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Fritids- och folkhälsonämndens sammanträdestider, 
februari-december 2023 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa nämndens 
sammanträdestider för februari till december enligt utskickat förslag. 

Ärendet i sin helhet 
Förslag till sammanträdesdatum för Fritids- och folkhälsonämnden 2023. 
Hänsyn har tagits till Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges 
sammanträdesdagar, de ekonomiska hålltiderna samt till Kommunfullmäktiges 
gruppmöten. 

Hänsyn har även tagits till Kulturnämndens sammanträdesdagar då Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen ingår i ett kluster vilket 
exempelvis innebär att förvaltningarnas vardera nämndsekreterare ska kunna 
täcka upp för varandra. 

Datum Möte Tid 

Tisdag 7/2 Presidiemöte 07:30-12:00 

Tisdag 21/2 Nämnd 08:00 

Tisdag 5/4 Presidiemöte 07:30-12:00 

Tisdag 18/4 Nämnd 13:00 

Onsdag 3/5 Presidiemöte 07:30-12:00 

Tisdag 16/5 Nämnd 08:30 (heldag) 

Tisdag 30/5 Presidiemöte 07:30-12:00 

Onsdag 14/6 Nämnd 13:00 

Tisdag 15/8 Presidiemöte 07:30-12:00 

Tisdag 29/8 Nämnd 13:00 

Tisdag 5/9 Presidiemöte 07:30-12:00 

Tisdag 19/9 Nämnd 13:00 

Onsdag 11/10 Presidiemöte 07:30-12:00 
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Tisdag 12/12 Nämnd 13:00 (jullunch kl. 11:30) 
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Budget 2023 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budget 2023 för Fritids- 
och folkhälsonämnden och översända rapporten till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning  
Nämndens uppdrag utifrån reglementet handlar om att verksamheterna 
tillsammans, både internt och med andra, skapar förutsättningar för hälsa och 
meningsfull fritid för alla invånare. Genom sin närhet till befolkningens 
vardagsliv ser sig Fritids- och folkhälsonämnden som en viktig aktör för att 
bidra till god hälsa och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla invånare. Fritids- 
och folkhälsonämnden vill kommande år lägga fokus på att stärka och 
vidareutveckla grunduppdraget i alla delar och nå ut med verksamhet och utbud 
till alla invånare.  

Nämnden bidrar genom verksamheterna och insatser för invånarna till att 
uppfylla Borås Stads vision. I samband med budget 2024 kommer ett arbete ske 
med att närmare belysa kopplingen till visionen genom att ta fram uppdrag och 
indikatorer inom nämndens berörda fokusområden. 

I planeringsunderlaget för budget 2023 beskrevs ett större behov av förstärkt 
ram. Efter beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige tilldelades 3 950 
tkr. För att få en budget i balans behöver prioriteringar göras och åtgärder 
behöver vidtas inom alla verksamhetsområden. 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag handlar om det breda 
folkhälsouppdraget som utgår från de nationella övergripande folkhälsomålen, 
att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av mötesplatser och öppen ungdomsverksamheter samt 
anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Nämnden har 
också ansvar för samarbetsuppdraget kring mötesplatser, demokrati och lokalt 
inflytande samt ansvar för arbetet med överenskommelsen med civilsamhället. 
Nämndens uppdrag utifrån reglementet handlar om att verksamheterna 
tillsammans, både internt och med andra, skapar förutsättningar för god hälsa 
och meningsfull fritid för alla invånare. 
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Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv ser sig Fritids- och 
folkhälsonämnden som en viktig aktör för att bidra till god hälsa och 
meningsfulla fritidsaktiviteter för alla invånare. Invånare och civilsamhälle är 
utgångspunkten för nämndens verksamhet. Det är en utmaning att nå 
alla invånare. Välfärdsbokslutet visar att det finns skillnader mellan grupper och 
områden när det gäller livsvillkor, hälsa och förutsättningar till hälsa.  

Fritids- och folkhälsonämnden vill kommande år lägga fokus på att nå ut med 
verksamhet och utbud till alla invånare och identifiera de grupper som har 
sämre förutsättningar till hälsa och fritid för att särskilt nå ut till dessa. Alla 
invånare ska känna sig trygga, välkomna och delaktiga i alla verksamheter, 
mötesplatser och anläggningar varför arbetet med trygghet och inkludering ska 
genomsyra allt arbete.  

Utöver arbetet med att kvalitetssäkra och stärka grunduppdraget har nämnden 
gett förvaltningen två specifika uppdrag: 

”Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en analys 
och plan för utveckling av badverksamheten” samt 

”Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvidga arbetet 
med att ta emot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden”.  I nämnden 
finns ett arbete med att ta emot personer som står utanför arbetsmarknaden 
genom så kallade arbetslag. Arbetet ska utvidgas och hitta former för att kunna 
ta emot fler personer inom nämndens verksamhetsområden. Detta som en del i 
det breda folkhälsouppdraget och i linje med ”Socialt hållbart Borås”. 

Nämnden bidrar genom verksamheterna och insatser för invånarna till att 
uppfylla Borås Stads vision. I samband med budget 2024 kommer ett arbete ske 
med att närmare belysa kopplingen till visionen genom att ta fram uppdrag och 
indikatorer inom nämndens berörda fokusområden. 

 

Budgetförutsättningar 

Fritidsramen 

Ramen som tilldelas Fritids- och folkhälsonämndens "Fritidsram" uppgår till 
255 950 tkr. Denna ram ska täcka löneuppräkning på 2,8 % samt uppräkning 
av övriga kostnader med 2,5 %. Därutöver inkluderar ramen ett tilläggsanslag 
riktat till Öppen Ungdomsverksamhet på 350 tkr utifrån beräknad volymökning 
av antalet barn/ungdomar som faller inom ramen för verksamhetens målgrupp. 
En återföring av tillfälligt anslag på 300 tkr som tilldelades 2022 för 
att arrangera World Cup i orientering har justerats i ram. Efter beslut i 
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige tilldelades ett tilläggsanslag för 
ökad internhyra och kapitalkostnad motsvarande 3 400 tkr. Av dessa går 3 000 
tkr oavkortat till nya Fristadshallen och 400 tkr avser kapitalkostnader för 
beviljat investeringsanslag "Kronängsparken". Tilläggsanslag har också tilldelats 
enligt beslut om avtal med Svenska fotbollsförbundet om att arrangera matcher 
på Borås Arena, totalt 700 tkr. Tilläggsanslag har också tilldelats för ökat PO-
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pålägg, totalt 3 200 tkr. Enligt beräkningar ökar PO-pålägget med 4 060 tkr 
vilket betyder att ca 860 tkr måste hanteras inom ram. En mindre justering har 
gjorts på 100 tkr för att finansiera Borås Stads distributionscentral. 

I planeringsunderlaget beskrevs ett behov av förstärkt ram motsvarande 12 800 
tkr. Däri inkluderades inte ett ökat PO-pålägg (personalomkostnadspålägg). Av 
dessa tilldelades nämnden 3 950 tkr efter beslut i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

• Ökade internhyror utöver årlig uppräkning: 6 700 tkr. Därutöver 
aviserade Lokalförsörjningsförvaltningen i december 2022 om 
ytterligare höjningar på 760 tkr. Tilldelad förstärkt ram 3 000 tkr.  

• Kapitalkostnader Kronängsparken: 400 tkr. Tilldelad förstärkt ram 400 
tkr. 

• Minskat intäktskrav badenheten: 5 000 tkr. Tilldelad förstärkt ram 0 tkr. 
• Avtal Svenska fotbollsförbundet: 700 tkr. Tilldelad förstärkt ram 700 

tkr. 
• Distributionscentral: Justering av budgetram -100 tkr. 
• Avrundning i ram: - 50 tkr. 

Ovan betyder att 8 850 tkr behöver hanteras inom ram. Varav 1 000 tkr som 
avser internhyra och städ för Myråshallen antas justeras i samband med 
årsbokslut 2023. 

Därutöver fanns ett behov av tillfälligt anslag för: 

• Friluftsguiden: 500 tkr. Tilldelad förstärkt ram 0 tkr. 
• Brå-konferens: 300 tkr. Tilldelad förstärkt ram 0 tkr. 
• Beräknat ökat PO-pålägg: 4 060 tkr. Tilldelad förstärkt ram 3 200 tkr. 
• Ökad hyra för Borås Arena: 5 567 tkr jämfört med 2022. Tilldelad 

förstärkt ram 0 tkr. 

Ovan betyder att ytterligare 1 660 tkr behöver hanteras inom ram och 
ytterligare 5 567 tkr som avser ökad hyra för Borås Arena antas justeras i 
samband med årsbokslut 2023. 

Åtgärder och konsekvenser för budget i balans 

• Ökade kostnader för fasta avtal så som köp av städ, skötsel, köp av 
verksamhet och andra fasta kostnader så som telefoni, 
arbetsplatstjänster, leasingavtal etc. behöver hanteras inom respektive 
verksamhetsram utan uppräkning. Utan uppräkning för kostnader till 
exempelvis servicekontoret innebär detta en minskning av service på 
stadens idrottsanläggningar. 

• Volymuppräkning hålls inne och tilldelas inte verksamhetsområdet 
Öppen Ungdomsverksamhet. 

• Minskad intäkt som en konsekvens av minskat köp av 
skolfritid behöver hanteras inom berörd verksamhetsram (Öppen 
Ungdomsverksamhet). 

• Översyn av lokaler, med fokus på lokaler med årlig uppräkning, och 
dess hantering kopplat till ökade hyror och tilldelad budgetförstärkning. 
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• Översyn av den interna organisationen för en optimerad 
bemanning, med fokus på administration och verksamhetsutveckling. 

• Översyn av investeringar med särskilda beslut i Kommunstyrelsen som 
genererar ökade kapitalkostnader och därmed ska kompenseras genom 
förstärkt ram i nämndens budget vid slutförande. 

• En buffert är avsatt med motsvarande 0,7 %, totalt 1 710 tkr. Utifrån 
rådande förutsättningar anses detta vara en rimlig nivå. 

Som ovan nämns finns ett antal kostnader som antas justeras vid årets och som 
därmed redan vid årets ingång utgör en prognosavvikelse. Sammanfattningsvis 
prognostiseras ett underskott på 12 000 tkr och avser ökad internhyra samt städ 
Myråshallen (1 000 tkr), ökad hyra Borås Arena (5 600 tkr) samt badenhetens 
intäkter kopplat till aktuellt momsärende (5 400 tkr). 

Övrigt 

Under 2022 gjordes en avsättning motsvarande 3 500 tkr i beräknad moms 
på Stadsparksbadets bokförda intäkter från november 2019 till december 2022. 
Avsättning fortgår fram till beslut i aktuellt momsärende tilldelas. Under 2023 
beräknas 1 900 tkr avsättas. Ett gynnsamt beslut medför att avsättningen kan 
återföras till driften.  

