väntas under 2016.
Nyckeltal för kommunkoncernens miljöarbete 2015
(fler exempel finns på Miljöbarometern, länk)

» 16:e plats i Miljöaktuellts ranking av 290 kommuner (jämfört
med 36:e plats 2013)

» 26 procent fossilfria tjänsteresor (ingen förändring från 2013)
» 90 procent förnybart bränsle för arbetsfordon (jämfört med 71
procent 2012)

Ökad satsning på hållbar infrastruktur
Borås Stad avsätter 8 miljoner kronor i budget 2016 för att
bygga ihop cykelstråken och öka trafiksäkerheten för
cyklister. Att bygga ut fler cykelparkeringar på attraktiva
platser i samband med nybyggnation är också viktigt.
Målgruppsinriktade projekt för ändrade resvanor har
påbörjats i liten skala. Där cykelstråk rustats upp behöver
fler uppmuntras att prova nya sätt att resa.
En särskild satsning görs under 2016 i samarbete med Viareds
företagarförening för att kartlägga de anställdas resvanor och
titta på möjligheter att utveckla dessa. Åsbogatan i centrala
Borås har gjorts om för att öka framkomligheten för
kollektivtrafiken, fotgängare och cyklister. Parkering styrs till
Cityringen för att minska söktrafiken, det vill säga trafik som
letar parkering, i stadskärnan.

Regleringar kan styra trafiken
Planunderlaget förbättras kontinuerligt. En diskussion förs
också om hur regleringar av gatumarksparkering kan styra
trafiken mot Cityringen, så att de som måste ta bilen in i
centrumkärnan slipper trängsel och söktrafik. Trängseln
minskar också för de som måste ta bilen när fler cyklar, går
och åker kollektivt. Det är viktigt med en fortsatt dialog
internt och externt om dessa frågor för att öka förståelsen
på planerade åtgärder.

» 8 procents minskning av energianvändningen i fastigheter
jämfört med 2013

» 8 stickprovskontroller av miljö och etiska krav genom
SKL Kommentus inköpscentral (länk)

» 48 procent av bolagen/förvaltningarna är

miljödiplomerade/certifierade (jämfört med 23 procent 2014)

» 71 procent av förskolorna, skolorna och gymnasieskolorna har
Grön Flagg (jämfört med 43 procent 2014)

» 36 procent miljöutbildad personal (jämfört med 25 procent
2014)

Under 2015 har nya cykelvägar invigts på
sträckorna Rydboholm-Viskafors och
Sjömarken-Sandared utmed
Företagsgatan, Viaredsvägen och
Kindsgatan.

9. Klimatkompenserar tjänsteresor
Andelen fossilbränslefria tjänsteresor är i princip samma
som tidigare. De har ökat från 25 till 26 procent under 2015.
Målet är 80 procent. Klimatkompensationen har framför allt
använts till att införa miljöledningssystem, miljöutbilda
anställda och köpa in cyklar.
Från budget 2017 höjs avgiften från 1 kr till 1,50 kr per
kilo koldioxid. Det är viktigt med en fortsatt analys av de
åtgärder som görs för att miljöanpassa tjänsteresorna.

10. Satsar på solenergi och trähus
som minskar klimatpåverkan
Viskaforshem AB, AB Bostäder i Borås, Fristadbostäder
AB och Borås Energi och Miljö AB har installerat solceller
och solfångare under 2015. Kommunkoncernens totala
produktion av solenergi har ökat från 136 megawattimmar
2014 till 189 megawattimmar 2015.
I budget för 2016 satsas en miljon kronor på installation av
solceller årligen från 2016 till 2018. En träbyggnadsstrategi
ska tas fram. Sedan maj 2015 kan privatpersoner köpa
kompletta solcellspaket i Borås. Energieffektiviseringsmålet
har skärpts. En ny Energi- och klimatstrategi har tagits fram
vilket också bidrar till fortsatta satsningar på förnybar energi.

189 MWh = Motsvarar den mängd energi
som 189 hushåll (4 personer) använder till
matlagning under ett år eller 10 normalvillors
energiåtgång under ett år.
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BESLUTSFÖRSLAG

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) - Tillgängliggör
Krokshallsberget för Boråsarna.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Motionen är besvarad

2016-05-17
Datum

Tom Andersson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag

2016-05-19
Datum

Samverkan

Morgan Hjalmarsson
Kommunalråd

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2011/KS0661 219
Handläggare: Karin Graad, tfn 7057
Datum/avdelningschef: 2016-04-20 / bh

Programområde: 2

Sida
1(1)
2016-05-30

Dnr 2011/KS0661 219

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Karin Graad
Kommunfullmäktige

Svar på motion av Heiti Ernits (MP) - Tillgängliggör Krokshallsberget för Boråsarna.
Heiti Ernits (MP) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2011-09-22 inlämnat
rubricerad motion.
I motionen föreslås att tillgängligheten till Krokshallsberget för stadens invånare ökas
genom att omvandla dela eller delar av parkeringsytan till grönområden såsom park
och stadsodling. Dessutom ska kommunen tillåta verksamheter att etableras ovanpå
berget, förslagsvis på ”gråytorna”, på ett sätt som harmoniserar med den omgivande
miljön.
Motionen har inte remitterats.
Områdets centrala läge i direkt anslutning till Resecentrum gör att området sedan
länge varit intressant att förädla. Innan beslut om Götalandsbanans dragning är det
inte möjligt att hitta en långsiktig lösning. Utifrån rådande plansituation bör en
förändring av Krokshallsberget avvakta viktiga strategisk beslut och därefter ingå i en
helhetslösning där ett större omland ingår.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad
KOMMUNSTYRELSEN

Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för Strategisk samhällsplanering
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Motion – tillgängliggör Krokhallsberget för Boråsarna
Bakgrund
Krokhallsberget har många estetiska kvalitéer och är en platsmässig tillgång för staden. Bergets
karaktäristiska växtbeklädda brant välkomnar varmt alla besökare vid centralstationen och blir
således en av de första intressanta blickfångarna för stadens besökare. Kort därefter exponeras
besökaren, som vänder in mot staden, för den över hundra år gamla och arkitektonisk
uppseendeväckande träbyggnaden ”Restaurang Trägårn”[1] som anbringar mot bergets
sluttning. Bredvid träbyggnaden ligger en behaglig och skuggig berså som inhyser några bänkar
för trötta ben; viloplatsen ger också upphov till en stig som leder upp till berget som idag utgörs
till stora delar av parkeringsyta. Från bergets topp åtnjuter man trivsam utsikt och sol långt in på
sommarkvällarna. Förutom de rent estetiska och mikroklimatmässiga egenskaperna
kontrasterar bergformationen omgivningen på ett intressant sätt, vilket bidrar till mer spännande
och attraktiv stadsmiljö. Detta unika landmärke är en tillgång för Boråsarna och staden, vilket gör
det mycket angeläget att kunna öppna upp krokhallsberget för Boråsarna.
Problemställning
Den användbara marken ovanpå Krokhallsberget är idag relativt otillgänglig för allmänheten på
grund av flera barriäreffekter. Marken består idag av stora delar av ”gråytor” i form av asfalterad
parkeringsyta, vilket gör att den mycket attraktiva och i staden centralt belägna marken används
på ett ensidigt och ineffektivt sätt. Stadsförtätningen innebär inte enbart tätare bebyggelse, utan
också att centralt belägna ”gråyor”[2] skall kunna omvandlas till urbana allmänningar: exempelvis
grönytor som kan kombineras med olika typer av verksamheter.
Platsen upplevs inte sällan som otrygg av många på grund av att inga
verksamheter i närheten bidrar till att folk rör sig i området under olika tider på dygnet. Dessutom
är området otillgänglig för rörelsehindrade, äldre och/eller personer med barnvagn då hissar eller
andra mobilitetsanordningar saknas.

Lösning
För att kunna ”öppna upp” platsen för stadens invånare och turister bör markanvändningen
stödja många olika användningsområden samtidigt som området tillgängliggörs för människor
med rörelsehinder (exempelvis glashissar som vetter mot Knalletorget). Det hade varit
intressant att kombinera restaurang- och/eller kaféverksamhet med grönytor i form av
nyttofruktpark (exempelvis den vackra och högt belägna Petřín parken i Prag) och stadsodling.
Dessutom skulle områdets unika kvalitéer vara eftertraktade för restaurang- och/eller
kaféverksamheter med tanke på utsikten över staden och kvällssolen.
Empirisk forskning visat att stadsodling på flera sätt bidrar positivt till den hållbara
staden. Stadsodlingen har visat sig ha positiva hälsoeffekter och innebär också att människor i
större grad engagerar sig i sin stad. Dessutom har det visat sig att skadegörelse har minskat på
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platser där odlingsmöjligheter har införts. Odlingsmöjligheter i stadsmiljön ökar även det sociala
kapitalet i samhället genom att fler sociala möten äger rum. Stadsodlingen kan utgöra ett
komplement till kosthållningen och kan komma att bli en allt viktigare resurs i ett samhälle där
huvudparten av matproduktionen baseras på sinande olja.
En viktig och ofta bortglömd aspekt är den folkbildande effekt som odlingsaktiviteter
har (kunskap om odlingsmetoder, växt- och djurarter, råvaror, kretsloppstänkande och så
vidare).
Det är viktigt att många olika människor, på olika tider och årstider, med olika
intressen och förutsättningar, kan nyttja denna viktiga urbana allmänning som Krokhallsberget
utgör. Därför är det viktigt med olika verksamheter och funktioner i området.
Yrkande
Därför föreslår Miljöpartiet de Gröna:
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen ökar tillgängligheten till Krokhallsberget
för stadens invånare.
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen skall omvandla hela eller delar av
parkeringsytan på Krokhallsberget till grönområden såsom park och stadsodling.
Att kommunfullmäktige beslutar att kommunen skall tillåta verksamheter att etableras
ovanpå Krokhallsberget - förslagsvis på ”gråytorna - på ett sätt som harmoniserar med
den omgivande miljön.