Bidragsramen 

Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela 
föreningsbidrag till barn/ungdoms-, pensionärs-, funktionshinder-, etniska samt 
sociala föreningar. Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför 
föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och processer tillsammans med det 
lokala civilsamhället och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. 

I jämförelse med 2022 höjs bidragsramen med 1 100 tkr. Ramen för 2023 
uppgår till 45 900 tkr och är oförändrad efter beslut i Kommunstyrelsen och i 
Kommunfullmäktige. 

Investeringar 

Beviljad investeringsbudget uppgår till 22 550 tkr och specificeras närmare i 
bilagd rapport, rubrik 7 – Investeringar.  

Beslutsunderlag 
1. Nämndbudget 2023 Fritids- och folkhälsonämnden 
2. Protokoll FSG 230124 
3. Riskbedömning budget FSG 230124 

Samverkan 
Samverkan i dialog har skett med berörda fackförbund på FSG (Förvaltningens 
samverkansgrupp) den 24 januari. En risk- och konsekvensanalys har tagits 
fram och delgetts nämnden inför beslut i detta ärende. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen - KS.diarium@boras.se 
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1 Inledning 

Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv ser sig Fritids- och folkhälsonämnden som en viktig 
aktör för att bidra till god hälsa och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla invånare. Invånare och 
civilsamhälle är utgångspunkten för nämndens verksamhet. Det är en utmaning att nå alla invånare. 
Statistik och kunskap om invånarnas hälsa och livsvillkor används som kunskapsunderlag för 
prioriteringar och planering av verksamheten. Fritids- och folkhälsonämnden vill kommande år lägga 
fokus på att nå ut med verksamhet och utbud till alla invånare och identifiera de grupper som har sämre 
förutsättningar till god hälsa och fritid för att särskilt nå ut till dessa. Alla invånare ska känna sig trygga, 
välkomna och delaktiga i alla verksamheter, mötesplatser och anläggningar varför arbetet med trygghet 
och inkludering ska genomsyra all verksamhet. 

Det ställs höga krav på omställning i takt med samhällsutvecklingen. Invånarnas och civilsamhällets 
krav på service och tillgänglighet ökar. Under många år har ekonomin varit god och investeringstakten 
hög för att möta utvecklingen. I en tid av ökade kostnader, höjda räntor och inflation påverkar det 
nämndens ansvar i stor utsträckning. Framförallt påverkas hyror och drift vilket ger mycket stora 
differenser i den ekonomiska ramen mellan åren. 

Nämndens ambition att utveckla och kvalitetssäkra grunduppdraget med invånarna och civilsamhället 
kräver målmedvetet, effektiv och långsiktigt arbete i förvaltningen. För att kunna fortsätta skapa och 
förbättra förutsättningarna för invånarnas hälsa och fritid och bidra till att Borås växer behövs en 
ramförstärkning. Utifrån uteblivna tilläggsanslag görs ett antal prioriteringar till nämndens verksamheter 
som beskrivs under avsnitt 6.2. 

2 Utmaningar, risker och möjligheter 
- Omvärldsanalys 

Världen och nutiden präglas av globalisering och samhällsutveckling med snabb förändringstakt. 
Fritids- och folkhälsonämnden ser några förändringsmönster som påverkar kommande år i hög 
utsträckning. 

Tiden efter pandemin 

Invånare, medarbetare och verksamheter vittnar om efterdyningar av pandemin. Det är svårt att 
bedöma vilka förändringar som kommer bli bestående och vilka konsekvenser pandemin medför på 
längre sikt. Fritids- och folkhälsonämnden ser att återgången till ett nytt normalläge har fungerat väl 
men att pandemin har inneburit en påverkan på medarbetare och verksamhet likväl som invånares 
hälsa, liv och vanor. Under pandemin ökade intresset för friluftsliv, spår och leder, och badplatser vilket 
är positivt för invånarnas hälsa och folkhälsan. Fritids- och folkhälsonämndens ambition är att 
synliggöra och marknadsföra utbudet runt om i Borås för att hålla kvar boråsarnas och andras intresse 
för friluftslivet samt nå de grupper som inte tar del av friluftslivet i lika hög utsträckning. Närheten och 
tillgång till rörelse och aktivitet behöver öka för att främja invånarnas hälsa och möjlighet till 
fritidsaktiviteter. En del av nämndens verksamheter har mött särskilt stora utmaningar under pandemin. 
En av dessa är badverksamheten där öppettider och tillgång har varit begränsade under pandemin. 
Flera av baden har de senaste åren också varit stängda för renoveringar. Under de senaste åren har nya 
badanläggningar i närliggande kommuner byggts vilket ger en förändrad konkurrens när det gäller 
badgäster. Utifrån detta finns behov av att synliggöra och marknadsföra baden för att locka boråsare 
och andra till stadens badanläggningar. 
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Ökade skillnader mellan grupper och områden 

Skillnaderna vad gäller till exempel arbetslöshet, skolresultat, hälsa, valdeltagande och upplevd trygghet 
finns såväl inom som mellan kommuner och regioner. Den ökande ojämlikheten utifrån dessa faktorer 
och koncentrationen av social utsatthet till vissa bostadsområden leder till utanförskap som påverkar 
samhället i stort. Välfärdsbokslutet mäter förändringar i hälsa mellan kön, geografiska områden och i 
olika grupper. Rapporten är ett kunskapsunderlag i arbetet med att öka den sociala hållbarheten i Borås. 

Välfärdsbokslutet 2020 visar att Borås är en bra stad att bo, leva och växa upp i för de flesta. En av 
utmaningarna som staden står inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika grupper av boråsare 
och att dessa skillnader ökar. I Välfärdsbokslutet lyfts 15 områden fram där hälsan och 
förutsättningarna till hälsa är sämre än i övriga delar av staden. Samtidigt lyfts också ett antal 
prioriterade grupper fram där förutsättningarna är sämre. Pandemins påverkan kommer ge negativa 
konsekvenser framåt. Förutom pandemins påverkan på sjuklighet och dödlighet har påverkan på 
samhällets funktioner funnits de senaste åren. Detta kan ge både direkta och indirekta 
hälsokonsekvenser. De negativa konsekvenserna kommer att drabba olika grupper olika hårt. De 
grupper som lever under utsatta socioekonomiska förhållanden löper högre hälsorisker än andra. 
Skillnader mellan olika gruppers livsvillkor och hälsa riskerar därför att öka till följd av pandemin. 

Denna kunskap förstärker vikten av ett långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa i samhället. 
Arbetet med social hållbarhet är ett gemensamt ansvar och stadens gemensamma ansats genom Social 
Hållbart Borås är ett prioriterat arbete för Fritids- och folkhälsonämnden. En bred samverkan är 
därmed en grundläggande förutsättning för att staden tillsammans ska kunna kraftsamla för att nå 
resultat i arbetet för ett socialt hållbart Borås. 

Komplexa samhällsutmaningar 

Nutiden präglas av komplexa samhällsutmaningar där ansvaret är otydligt, perspektiven är många, och 
arbetssätten är obeprövade. Vid komplexa samhällsutmaningar finns det sällan en aktör som kan lösa 
utmaningen utan betydelsen av strategisk samverkan och samarbete med andra avgörande. 
Medvetenheten om att de nya samhällsutmaningarna kräver nya lösningar har ökat. Samhället utmanas 
av ett stort omställningsbehov kopplat till klimatet. Ingen går förbi behovet av att i stort och smått 
bidra till minskat klimatutsläpp. Denna fråga kräver global riktning och lokal styrning. För varje 
verksamhet inom nämndens ansvar krävs planering och genomförande för att bidra till minskat 
klimatutsläpp men också en aktiv samverkan mellan parter då en verksamhet sällan ensam lyckas med 
förändring. Offentliga aktörer söker aktivt samverkan och stöd i civilsamhället och invånare för att lösa 
framtidens utmaningar. Utifrån Fritids- och folkhälsonämndens breda folkhälsouppdrag och uppdraget 
mot civilsamhället finns nämnden ofta representerad i denna typ av sammanhang. Metodutveckling för 
medskapande på Norrby och arbetet med Socialt Hållbart Borås är särskilt aktuella. Nämnden ser att 
efterfrågan på kontaktnät mot civilsamhället och invånare kommer öka. Genom närhet till invånarna 
och föreningslivet ser Fritids- och folkhälsonämnden möjligheter att ta vara på civilsamhällets kraft för 
att möta samhällsutmaningarna. Överenskommelsen, samarbetsuppdraget för lokalt inflytande och 
samverkan i sju områdesnätverk och fyra ortsråd, föreningsenheten och andra verksamheter 
tillsammans bildar en stabil plattform och starka relationer mot civilsamhället. Då intresset för 
civilsamhällets perspektiv i olika frågor ökar ser nämnden att behovet att verka som samordnade och 
kontaktskapande mot civilsamhället och invånare gentemot andra aktörer ökar. Det kan handla om 
initiativ till överenskommelser med civilsamhället, samordning av ideella krafter såväl som samverkan 
kring utveckling av staden. Ett konkret exempel är förvaltningens plattform mot invånare och 
civilsamhälle efterfrågas allt mer de samhällsbyggande processerna. Borås fortsätter växa och i staden 
finns en ambition att arbeta mer strategiskt i tidiga skeenden och samverka för att säkerställa olika 
perspektiv i de samhällsbyggande processerna. Fritids- och folkhälsonämnden behöver delta som en 
mer aktiv part i det tidiga skedet för att bidra med kunskapsunderlag utifrån folkhälsoperspektivet, som 
ansvariga för anläggningar, planer, spår och leder och nämndens kontaktytor med civilsamhället i olika 
former. Med snabba förändringar i världsläget påverkas det ekonomiska läget vilket har avsevärda 
effekter på nämndens ekonomi. Ökade kostnader koppat till både drift och investeringar kräver nya 
förhållningssätt kring verksamhet och vad som kan prioriteras.  
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Den pågående elkrisen påverkar också ekonomin och idén om hur verksamhet kan bedrivas. 

Civilsamhällets nya former 

Civilsamhället står under förändring och de traditionella arbetssätten utmanas. Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor bedömer att det finns ett stort och stabilt intresse för politik och 
samhällsfrågor hos unga. Många är intresserade av samhällsfrågor, politik och händelser i andra länder. 
Sju av tio unga har under det senaste året gjort någon form av politisk handling. Alla unga är dock inte 
lika engagerade och de finns skillnader mellan olika grupper. Skillnaden i engagemang mellan olika 
grupper av unga är oroväckande och kan minska ungas tilltro till demokratin. När det gäller 
civilsamhället pågår en kulturförändring. Allt färre är medlemmar i en förening och bland barn och 
unga minskar föreningsdeltagandet. Det är svårt att rekrytera styrelsemedlemmar och befolkningen i 
stort väljer generellt korta tillfälliga engagemang. Detta utmanar civilsamhällets grundvalar och ställer 
stora krav på kommunens förmåga. På vilket sätt skapas återigen ett starkt föreningsengagemang? Hur 
behöver stödet och dialogen med civilsamhället utvecklas för att vara en del av den återstart som 
civilsamhället kräver? Fritids-och folkhälsonämnden ser behov att fortsätta stärka stödet till 
civilsamhället i alla dess former. 

Allt fler äldre 

Den tydligaste demografiska trenden i västvärlden är låga födelsetal och ökad livslängd vilket medför en 
allt äldre befolkning. Detta innebär ett ökat kostnadstryck och på sikt kostnadsförskjutning av resurser 
till omsorg och vård likväl som kompetensförsörjningsutmaningar. För att stå sig i den hårda 
konkurrensen om arbetskraften är det viktigt att verka för att vara en attraktiv arbetsgivare, vilket 
beskrivs under avsnittet arbetsgivarpolitik. Det ska också beaktas att de äldre blir friskare och framtida 
generationer av äldre kommer ha än högre krav på service. För Fritids- och folkhälsonämndens 
verksamheter innebär detta en förändrad målgrupp och fler äldre som behöver stöd och tillgång till 
meningsfulla fritidsaktiviteter. Verksamheterna möter efterfrågan genom samverkan kring mötesplatser 
och aktiviteter med bland annat Vård- och äldreförvaltningen. För att kunna möta behoven framöver 
krävs kunskap om äldres livsvillkor och hälsa varför ett strategiskt arbete med att följa upp och 
presentera kunskap om äldres hälsa har initierats av förvaltningen. 

Digitalisering 

Digitaliseringen i samhället innebär möjligheter men också utmaningar. Ny teknik ger möjligheter att 
lösa problem, förbättra service till invånare och civilsamhälle samt frigöra tid. För att ta vara på 
digitaliseringens möjligheter krävs ny kunskap och färdigheter, vilket innebär en utmaning att hänga 
med i den snabba teknikutveckling som sker. Teknikutvecklingen väcker också frågor kring säkerhet 
och etik. Invånarnas perspektiv är avgörande för digitaliseringen i förhållande till nämndens 
verksamheter. Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag riktar sig till alla invånare vilket gör att 
verksamheterna möter de invånare som är pådrivare av teknisk och digital utveckling genom sina höga 
krav på service likväl de invånare som finns i digitalt utanförskap och behöver stöd för att ta del av 
service och information. För att säkerställa digitaliseringen sker i takt med verksamhetsutvecklingen och 
invånarnas perspektiv samordnas arbetet på förvaltningen genom en handlingsplan där behov och 
insatser beskrivs. De närmaste åren behöver arbetet intensifieras för att möta samhällsutvecklingen och 
bidra till att lösa framtidens utmaningar. Det kommer att påverka arbetssätt och arbetsuppgifter och 
påverka omställningstakten av personalyrken i förvaltningen på sikt. I denna omställning kommer 
nämndens förmåga till omställning av verksamhet och personal vara avgörande. Att skapa 
förutsättningar för chefer att leda medarbetare i förändring blir med detta viktigt. 

Ökad medvetenhet om samhällets sårbarhet 

Nutidens teknikberoende innebär sårbarhet när det gäller exempelvis dataskydd och 
informationssäkerhet. Klimatförändringar, pandemin, hot, och ett försämrat säkerhetspolitiskt läge i 
världen är ytterligare händelser som ökar medvetenheten om samhällets sårbarhet och ger insikter om 
att beredskap krävs för att möta framtida kriser och allvarliga händelser. Pandemin har förstärkt denna 
insikt men också prövat nämndens förmåga att anpassa sig i skarpt läge.  
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En lärdom är att omställningen och det stora kommunikationsbehovet som uppstår vid särskilda 
händelser bäst kan mötas i samverkan med andra nämnder, samhällsaktörer och civilsamhället. Utifrån 
lägesbilden och komplexiteten i samhället är bedömningen att behovet av närvaro och synlighet i 
bostadsområden och mot invånarna kommer öka i framtiden. Det är en utmaning att möta behovet av 
information och service i bostadsområden och kräver fortsatta insatser kopplat till mötesplatserna och 
områdesutvecklingen. Samarbetet gällande mötesplatserna med bland annat Kulturnämnden, Vård- och 
Äldrenämnden, Förskolenämnden , Arbetslivsnämnden och AB Bostäder är en framgångsfaktor för att 
möta invånarnas behov och förväntningar. Genom samverkan med offentliga aktörer såväl som 
civilsamhället verkar mötesplatserna som en knutpunkt för trygghetsskapande arbete, medborgarservice 
och områdesutveckling. 

  

3 Grunduppdraget 

3.1 Nämndens grunduppdrag 

Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag handlar om det breda folkhälsouppdraget som utgår från de 
nationella övergripande folkhälsomålen, att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose 
allmänhetens och organisationers behov av mötesplatser och öppen ungdomsverksamheter samt 
anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. Nämnden har också ansvar för 
samarbetsuppdraget kring mötesplatser, demokrati och lokalt inflytande samt ansvar för arbetet med 
överenskommelsen med civilsamhället. 

Nämndens uppdrag utifrån reglementet handlar om att verksamheterna tillsammans, både internt och 
med andra, skapar förutsättningar för god hälsa och meningsfull fritid för alla invånare. Det breda 
folkhälsouppdraget och det övergripande målet kommuniceras till alla medarbetare. 

Förenings- och anläggningsverksamheten ansvarar för uthyrning av lokaler för idrott och arrangemang 
som genomförs i staden. Enheten har också ansvar för drift av stadens idrotts-, utebad och 
fritidsanläggningar, inklusive motionsspår. Enheten ansvarar också för alla kommunala friluftsbad, 
handhar föreningsregistrering och bidragsutbetalning och administrerar även Borås Stads Idrottsskola. 

Badenheten ansvarar för badanläggningarna Stadsparksbadet, Borås Simarena (inklusive friluftsbadet 
Alideberg), Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Viskaforsbadet och Asklandabadet där möjlighet till 
motionssim, lek, träning och rehabilitering (FAR) erbjuds. 

Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet ansvarar mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet 
runt om i staden. Den öppna ungdomsverksamheten består av både kommunalt drivna fritidsgårdar 
som är en mötesplats för barn och ungdomar mellan 10 och 19 år samt tre föreningsdrivna gårdar. 
Verksamheten bedriver olika utvecklingsarbeten, internationella utbyten och trygghetsskapande arbete. 

Kvalitets- och utvecklingsenheten ansvarar för det övergripande folkhälsoarbetet, kommunikation och 
kvalitet. Verksamheten arbetar med övergripande frågor inom samarbetsuppdraget; 
Överenskommelsen med civilsamhället i Borås och lokalt inflytande, Välfärdsbokslut, lokalt 
folkhälsoarbete, brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete samt processtöd för uppdrag och 
mål inom förvaltningen. 

HR-kluster och ekonomi-kluster är en administrativ stödfunktion till övriga i förvaltningen och till 
Kulturförvaltningen. Klustret samverkar med Kulturförvaltningen i frågor som berör HR, 
nämndadministration, ekonomi och IT. 

Alla verksamheter inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska bidra till en mer jämlik hälsa och 
meningsfull fritid. Med grunduppdraget som plattform arbetar verksamheten vidare med de mål och 
uppdrag som Kommunfullmäktige och nämnden har fastställt.  
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Utöver reglementet tar nämnden även utgångspunkt i nationella målen för folkhälsopolitiken. 
Nämndens arbete styrs av ytterst av Borås Stads vision och de styrande dokumenten som finns gäller 
för nämndens verksamhetsområden. Målsättningarna inom Socialt hållbart Borås och utmaningarna 
som lyfts fram i Välfärdsbokslutet är vägledande för prioriteringar och satsningar i verksamheterna. 

Utifrån grunduppdraget arbetar verksamheterna med ett invånarfokus och strävar efter en trygg och 
inkluderande verksamhet i alla avseenden. Arbetet bedrivs i nära samverkan med invånare, 
civilsamhället och andra samhällsaktörer. 

3.1.1 Fritidsramen 

3.1.1.1 Kvalitet och utveckling 

Verksamhet 

Kvalitet- och utvecklingsenheten driver och samordnar nämndens förvaltnings- och 
stadenövergripande uppdrag. Enheten ansvarar för det politiska samarbetsuppdraget, 
Överenskommelsen med de idéburna organisationerna, folkhälsoarbetet och andra uppdrag av 
långsiktig eller tillfällig karaktär. Kvalitets- och kommunikationsarbetet utgår från enheten men verkar 
för hela förvaltningen. 

  

  

Folkhälsa 

Verksamhet 

Folkhälsoarbetet bygger på nämndens ansvar för att kartlägga, följa upp och informera om invånarnas 
hälsa. Vidare ansvarar nämnden för den övergripande utvecklingen av folkhälsoarbetet. Arbetet utgår 
från kunskapen vi får genom välfärdsbokslutet, om skillnader i livsvillkor mellan olika grupper och 
geografiska områden. Inom ramen för välfärdsbokslutet redovisas statistik från diverse olika 
undersökningar, till exempel CAN, trygghetsmätningen, hälsoenkäten för barn och unga, LUPP och 
hälsoenkät för äldres hälsa. Arbetet bygger också på styrdokument på olika nivåer, såväl nationella, 
regionala och lokala. Samarbetet med Hälso- och sjukvårdsnämnden Södra medför flertalet regionala 
styrdokument att förhålla arbetet till. Lokala styrdokument av betydelse och som nämnden tagit fram är 
Program för föräldraskapsstöd, Program för ANDTS-förebyggande arbete, Handlingsplan för 
suicidpreventivt arbete, Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stads och lokalpolisområde Borås 
och Handbok för trygghet i offentlig miljö. 

Folkhälsoarbetet fokuserar på lokal områdesutveckling på de socioekonomiskt utsatta områdena, 
brottsförebyggande- och ANDTS-förbyggande arbete, hälsosamt åldrande, skadeförebyggande och 
suicidpreventivt arbete, främja psykisk hälsa, föräldraskapsstöd och Borås rent och snyggt. Arbetet 
förutsätter nära samverkan med såväl andra förvaltningar, externa organisationer och civilsamhället. 

Välfärdsbokslutet synliggör den ojämlika hälsan, vilket präglar i princip allt folkhälsoarbete, och 
redovisar tre utmaningar i staden: 

 Inkludering och ökat deltagande för alla 
 Fokus på geografisk områden som är särskilt utsatta  
 Grupper att särskilt fokusera på 
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För att öka inkluderingen genomförs det lokala arbetet så långt ut i verksamheterna som möjligt, 
ambitionen är att arbeta med- och inte för invånarna. De medskapande processerna är tidskrävande 
men viktiga. En utmaning är att möjliggöra medskapande arbete vilket förutsätter ett brett engagemang, 
en transparant dialog och uthållighet. 