[1] Byggnaden har viktiga kulturhistoriska värden och är skyddad i detaljplanen.
[2] Gråytor innebär redan exploaterad mark (ex: parkeringar, onyttjade gräsytor, före detta
industriområden osv) som är lämplig för att bygga bostäder eller omvandlas till grönområden.
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Inriktning inför yttrande om lokaliseringsutredning Bolllebygd - Borås, Götalandsbanan
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Godkänna upprättad skrivelse som inriktning inför det fortsatta arbetet i lokaliseringsutredningen Bollebygd –
Borås.
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Datum

Ulf Olsson
Kommunalråd

x Tillstyrkes
Alternativt förslag
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Samverkan

Annette Carlson
Kommunalråd

Ja

x Nej
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Dnr 2015/KS0296

2016-05-30

Avd: Strategisk samhällsplanering
Handläggare: Charlotta Tornvall

Inriktning inför yttrande om lokaliseringsutredning Bollebygd-Borås, Götalandsbanan
En central station som är en del av Borås centrum och ger så lite barriärer som möjligt
Ett centralt stationsläge med så lite barriäreffekter som möjligt ger förutsättning för
att Borås ska få så stor nytta som möjligt av Götalandsbanan. Staden växer redan idag
i de centrala delarna och med en ny station, rätt placerad i staden skulle denna tillväxt
öka ytterligare.
Det som gör Götalandsbanan till ett så unikt och viktigt samhällsbyggnadsprojekt är
att den skapar ökad tillväxt genom regionförstoring och ökad tillgänglighet, samtidigt
som den förbättrar miljön och klimatet genom överflyttningar av resor på väg och
med flyg till järnväg. Därför måste Götalandsbanan ge både tillräckligt kort restid
mellan ändpunkterna Stockholm–Göteborg och samtidigt korta restider mellan städerna längs vägen.
Centralt belägna och väl utformade resecentra i städerna är nödvändiga med korta
promenadavstånd i attraktiva stadsmiljöer som leder fram till viktiga målpunkter så
som stora arbetsplatser, universitet/högskola, sjukhus, kulturhus med mera. Från
bostäderna i staden är det viktigt med god tillgänglighet till stationen som gående,
cyklist eller kollektivtrafikresenär. Stationens placering ska också möjliggöra attraktiv
stadsutveckling med ytterligare flertalet bostäder inom gångavstånd från stationen.
Förflyttningen med tåg blir då snabbare, bekvämare och enklare än med bil eller flyg.
Stationen bör vara en integrerad del av en utvidgad stadskärna. Upplevelsen beror på
avstånd till viktiga målpunkter, hur lång tid det tar att gå till fots till dessa målpunkter i
centrum, hur barriärer hanteras och hur väl samman stationen och centrum är sammanlänkad med stadsbebyggelse. För Borås är kopplingen till den befintliga stationen
viktig där Viskadalsbanan, Älvsborgsbanan samt Kust-till-kustbanan möts så att resenärerna kan göra snabba och bekväma byten mellan Götalandsbanan och det övriga
järnvägsnätet.
Förutom det geografiska läget i staden är stationens och järnvägens utformning avgörande aspekter för att stationen ska kännas som en integrerad del av staden. I och
med att den tänkta hastigheten och standarden på Götalandsbanan har höjts så är en
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station för höghastighetståg i markläge genom tätorten är inte rimligt ur ett stadsbyggnadsperspektiv.
Borås Stad utgår från att:
• En höghastighetsjärnväg med och en storskalig höghastighetsstation i centrala
Borås endast är möjlig om den förläggs i tunnel under staden.
• En station i markplan i centrala Borås endast är rimlig med en bibanelösning, som
innebär en mindre station, och medför så få barriäreffekter som möjligt och bevarar
viktiga målpunkter.
• Bibanan behöver kombineras med en förbifart i tunnel under mark, för höghastighetstågen, för att undvika dubbla barriärer och utformas så att det blir attraktivt att
stanna med många höghastighetståg i Borås.
Borås Stad utgår från följande faktorer i definitionen av det centrala stationsläget:
• Antal meter från stationen för Götalandsbanan till Stora torget och dagens station.
• Gångtid i antal minuter från stationen för Götalandsbanan till Stora torget och dagens station.
• Upplevelsen av hela tiden befinna sig i en sammanhängande centrummiljö när man
rör sig från stationen för Götalandsbanan och målpunkterna i staden. Centrummiljön kan bestå av den stadsutveckling som Götalandsbanan beräknas leda till under
de närmaste decennierna. Resenären är kvar i centrum när man går till och från stationen för Götalandsbanan.
För Borås innebär en placering av stationen för Götalandsbanan att :
Ett centralt stationsläge i Borås avgränsas av rutnätsstaden, befintligt resecentrum
samt motorvägen.
Ett centrumnära läge för stationen i Borås innefattar även lokalisering direkt söder
om motorvägen, på Lusharpan eller något öster därom. Stationen sammanlänkas på
ett naturligt sätt med centrum genom ny urban stadsmiljö.

KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Chef för strategisk samhällsplanering