För att förflytta ett område och nå områdesutveckling förutsätter det både förändrade livsvillkor och 
kompensatoriska åtgärder i de mest utsatta områdena. Därför samarbetar Fritids- och 
folkhälsonämnden med aktörer inom olika sektorer, både de samhällsbyggande förvaltningarna, 
utbildnings- och sociala kluster men även med polisen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och 
bostadsbolag. Folkhälsoarbetet innebär uteslutande tvärsektoriellt arbete, vilket spänner över flera 
verksamheter och ett viktigt uppdrag för utvecklingsledarna inom folkhälsa är att bevaka och säkerställa 
att folkhälsoinsatserna är kunskapsbaserade och att arbetet bygger på barnkonventionen och de 
mänskliga rättigheterna. 

Trygghetsfrågan är viktig och komplex. Den upplevda tryggheten i förhållande till den faktiska 
säkerheten skiljer sig ofta åt. Utbildning, arbete och människors ekonomiska situation påverkar 
upplevelsen av trygghet i hög grad. Under 2022 genomfördes en trygghetsmätning för att komplettera 
kunskapen om invånarnas upplevda trygghet, vilken kommer komplettera överenskommelsen med 
polisen och handboken för trygghet i offentliga miljöer och ligga till grund för kommande satsningar. 
Staden har valt att satsa på EST - effektiv samordning för trygghet, och utvecklar metoden samt utökar 
de geografiska områdena där metoden används.  Det sker i nära samarbete med det drogförebyggande 
arbetet, vilket påverkar både barn- och ungas möjligheter och tryggheten. Under 2023 avses det 
ANDTS- förbyggande arbetet, det brottsförebyggande arbetet och det våldspreventiva arbetet knytas 
ihop och förstärka varandra ytterligare. 

I mars 2023 kommer staden stå som värd för den nationella konferensen Råd för framtiden, vilken 
arrangeras av den nationella myndigheten Brottsförebyggande rådet. Nämnden äskade medel för 
genomförandet men fick avslag och får nu prioritera nu inom befintliga medel för att kunna genomföra 
arrangemanget. Råd för framtiden genomförs som en hybridkonferens och lockar uppåt 1000 deltagare, 
varav ca 500 kommer delta fysisk och besöka staden. Konferensen är en mötesplats för 
brottsförebyggande aktörer från främst andra kommuner, polisen, civilsamhället och bostadsbolag, 
vilken fokuserar på samverkan och utveckling inom det brottsförebyggande- och trygghetsskapande 
arbetet. 

Borås rent och snyggt är en förvaltningsövergripande samverkan som samordnas av Fritids- och 
folkhälsonämnden. En ren, snygg och trygg stad är också ett uttalat prioriterat område i stadens vision. 
Nedskräpning kan tyckas vara banalt men är ofta avgörande för hur den fysiska miljön upplevs och 
eftersom skräp drar till sig mer skräp är det en framgångsfaktor att hålla rent och snyggt, vilket även 
förebygger skadegörelse. Det är dock ett arbete som ingen förvaltning eller någon annan aktör klarar av 
att lösa själva utan kräver gemensamma ansträngningar och prioriteringar. Arbetet inom Borås rent och 
snyggt har varit framgångsrikt under många år men det är en utmaning i att hålla i och hålla ut i, då 
såväl styrgrupp som arbetsgrupp förändras över tid. 

Undersökningar visar på sämre upplevd psykisk hälsa, främst hos barn och unga men även hos de, 
enligt välfärdsbokslutets, prioriterade grupper vilket är en viktig kunskap och utgångspunkt i stadens 
folkhälsoarbete. Tidiga och samordnade insatser gentemot barn och föräldrar, utbildning av personal 
och föreningslivet genomförs kontinuerligt. Program för föräldraskapsstöd och Handlingsplan för 
suicidpreventivt arbete anger riktningen för det förebyggande och främjande arbetet i samverkan med 
berörda aktörer. Samordningen utgår från Fritids- och folkhälsonämnden. 

Barn mellan 7-10 år en en målgrupp som Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med andra 
nämnder identifierat som en grupp som tenderar hamna i en gråzon. Det finns inget tydligt uppdrag 
avseende verksamhet för denna målgrupps fritidssysselsättning och civilsamhället når inte alla barn som 
behöver det. Flera i målgruppen går inte på fritidshem och det finns heller ingen given verksamhet där 
de kan verka och utvecklas, samtidigt som det är en viktig ålder för att tillvarata barnens skapande, 
kreativitet och bidra till en meningsfull fritid. 
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3.1.1.2 Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet 

Verksamhet 

Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgänglig 
för alla invånare i Borås. Verksamheten är en del i den helhet som verkar för en positiv utveckling för 
ett socialt hållbart Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, 
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande förhållningssätt 
och med en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och 
resurser. 

Förutom de styrande dokumenten som alla nämndens verksamheter har att förhålla sig till grundas 
arbetet på Program för öppen ungdomsverksamhet och uppdragsbeskrivning för mötesplatserna. 

I praktiken innebär det i korthet att: 

Främja delaktighet och inflytande genom medborgarservice, genom service utifrån ett 
rättighetsperspektiv. 

Erbjuda en trygg och social mötesplats där invånare kan mötas, uppleva, lära och bryta ensamhet. 

Samverkan med civilsamhället som skapar mervärde för invånarna som t.ex. studiecirklar, läxläsning 
och aktiviteter. 

Verksamheten arbetar också för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa och en meningsfull fritid 
för en bred målgrupp, från unga till seniorer, och med extra fokus på personer med 
funktionsnedsättningar. 

De verksamheter som ingår är fem enheter som benämns Mötesplatser och en enhet som benämns 
träffpunkt inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo, 
Mötesplats Kristineberg och Träffpunkt Simonsland/Brygghuset. 

Det finns även tio kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar och de är lokaliserade 
på Hässleholmen, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared och 
Brämhult. Dessutom lämnar nämnden bidrag i olika omfattning till öppen ungdomsverksamhet som 
drivs av Mariedals IK, Kulturföreningen Tåget, Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling och 
Byttorps IF. En samverkan finns också med Borås Fältrittklubb och Parasportcenter i Sjuhäradshallen. 

Inom verksamhetens uppdrag ingår också Borås kollo, Badresor och internationellt arbete. 

I syfte att skapa trygga och tillgängliga verksamheter för både invånare och medarbetare pågår ett 
systematiskt och samordnat arbete med våldsprevention kunskapsbaserade metoder och ett likvärdigt 
förhållningssätt ger stöd för att utföra verksamhetens uppdrag. All personal inom mötesplatser och 
öppen ungdomsverksamhet får fortbildning inom våldsprevention. 

Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför långtgående konsekvenser i form av stora 
kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och barn. 

Fritids- och folkhälsonämnden har säkerställt att det våldspreventiva arbetet med dess inriktning och 
evidensbaserade metoder som togs fram i stadens sociala investeringsprojekt "En kommun fri från 
våld", kommer att fortgå inom nämndens ansvarsområde och i samverkan med civilsamhället. 

Grunden för nämndens våldspreventiva arbete bygger på att många aktörer arbetar samordnat samt en 
systematisk implementering av de av WHO identifierade förändringsprinciperna: 

 öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld 
 förändra destruktiva machonormer 
 aktivera åskådaren 

Insatserna görs utifrån de tre fokusområdena boendetrygghet, ungas delaktighet och invånarnas fritid 
med avsikt att täcka områden som en invånare i Borås möter i sin vardag. 
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Förvaltningen erbjuder grundutbildningar i våldsprevention för Borås Stads personal via den 
kommunövergripande kompetensförsörjningen. 

Mötesplatser 

Mötesplatserna fyller en viktig funktion i respektive närområde gällande såväl trygghetsskapande 
åtgärder som invånarnas rätt till kommunal service. Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för 
mötesplatserna men arbetet drivs tillsammans med bland annat Kulturnämnden, Vård- och 
Äldrenämnden, Förskolenämnden, Arbetslivsnämnden och AB Bostäder. 

Samverkan sker även med andra aktörer och mötesplatserna utgör en plattform för områdesarbete och 
samhällsservice. Med en säkerställd kommunal plattform avseende personal och service är också 
civilsamhället och dess olika delar en viktig resurs i detta arbete. 

Öppen ungdomsverksamhet 

Borås Stads fritidsgårdar har alltid varit en viktig plats för unga genom att erbjuda trygga vuxna att prata 
med, en plats att träffa kompisar på och möjlighet att delta i aktiviteter i närområdet. 
Huvudmålgruppen är ungdomar mellan 10-18 år.  De senaste åren har verksamheten fokuserat på att 
stärka ungas rättigheter och aktörskap genom metoder som främjar ledarskap. Verksamheten använder 
metoder som våldsprevention, Projektkontor, ungdomsledarutbildningar och ELD-metoden som 
synliggör ungdomars icke formella lärande. En fortsatt utveckling och fokus på dessa metoder är en 
viktig del i arbetet med att möta de utmaningar som finns för att skapa en socialt hållbar 
samhällsutveckling. Att öka ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av 
verksamheten är en utveckling som både lokalt, nationellt och internationellt betonas inom den öppna 
ungdomsverksamheten. Grunden för verksamheten och dess utveckling utgår från universell 
prevention (ett brett förebyggande arbete). 

Den öppna ungdomsverksamheten når unga genom basen för den öppna ungdomsverksamheten som 
är oftast fritidsgården. Dessa är öppna från fyra till sex dagar i veckan beroende på enhetens placering. 
Den andra delen handlar om verksamhet utanför gårdens fyra väggar, i såväl egen regi som i samverkan 
med andra. Utgångspunkten är att nå ut till en bred målgrupp med en verksamhet som genomsyras av 
hållbarhet, delaktighet och jämställdhet. Uppdraget för fritidsledarna inom verksamheten är "att 
stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande". 

Våren 2017 utsåg MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Borås Stad till lokalt 
Eurodesk-kontor. Detta innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och 
information om olika möjligheter inom EU. Borås Stad är en av 16 svenska Eurodesk som tillsammans 
jobbar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad förståelse för andra kulturer, 
nya erfarenheter och ett större internationellt nätverk. 

Lovverksamhet inom öppen ungdomsverksamhet bedrivs i form av sommarlovsverksamhet, badresor, 
Borås Kollo och verksamhet under övriga lov. Verksamheten tar sin utgångspunkt i artikel 31, barnets 
rätt till lek, vila och fritid och riktar sig till barn i Borås med fokus på åldern 7-15 år. Verksamheten sker 
i nära samverkan med mötesplatserna och civilsamhället. Personalen består av ordinarie medarbetare 
men erbjuder också arbetstillfällen för ferieungdomar och sommarvikarier. Verksamheten som bedrivs 
där barnen bor är kostnadsfri och tillgänglig för både flickor och pojkar. Verksamhetens resurser 
prioriteras efter kunskapsunderlaget i Välfärdsbokslutet. Sommarlovsverksamheten ska erbjuda barn 
möjlighet att prova nya aktiviteter, lära känna andra barn och få nya upplevelser. 
Sommarlovsverksamheten går under mottot: Alla barn har rätt till ett roligt sommarlov! 

Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdarna i Borås Stad, 
vilket innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår 
oftast från ett socialt trygghetsskapande arbete via exempelvis rast-verksamhet och aktiviteter på 
gruppnivå såsom värderingsövningar, demokratiarbete och lägerverksamhet. De senaste åren har också 
det systematiska våldspreventiva arbetet blivit en viktig del på många skolor, ett område som 
fritidsledare inom fritids- och folkhälsoförvaltningen kontinuerligt får fortbildning inom. 
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Det finns stora fördelar med samverkan mellan skola och fritid sett ur ett Borås Stads-perspektiv. Det 
innebär fler vuxna i skolan där fritidsledarna bidrar till en helhetssyn på ungdomarnas liv då de träffar 
dessa både i skolan och på fritiden. Kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför 
specialkompetens. Skolans fortsatta nivå av köp av tjänster påverkar också förutsättningar för den 
öppna ungdomsverksamhetens öppethållande på kvällstid. Det senaste året har samverkan med 
grundskolan minskat. Fritids- och folkhälsonämnden ser gärna en utökad/utvecklad samverkan med 
grundskolan, inte minst inom det våldspreventiva arbetet. 

  

  

3.1.1.3 Badenheten 

Verksamhet 

Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för drift, underhåll och verksamheten i fyra publika bad, Stadsparksbadet, 
Borås Simarena, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och 
badsäkerhet i och vid vatten, till bad, träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet 
bedriver skolan egen simundervisning. Asklandabadet är anpassat och hyrs i huvudsak ut till personer 
med olika funktionsvariationer. Vi bedriver ingen egen verksamhet varken i Asklandabadet eller 
Viskaforsbadet. Vid Borås Simarena finns även Alidebergsbadet, ett utomhusbad som Simklubben 
Elfsborg driver tillsammans med Badenheten. Fastigheterna förvaltas av 
Lokalförsörjningsförvaltningen. Den tekniska driften samt skötsel av vatten- och ventilation på våra 
anläggningar sköter våra egna drifttekniker. 

Stadsparksbadet är det största badet med flest besökare. Badet är ett familje- och motionsbad mitt i 
centrala Borås. Här erbjuds alla typer av undervisning i vatten, motionssim och vattengymnastik. Borås 
Simarena är en mycket populär motions-, tränings- och tävlingsanläggning. Här har föreningslivet fått 
förutsättningar att växa i antalet grupper och aktiviteter. Anläggningen är också populär som 
träningsanläggning för simföreningar runt om i landet, även från Norge och Danmark. I anslutning till 
Borås Simarena finns Alidebergsbadet som drivs i samarbete med Simklubben Elfsborg och är ett 
populärt utomhusbad och utflyktsmål under sommarmånaderna. Sandareds sim- och idrottshall är ett 
bad för alla åldrar med fokus på barnfamiljer. I badet bedrivs simundervisning men simhallen är också 
tillgänglig för allmänheten. Dalsjöbadet/Dalsjöhallen profilerar sig som ett lugnare alternativ, med 
huvudinriktning på vuxna samt barn upp till 12 år. Viskaforsbadet består av en liten bassäng med 
omklädningsrum, dusch och bastu. Badet är obemannat och ligger i anslutning till Viskaforsskolan. 
Skolan bedriver egen simundervisningen där. Asklandabadet i Fristad är ett litet bad utrustat med 
hjälpmedel för att kunna ta emot personer med olika funktionsvariationer. Badet hyrs idag främst ut till 
daglig verksamhet samt av olika boenden. Det finns även några föreningar och företag som bedriver 
verksamhet där. 

Verksamheten bidrar genom anläggningarna och arbetet till förutsättningar för vattenvana, träning, 
rekreation, rehabilitering och simkunnighet. På så vis stärks invånarnas möjlighet till en god hälsa och 
en meningsfull fritid.  Borås stads vision ligger till grund för de mål som badenheten arbetar efter, 
tillsammans med reglementet och stadens övriga styrande dokument. Välfärdsbokslutet är ett viktigt 
kunskapsunderlag utifrån invånarnas livsvillkor och hälsa. Europeiska standarder gällande bad är 
vägledande för kvalitetssäkring av anläggningarna.  Ambitionen är att verksamheten bedrivs så att alla 
gäster upplever trygghet, kvalité, omsorg och personlig service. Medarbetare ska känna att baden är en 
trygg och attraktiv arbetsplats. 

Fokus för verksamheten handlar om att öka simkunnigheten, öka vattensäkerheten, och bidra till en 
förbättrad hälsa för invånarna. Det innebär ett kontinuerligt och systematiskt utvecklingsarbete med 
simkunnighet, vattensäkerhet, service och bemötande och våldsprevention. 
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En av de främsta målsättningarna för badverksamheten är att öka simkunnigheten hos invånarna, både 
vuxna och barn. Detta sker till stor del genom samverkan med Grundskoleförvaltningen. Simkunnighet 
är en del av betygskravet för idrott och hälsa samt stärker barns förutsättningar. Ytterligare insatser för 
att öka simkunnigheten görs genom att erbjuda babysim, simlekis, simundervisning för både barn och 
vuxna, crawl kurser för nybörjare och erfarna och olika vattenträning i grupp. 

De grupper där simkunnigheten behöver öka mest är också de grupper som har sämre ekonomiska 
förutsättningar vilket Välfärdsbokslutet visar. Tillsammans med andra aktörer, exempelvis SLS (Svenska 
Livräddningssällskapet) är ambitionen att lösa den utmaningen. 

För att säkerställa barns rättigheter till lek, vila och fritid samt bidra till barns utveckling görs en 
prioritering på barn som målgrupp. Detta sker dels genom målsättningen att öka barns simkunnighet 
men även genom att utveckla badanläggningar som trygga mötesplatser för barns och ungas fritid. 
Särskilda satsningar görs kring loven och på sommarlovet erbjuds sommarsimskola i sjöar i de fyra 
serviceorterna. Verksamheten syftar till att tillgängliggöra simundervisning för barn i serviceorterna och 
är kostnadsfri. 
 

Ett arbete pågår för att öka tillgängligheten ur flera olika perspektiv och möta invånarnas behov och 
förväntningar. Vatten är en stor resurs och invånarna ska på ett säkert sätt kunna vistas nära, vara i och 
på vatten samt ha tillgång till rent vatten. Genom säkerhetsarbete inom ramen för en vattensäker 
kommun blir vattenmiljöer och närliggande miljöer till vatten tillgängliga för fler människor. Vatten är 
inte farligt, det är okunskapen om vatten som är farligt.  Arbetet med vattensäkerhet handlar om att öka 
kunskapen och minska drunkningsolyckor. 
 

3.1.1.4 Förenings- och anläggningsenheten 

Verksamhet 

Anläggningsenheten inom Fritids- och folkhälsonämnden tillhandahåller anläggningar för idrotts-, 
motions-, utebad- och friluftsverksamhet. Verksamheten omfattar ca 35 idrottsplatser och 
aktivitetsplatser, 30 idrottshallar, 25 utebadanläggningar, två stora friluftsområden samt åtskilliga mil av 
spår och leder. 

Flera av anläggningarna ska också kunna tjäna som arrangemangs- och evenemangsanläggningar där så 
är möjligt. Uppgiften är att med bra service tillhandahålla en god miljö i funktionella anläggningar till 
skolidrott, föreningar och allmänhet för att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa och en meningsfull 
fritid. 

Förvaltningens bokningscentral svarar för uthyrning av idrottsanläggningar i stadens samtliga delar. 
Målet är att driva anläggningarna så att de upplevs som attraktiva med hög standard och servicenivå. I 
målet ingår att åstadkomma ett optimalt öppethållande och högsta möjliga nyttjande. Föreningar och 
privatpersoner skall genom bokningscentralen på ett enkelt sätt kunna boka lokaler och anläggningar. 

Fritids- och folkhälsonämndens intentioner är att låta civilsamhället i möjligaste mån sköta driften av 
anläggningar. I de samtal som förs mellan förvaltningens personal och berörda föreningar diskuteras 
alltid dessa frågor. Idag finns ett 20-tal föreningsavtal i olika former. En ambition under året är att 
utveckla själva avtalsmodellen, så att de kvalitetssäkras oavsett vilket "uppdrag" föreningen gör för 
förvaltningen. 

Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till 
barn/ungdoms-, pensionärs-, funktionshinder-, etniska samt sociala föreningar. 

Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och 
processer tillsammans med det lokala civilsamhället och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.  
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Bland annat så är avdelningen med och samordnar Föreningsgalan, Idrottsskolan, arbetet med Säker 
och trygg förening samt kontinuerliga träffar med föreningsanställda. 

Utbildningar på temat föreningskunskap spelar en central roll i enhetens uppdrag att stärka 
demokratiarbetet i föreningslivet och uppmuntra till den gemenskap föreningslivet ofta innebär. 
Tillsammans med föreningar och organisationer, och i Överenskommelsens anda, kan vi gemensamt 
arbeta för att uppnå nämndens mål om en jämlik hälsa och meningsfull fritid, med fokus på barn och 
unga i Borås. 

Förvaltningen har på senare år märkt av en ökande motionstrend samt ett ökat friluftsintresse vilket har 
lett till ett ökat antal besök på våra friluftsområden. Inte minst Kransmossen och Kypegården har varit 
mycket välbesökta. Kransmossen har under denna tid utvecklats till en multisport arena med 
generationsöverskridande verksamhet och är själva fundamentet i förvaltningens grunduppdrag jämlik 
hälsa och meningsfull fritid. Förvaltningen har nu som målsättning att även Kypegården ska utvecklas 
mer genom en ökad samverkan med civilsamhället och därmed en tryggare omgivning. Meningen är att 
ge plats för föreningar att genomföra aktiviteter på gården alla dagar i veckan och dessutom få tillgång 
till en servering. Från femårsplanen som togs fram 2019 genomförs nu en omfattande satsning på 
gården med ett ombyggt kök och nya kontor. Samtidigt som verksamheten i våra friluftsområden växer 
måste ambitionsnivån anpassas till både ekonomiska och personella resurser. En ökad verksamhet 
ställer ökade krav på underhåll och skötsel samt högre närvaro av personal. 

Aktivitetsplatser på strategiska ställen har visat sig vara en framgångsfaktor som bidrar till 
förvaltningens grunduppdrag. Genom de båda satsningarna Boda och Kronängsparkens 
aktivitetsområden bidrar förvaltningen med ökad lust till rörelse och motion. Under 2022 bör 
områdena prioriteras så att ett färdigställande kan ske. 

Verksamhetsområdet har många avtal/IOP med olika delar av civilsamhället. Enheten har som 
målsättning att ta fram en enhetlig mall för avtalsskrivning för att underlätta arbetet och att hitta en 
avtalsmodell som är transparent och rättvis. I samband med framtagandet av mallen ska samtliga avtal 
ses över för att sedan anpassas i takt med att nya avtal sluts. 

De nya bidragsreglerna som antogs i mars 2020 ska fortsatt utvärderas och följas upp. 

Evenemang 

Verksamhet 

Staden arbetar med ett antal större evenemang årligen. De senaste åren har staden stått värd för bland 
annat SM- veckan 2017, U20 i friidrott 2019 samt ett flertal SM i friidrott vilket har satt Borås på 
kartan. Arbetet sker i bred samverkan och TME är en mycket viktig part i genomförandet av 
evenemang. Evenemangen syftar till att stärka civilsamhället och öka attraktionskraften för staden. 
Evenemangen blir också en hävstång för anläggningsutvecklingen och kopplas således till en budget. 
Evenemang kräver god dialog med civilsamhället och det är föreningarna i staden som är drivande i 
vilka stora tävlingar och evenemang som är möjliga att genomföra. Evenemangen ger också möjlighet 
att fortsatt arbeta med en attraktiv volontärverksamhet vilket svarar till invånarnas önskemål om att 
bidra till staden i det korta perspektivet. Nämndens ambition är att fortsätta attrahera större evenemang 
till Borås för att det gynnar staden i stort och föreningslivet stärks. Det blir viktigt framåt att låta 
evenemang vara ett verktyg för att uppnå Borås vision och inte stå som ett mål i sig. Evenemang ska 
därför präglas av långsiktighet och hållbarhet i det fortsatta arbetet. 

 

 



Fritids- och folkhälsonämnden, Nämndbudget 2023 14(38) 

3.1.2 Bidragsramen 

Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till 
barn/ungdoms-, pensionärs-, funktionshinder-, etniska samt sociala föreningar. Det är denna ram som 
utgör nämndens finansiella möjlighet att stötta civilsamhället. Detta är traditionellt kärnan i det 
kommunala föreningsstödet. Bidragsramen syftar till att uppnå nämndens mål om en jämlik hälsa och 
meningsfull fritid, med fokus på barn och unga i Borås. Det finns möjligheter inom bidragsramen som 
verksamheten kommer att arbeta med under de kommande åren. Verksamhet och bidrag kan knytas 
närmre varandra och på så vis göra än större skillnad för Boråsarna. 

  

3.2 Så här genomför nämnden sitt grunduppdrag under 
kommande år 

Verksamheten 2023 

Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv och civilsamhället ser sig Fritids- och folkhälsonämnden 
som en viktig aktör för att bidra till god hälsa och meningsfulla fritidsaktiviteter för alla invånare. Det är 
en utmaning att nå alla invånare. Statistik och kunskap om invånarnas hälsa och livsvillkor används som 
kunskapsunderlag för prioriteringar och planering av verksamheten. Fritids- och folkhälsonämnden vill 
kommande år lägga fokus på att nå ut med verksamhet och utbud till alla invånare och identifiera de 
grupper som har sämre förutsättningar till god hälsa och fritid för att särskilt nå ut till dessa. Alla 
invånare ska känna sig trygga, välkomna och delaktiga i alla verksamheter, mötesplatser och 
anläggningar varför arbetet med trygghet och inkludering ska genomsyra allt arbete. 

Nämnden erbjuder genom verksamheterna ett rikt och brett utbud av fritids- och badanläggningar, 
friluftsområden, spår, leder och badplatser, mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet med mera till 
invånare i alla åldrar. Synligheten och marknadsföringen av utbudet behöver öka för att fler invånare 
och besökare ska få tillgång till fritidsaktiviteter. 

Välfärdsbokslutet visar att det finns skillnader mellan grupper och områden när det gäller livsvillkor, 
hälsa och förutsättningar till god hälsa. För att minska skillnaderna i hälsa och förutsättningar till god 
hälsa behöver förvaltningens verksamhet och utbud nå dessa grupper och områden. På så vis tar 
Fritids- och folkhälsonämnden ansvar utifrån sitt breda folkhälsouppdrag för att bidra till ett Socialt 
Hållbart Borås 

Nämndens verksamheter och arbete fyller en viktig roll gentemot invånarna och civilsamhället. 
Tillsammans med invånare och civilsamhälle arbetar man med områdesutveckling, trygghet och 
delaktighet i samhället. Arbetet med trygghet och inkludering ska fortsatt genomsyra Fritids- och 
folkhälsonämndens arbete. 

För att kunna kvalitetssäkra och utveckla grunduppdraget i alla delar krävs fortsatt ett målmedvetet, 
effektivt och långsiktigt arbete i alla delar av organisationen. Ambitionen är att arbeta med tillitsresans 
intentioner, vilket är avgörande för att använda kompetensen ändamålsenligt, nyttja medarbetares och 
chefers fulla potential och motivera ett högt medledarskap i verksamheterna, särskilt under högt 
förändringstryck. 

Kvalitet och utveckling 

Kvalitet- och utvecklingsenheten driver och samordnar nämndens förvaltnings- och 
stadenövergripande uppdrag. Enheten ansvarar för det politiska samarbetsuppdraget, 
Överenskommelsen med de idéburna organisationerna, folkhälsoarbetet och andra uppdrag av 
långsiktig eller tillfällig karaktär. Kvalitets- och kommunikationsarbetet utgår från enheten men verkar 
för hela förvaltningen. 
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Digitaliseringen i samhället innebär en möjlighet till utveckling men är också en utmaning för 
verksamheterna. Utvecklingen går snabbt, kräver ökad kunskap och ny kompetens hos medarbetarna, 
samt tid för att utveckla förändrade arbetssätt. Fortsatt läggs fokus på att stärka samverkan i 
förvaltningen när det gäller digitalisering samt dra nytta av varandras kompetens. Ytterligare 
utvecklingsområden är att utveckla användningen av verksamhetssystem, utveckla fler e- tjänster, 
tillgängliggöra data i högre utsträckning, samt satsningar för att möta det digitala utanförskapet. 
Förvaltningens arbete utgår från en handlingsplan för digitalisering som ska följas upp kommande år. 

Överenskommelsen handlar om att bevara och utveckla samarbetet med idéburna organisationer i syfte 
att arbeta gemensamt med olika samhällsutmaningar. Arbetet styrs av ett gemensamt Samråd, vilket 
Fritids- och folkhälsonämnden samordnar. För att de idéburna organisationerna ska kunna medverka 
på mer lika villkor finansierar Fritids- och folkhälsonämnden en processledare för de idéburna 
organisationerna. Tjänsten möjliggör samverkan på mer likvärdiga förutsättningar, där civilsamhället 
liksom staden kan ge processtöd kring olika initiativ från såväl idéburna som kommunen. Under 2023 
kommer tjänsten för de idéburna organisationernas processledare öka från 40 till 50 procent. 

De idéburna organisationernas processledare tjänst ökas upp till 50 % från 40%. Gemensam 
kunskapsgrund, förståelse för varandra och att mötas för att bevara goda relationer är viktiga 
förutsättningar för en fortsatt samverkan. Överenskommelsen bjuder därmed in till gemensamma 
utbildningstillfällen, forum där aktörer kan mötas i dialoger och lära om varandra och stöttar upp 
befintliga processer där staden och idéburna organisationer vill fördjupa sin samverkan. Tidigare år har 
ett övergripande stormöte arrangeras och under 2023 genomförs istället två tematiska forum. 

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för samarbetsuppdraget avseende mötesplatser, lokalt 
inflytande och demokrati. Inom ramen för nämndens uppdrag i allmänhet och folkhälsouppdraget i 
synnerhet pågår en nära samverkan med Individ- och familjeomsorgsförvaltningen avseende 
samarbetsuppdraget barn och unga i riskzon samt Samhällsbyggnadsnämnden avseende den 
samhällsbyggande processen. 

Fritids- och folkhälsonämndens medverkan i de samhällsbyggande processerna har blivit tydligare och 
mer frekvent i samband med att staden utvecklar arbetssätten med ambitionen att gå mer i takt med alla 
berörda aktörer. Fritids- och folkhälsonämnden behöver delta som en mer aktiv part i den 
samhällsbyggande processens tidiga skede, för att bidra med kunskapsunderlag utifrån 
folkhälsoperspektivet, som ansvariga för anläggningar, planer, spår och leder och nämndens 
kontaktytor med civilsamhället i olika former. Detta har även lyfts i nämndernas gemensamma 
budgetäskande. 

Under 2023 ska ett nytt välfärdsbokslut tas fram och för första gången kommer en enkätundersökning 
avseende äldres hälsa lyftas in i bokslutet. Underlaget avseende äldres hälsa kompletterar hälsoenkäten 
för barn och unga som genomförs i årskurs 6, 8 och 1 på gymnasiet, och bokslutet omfattar alla åldrar. 
I samband med det nya välfärdsbokslutet prioriteras kunskapsspridningen till berörda nämnder, 
organisationer och civilsamhället. Välfärdsbokslutet följer upp arbetet i Socialt hållbart Borås och är en 
del av hur nämnden medverkar och bidrar inom ramen för Socialt hållbart Borås. 

Som en förlängning av Välfärdsbokslutet finns nu lokalt kunskapsunderlag för Norrby, Sjöbo, 
Hässleholmen och Hulta som ska ligga till grund för olika insatser i områdena. Arbetet på de 
socioekonomiskt utsatta områdena behöver omfatta insatser av både social karaktär och att förbättra 
den offentliga, fysiska miljön i området. Kronängsparken och Bodavallen är exempel på områden där 
utveckling pågår och som är viktiga att färdigställa. 

Det ordinarie folkhälsoarbetet på områdesnivå och stadens långsiktiga satsning Socialt hållbart Borås 
förstärker varann. Ett lyckosamt områdesutvecklingsarbete behöver utgå från och involvera invånare 
och föreningar på området. I samverkan med civilsamhället ska erfarenheter och resultat av 
metodutvecklingsarbetet i medskapande processer, som bedrivits sedan 2021 på Norrby, omhändertas 
och utvecklas och vara utgångspunkt för olika insatser på kort och lång sikt på området. 

Inom folkhälsoarbetet behöver det kunskapsbaserade arbetet fortsätta utvecklas. Tidiga och 
kunskapsbaserade insatser ska genomsyra arbete.  
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Bland annat EST-arbetet, satsningen på ANDTS- coacher, föräldraskapsprogram, medskapande 
processer och suicidpreventiva aktiviteter är exempel på kunskapsbaserade insatser. 

Den ojämlika hälsan yttrar sig bland annat i att grupper med sämre livsvillkor har svårare att ta till sig, 
bearbeta och förstå olika typer av hälsobudskap. Detta riskerar att bidra till ännu större hälsoskillnader 
och ställer andra krav på kommunikationen. Utmaningen är att nå dem vi inte når. Detta behöver 
kraftsamlas och samverkas kring. 

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet behöver förstärkas ytterligare, ett arbete i vilket 
alla förvaltningar behöver medverka för att nå framgång. Framgångsfaktorer är att stärka livsvillkoren 
särskilt för grupper med sämre livsvillkor, främja skolgången och en meningsfull fritid hos barn och 
unga. Staden behöver mobilisera arbetet gentemot barn och unga i riskzon, vilket bland annat kommer 
göra med hjälp av integrerat team. 

Under 2023 kommer den nationella myndigheten Brottsförebyggande rådet förlägga sin årliga 
konferens "Råd för framtiden" i Borås. Målgruppen är brottsförebyggare från kommuner, polisen 
bostadsbolag, näringslivet och den ideella sektorn. Konferensen lockar ca 500 fysiska deltagare och 
nästan lika många digitala deltagare. Konferensen kommer sätta ljus på frågan och mobilisera de 
förebyggande, såväl nationellt som lokalt i Borås. 

Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet 

Den fortsatta utvecklingen av Mötesplatserna tar avstamp i det ökade behovet av närvaro och synlighet 
i olika områden i staden. Som ett led i detta fortsätter den sektorsövergripande samverkan på 
Norrbyhuset, Hässlehuset, Hultahuset, ett framtida Sjöbohus och verksamhet Kristineberg/Göta. 
Genom Mötesplatserna har staden en plattform för samhällsservice, invånardrivna aktiviteter och 
trygghetsskapande arbete. 

Det finns ett stort behov att stimulera till arbete i än större utsträckning. Dels att ge möjlighet till fler 
feriepraktikplatser året om men också att utveckla ett uppdrag för arbetsmarknadsinsatser kring drift av 
café, spår och leder och badplatser. Detta uppdrag skulle öka samverkan inom förvaltningen och 
minska sårbarheten för de verksamheter nämnden idag ansvarar. 

Inrättandet av Fritidsbanken är en satsning på folkhälsa och miljö likväl som ett sätt att främja spontan- 
och organiserad idrott samt bidra till intresset för friluftsliv. Fritidsbanken kommer finnas genom en 
fast placering på nuvarande Brämhults fritidsgård och via en mobil enhet. Fritidsbanken ger alla 
möjlighet att låna fritidsutrustning gratis och prova på olika aktiviteter runt om i kommunen. 

Lovverksamheten prioriteras fortsatt för att kunna erbjuda aktiviteter för barn och unga under alla lov. 
Arbetet sker i samverkan med civilsamhället. För att nå ut med utbudet görs ytterligare insatser kring 
marknadsföring. 

Badenheten 

Badanläggningarna ska utvecklas så att alla gäster upplever trygghet, kvalité, omsorg och personlig 
service. Prioriteringen att öka simkunnigheten för både barn och vuxna fortsätter. Under pandemin har 
simkunnigheten hos barn minskat, vilket kräver insatser kommande år. Samarbetet med 
Grundskoleförvaltningen fortsätter genom en ny plan för simundervisning. En prioritering görs för att 
öka simkunnighet, vattenvana och säkerhetsmedvetandet hos vuxna. Utifrån det breda 
folkhälsouppdraget förs en prioritering av grupper med Välfärdsbokslutet som underlag. 

En ytterligare satsning som väntar kommande år för att stärka invånarnas möjlighet till rehabilitering 
och hälsa är utvecklingen av en aktivitetskatalog i samverkan med Primärvården och SÄS. Arbetet med 
certifieringen "En Vattensäker kommun" syftar till att ingen ska drunkna på grund av okunskap. 
Insatser görs kommande år för att stärka information och kommunikation kring vattensäkerhet. 

Nuläget för badverksamheten är sårbart ur ett antal perspektiv vilket påverkar förutsättningarna att 
genomföra uppdraget. En ramförstärkning krävs för att få en budget i balans. 

Det handlar bland annat om driftenheten som sköter baden där pensionsavgångar väntar. Det är en 
utmaning att säkerställa kompetensen framöver och ett utvecklingsarbete är påbörjat.   
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En annan utmaning ligger i att locka tillbaka besökare till baden, både boråsare och andra. Flera av 
baden har varit stängda för renoveringar vilket följdes av ytterligare begränsningar i samband med 
pandemin. Under de senaste åren har nya badanläggningar i närliggande kommuner byggts vilket ger en 
förändrad konkurrens när det gäller badgäster. Utifrån detta finns behov av att synliggöra och 
marknadsföra baden. 

Verksamheten och medarbetarna möter dagligen besökare i olika åldrar som speglar hela vårt samhälle. 
En mångfald och variation i åldrar av besökare bidrar till en positiv och trygg miljö. Till största del 
upplevs klimatet som bra men det finns också situationer och besökare som kan bidra till otrygghet. 
För att alla besökare ska uppleva trygghet, kvalité, omsorg och personlig service prioriteras 
trygghetsinsatser. Detta innebär att medarbetarna behöver utbildning och verktyg i att möta besökare 
som bidrar till otrygghet. 

För att minska på sårbarheten för baden ur både ekonomiskt och utifrån omvärldens utmaningar för att 
möta invånarnas ökade krav och förväntningar krävs en plan för framtidens bad. Fritids- och 
folkhälsonämnden ger förvaltningen ett uppdrag att ta fram en plan för utveckling av badverksamheten. 

Förening och anläggning 

Verksamheten bygger på en god dialog och en god förståelse för civilsamhällets behov och 
prioriteringar. Tillsammans med regelbundna omvärldsanalyser kan vi ligga i framkant om snabba 
åtgärder och omställningar behövs. För att upprätthålla och säkra att framtidens föreningsbidrag landar 
rätt behöver verksamheten ha många samverkansparter som speglar behovet av stöd. Ett utökat 
samarbete kommer därför att etableras med befintliga studieförbund med förhoppning om att bidragen 
ska få en bred förankring. 

Under pandemin sjösattes de nya bidragsreglerna. Reglerna justerades för att spegla nutiden och för att 
behandla föreningar och organisationer på ett mer ändamålsenligt sätt. Då föreningslivet står under 
förändring och pandemin bedöms har påverkan är det viktigt att följa upp arbetet.  Pandemin har 
fördröjt utvärderingen av de nya bidragsreglerna, så under 2023 är ambitionen att följa upp och 
utvärdera hur bidragen har påverkat föreningarna och även ge förslag till förändringar och 
förbättringar. 

Föreningarnas aktiviteter och medlemsantal har minskat under pandemin. En höjning av 
aktivitetsbidraget föreslås för att hjälpa föreningarna med att få tillbaka verksamheten till den nivå som 
de hade innan pandemin. Det nya bokningssystemet som infördes under 2021 och 2022 genererar nya 
möjligheter och kräver av användaren att den är mer aktiv. Detta ska arbetas med under året. 
Föreningsverksamheten ska gemensamt finnas till hands på stadens mötesplatser. Verksamheten ska 
också arbeta aktivt för att synliggöra det utbud verksamheten har och dessutom säkerställa det stora 
antalet avtal som är skrivna mellan verksamheten, andra förvaltningar och civilsamhället. 

När det gäller evenemang prioriteras två inriktningar kommande år. Det ena handlar om att sätta en 
hållbar organisation för Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag inom evenemang. Det handlar om att 
ta vara på erfarenheten av att genomföra stora evenemang, utveckla kompetensen när det gäller 
området och skapa en långsiktig plan för nämndens ambition. Den andra inriktningen handlar om 
förarbetet för ett stort vinterevenemang de närmaste åren. 
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3.2.1 Uppdrag från nämnd 2023 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att göra en analys och plan för utveckling 
av badverksamheten. 

Förvaltningen gör en utredning där 
badverksamheten belyses utifrån verksamhet, likväl 
som ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar. Arbetet ska landa i en långsiktig 
plan för badverksamhetens utveckling utifrån 
grunduppdraget. Arbetet görs med stöd av 
Kvalitets- och utvecklingsenheten. 

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att utvidga arbetet med att ta emot 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

I nämnden finns ett arbete med att ta emot 
personer som står långt utanför arbetsmarknaden i 
verksamheterna genom så kallade arbetslag. 
Arbetet ska utvidgas och hitta former för att kunna 
ta emot fler personer inom nämndens 
verksamhetsområden. 

3.2.2 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet 
i verksamheterna. Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag utifrån reglementet handlar om att bidra till 
jämlik hälsa och meningsfull fritid för alla invånare. Jämställdhetsperspektivet är ett område som därför 
genomsyrar Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag. I förvaltningen pågår ett arbete med att öka 
kunskapen och förståelsen för uppdraget utifrån ett invånarperspektiv. I detta arbete ingår att använda, 
utveckla och pröva verktyg som bygger på ett rättighetsbaserat arbetssätt. 

Ett konkret exempel på verksamhet som bidrar till jämställdhetsintegrering är arbetet med 
Välfärdsbokslut - där statistik samlas i syfte att synliggöra skillnader i livsvillkor, bland annat mellan 
kön. Underlaget ger förutsättningar att rikta medel och insatser för att minska skillnader mellan 
grupper.  I det senaste Välfärdsbokslutet lyfts kvinnor fram som en särskilt utsatt grupp i stort. Särskilt 
utsatta är kvinnor med låg utbildning och ensamstående kvinnor med barn. Det är en viktig kunskap att 
beakta i samband med nämndens prioriteringar. Ett processtöd för användning av Välfärdsbokslut i 
planeringsarbete har tagits fram och prövats i samband med planering av verksamhet. Ambitionen är 
fortsätta arbetet med att använda Välfärdsbokslutet samt stärka kopplingen till verksamhetsplanering 
och budgetprocess. 

En utmaning för nämnden och för staden i stort är att förbättra arbetet med analyser inom grupper. Till 
exempel är kvinnor med låg utbildning och ensamstående kvinnor med barn identifierade som särskilt 
utsatta grupper, men det är viktigt att identifiera skillnader även inom dessa grupper för att kunna möta 
de faktiska behov som finns, likväl som analysarbetet inom andra utsatta grupper behöver utvecklas. 

Ett ytterligare utvecklingsområde som hänger ihop med jämställdhetsintegrering men även arbetet med 
att säkerställa efterlevnaden av barnkonventionen och arbetet med mänskliga rättigheter i stort är analys 
av olika perspektiv i samband med beslutsfattande. Inom staden har ett verktyg för konsekvensanalys 
inför beslut (Rättighetsanalys) tagits fram som syftar till att säkerställa att alla perspektiven inom 
mänskliga rättigheter beaktas i samband med beslut. Fritids- och folkhälsonämnden kommer pröva 
verktyget kommande år. 
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3.3 Så här följer nämnden upp grunduppdraget 

Indikatorer 

Simkunnigheten ska öka 
 
Utfall 2020 
75,5% 
 
Utfall 2021 
0% 
 
 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Eleverna ska kunna simma 25 meter innan de går ur tredje klass. 
Vår målsättning är att 90% av eleverna ska klara detta på de två terminer som Borås Stad har som 
obligatorisk simundervisning. De resterande 10% av eleverna hoppas vi ska nå målsättningen genom att 
delta i de extra lektioner som erbjuds. 
 
Nedgången 2020 och våren -21 härleds uteslutande till pandemin. 

3.3.1  Verksamhetsmått 

3.3.1.1 Öppen ungdomsverksamhet- fritidsgårdsverksamhet 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Öppethållande 
timmar per vecka, 
fritidsgård 

289 295 315 315 

Öppethållande 
dagar per vecka 

6 6 6 6 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

38% 36% 38% 50% 50% 
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3.3.1.2 Badenheten 

Besökare 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Antal besökare 
Stadsparksbadet 

140 857 101 800 82 599 240 000 240 000 

Antal besökare 
Borås Simarena 

172 224 117 946 70 370 170 000 170 000 

Antal besökare 
Sandaredsbadet 

70 361 49 536 42 277 65 000 65 000 

Antal besökare 
Dalsjöbadet 

48 763 30 214 24 781 38 000 38 000 

Antal besökare 
Alidebergsbadet 

24 187 32 203 24 673 30 000 30 000 

3.3.1.3 Föreningsenheten 

Ungdomsföreningar 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

20 923 21 413 18 073 21 500 21 000 

Bidragsberättigat 
föreningar 

166 166 167 170 150 

Antalet aktiviteter 60 218 64 773 57 250 65 000 64 000 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

43% 41% 41% 45% 41% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

57% 59% 59% 55% 59% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

46% 57% 55% 55% 50% 
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Etniska föreningar 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

3 998 4 259 3 739 4 500 4 100 

Antalet aktiviteter 3 481 2 527 2 000 3 000 2 500 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

42% 45% 45% 50% 50% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

58% 55% 55% 50% 50% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

19% 20% 20% 50% 25% 

Föreningar vars medlemmar har någon form av funktionsnedsättning 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

4 171 3 695 3 498 4 000 3 800 

Antal aktiviteter 2 370 799 400 2 500 2 400 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

61% 62% 61% 50% 60% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

39% 38% 39% 50% 40% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

14% 20% 20% 50% 20% 
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Pensionärsföreningar 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Bidragsberättigade 
medlemskap 

9 134 8 887 8 300 9 000 8 500 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

67% 64% 64% 50% 60% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

33% 36% 36% 50% 40% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

9% 9% 10% 50% 20% 

 

Överenskommelsen 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått 
Årsutfall 

2019 
Årsutfall 

2020 
Årsutfall 

2021 
Budget 2022 Budget 2023 

Antal anslutna 
föreningar/organisationer 

83 85 87 90 90 

3.3.1.4 Mötesplatser 

Mötesplatser 

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Årsutfall 2020 Årsutfall 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Öppethållande 
timmar per vecka, 
mötesplatser 

170 190 185 200 200 

Öppethållande 
dagar per vecka 

6 6 6 5 5 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

47% 47% 52% 50% 50% 



Fritids- och folkhälsonämnden, Nämndbudget 2023 23(38) 

3.4 Samarbete för att klara grunduppdraget 

 Utifrån karaktären på Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag och nutidens samhällsutmaningar är 
samverkan i alla delar avgörande för att genomföra grunduppdraget. Nämndens verksamheter 
samverkar i stor utsträckning med både andra nämnder, föreningslivet och invånare. Utöver detta finns 
internationell, nationell och regional samverkan genom nätverk i alla delar av verksamheten. 

Folkhälsoarbetet bygger på tvärsektoriell kunskap och för att hålla kunskapen aktuell medverkar staden 
i nationella sammanhang såsom Healthy Cities och folkhälsonätverket som SKR leder. Borås Stad är 
medlemmar i det internationella nätverket ECAD - European Cities Against Drugs, vilket syftar till att 
mobilisera för en fortsatt restriktiv narkotikapolitik och som en motkraft till de globala och nationella 
mobiliseringsrörelserna. 

Regionalt deltar staden i nätverk för arbetet med Överenskommelsen, vilket Västra Götalandsregionen 
samordnar. Länsstyrelsen har uppdraget att samordna det regionala arbetet och tillhörande nätverk 
inom våldsprevention, ANDTS och det brottsförebyggande arbetet, i vilka staden deltar. Gemensamt 
för de internationella, nationella och regionala nätverken är att öka kunskapen samt delge och ta del av 
andras erfarenheter. 

Folkhälsouppdraget är av karaktären att samverkan krävs för att nå resultat. Uppdraget har resulterat i 
att nämnden leder och samordnar flera nätverk för att utifrån behov initiera gemensamma eller 
kompletterande insatser.  

 

Samarbeten som nämnden leder är bland annat det brottsförebyggande rådet, EST-forumet, 
beredningsgruppen för barn och unga vilken är knuten till både Brå och Socialt hållbart Borås, 
områdesnätverk, lokala nätverk för barn- och unga, medskapande processen på Norrby, arbetsgrupp 
för suicidpreventivt arbete, ANDTS-förbyggande styrgrupp och arbetet inom Borås rent och snyggt. 
Nätverken syftar till att öka kunskapen om målgruppen, varandras- och gemensamma utmaningar samt 
initiera insatser som förebygger ohälsa och stärker hälsan hos invånarna. 

Målområdet Goda uppväxtvillkor inom Socialt hållbart Borås leds av förvaltningschefen från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen och beredningsgruppen leds av verksamhetschefen för folkhälsoarbetet, 
vilket förstärker det pågående förebyggande och främjande arbetet inom ramen för folkhälsoarbetet 
och nämndens andra verksamheter. 

Den medskapande processen på Norrby riktar sig uteslutande till civilsamhället och nätverket samlas 
utifrån överenskommelsens princip om att sätta utmaningen i mitten och att alla ska delta på samma 
villkor och allas rättighet att komma till tals och vara med och påverka. För att stärka det perspektivet 
har nätverket sökt och beviljats medel från Västra Götalandsregionen i syfte att stärka civilsamhällets 
organisering ytterligare genom att anställa processledare vilka motsvarar stadens aktörer i 
områdesutvecklingen. 

De lokala utvecklingsledarna för folkhälsoarbetet på Sjöbo, Norrby och Hässleholmen samfinansieras 
med Hälso- och sjukvårdsnämnden Södra. Utifrån den samverkan ingår folkhälsostrateger eller 
motsvarande i nätverket för folkhälsoarbetet i Sjuhärad. 

Inom verksamheten mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet finns lokalsamverkan, 
föreningssamverkan och samverkan kring aktiviteter och uppdrag. All samverkan sker med 
utgångspunkt i invånarnas behov. 

Inom badverksamheten finns en kontinuerlig samverkan för att öka simkunnigheten. Utöver 
samverkan med Grundskoleförvaltningen gällande simkunnighet och Primärvården/SÄS gällande 
aktivitetskatalog finns en samverkan med föreningslivet.  Badenheten är också en del i Svenska 
Badbranschen och samarbetar med andra bad runt om i landet i syfte att kvalitetssäkra och utveckla 
baden. 
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Fritids- och folkhälsonämnden har nära koppling till civilsamhället. Nämndens intentioner är att låta 
civilsamhället i möjligaste mån sköta driften av anläggningar. I de samtal som förs mellan 
förvaltningens personal och berörda föreningar diskuteras alltid dessa frågor. Idag finns ett 20-tal 
föreningsavtal i olika former. En ambition under året är att utveckla själva avtalsmodellen, så att de 
kvalitetssäkras oavsett vilket "uppdrag" föreningen gör för förvaltningen. 

  

4 Uppdrag från fullmäktige och nämnd 2023 

4.1 Nämnd 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att göra en analys och plan för utveckling 
av badverksamheten. 

Förvaltningen gör en utredning där 
badverksamheten belyses utifrån verksamhet, likväl 
som ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar. Arbetet ska landa i en långsiktig 
plan för badverksamhetens utveckling utifrån 
grunduppdraget.  Arbetet görs med stöd av 
Kvalitets- och utvecklingsenheten. 

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i 
uppdrag att utvidga arbetet med att ta emot 
personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 

I nämnden finns ett arbete med att ta emot 
personer som står långt utanför arbetsmarknaden i 
verksamheterna genom så kallade arbetslag. 
Arbetet ska utvidgas och hitta former för att kunna 
ta emot fler personer inom nämndens 
verksamhetsområden. 

5 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

Inför omorganisationen 2017 blev Fritids- och folkhälsonämnden, av Kommunfullmäktige tilldelade 
samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser”. Nätverken och ortsråden 
har blivit en viktig grund för samverkan med civilsamhället och invånarna. I Välfärdsbokslutet 
identifierades tre utmaningar varav inkludering och ökat deltagande för alla är ett. Inom ramen för 
samarbetsuppdraget har Fritids- och folkhälsonämnden fattat beslut om utvecklingsområden för både 
lokalt inflytande och mötesplatser. Arbetet med utvecklingsområdena fortsätter likväl som delområdet 
demokratifrågor. 

Under 2023 fortsätter arbetet med strukturen kring de lokala nätverken för barn och unga och 
kopplingen till målområdet God start i livet, inom ramen för Socialt hållbart Borås. De lokala nätverken 
behöver vara lokalt baserade och ha en tydlig målsättning för vad de vill åstadkomma utifrån den lokala 
kontexten. En hållbar struktur för hur de lokala nätverken ska ska bemannas de lokala nätverken 
behövs. I varje nätverk behöver det finnas kompetens kring att utveckla mötesformer, metoder och 
leda processer. 

Områdesnätverken arbetar utifrån sina lokala målsättningar och vad de vill åstadkomma tillsammans för 
det geografiska området.  
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Här finns behov av att involvera civilsamhället mera och låta dem få ett ökat ansvar. 
Områdesdagarna/aktivitetsdagarna kan bli ett av de verktyg för större involvering och delaktighet för 
såväl civilsamhället som invånarna. Det är viktigt att låta behoven i områdena vara styrande, därför kan 
arbetet skilja en hel del över staden. 

Ortsråd och landsbygdsutveckling 

Fritids- och folkhälsonämnden har utsett en tjänsteperson som kontaktperson till varje ortsråd. De 
fungerar som en väg in till Borås Stads organisation och en väg ut till ortsråden från staden. För 
utvecklingen av ortsråden tillfördes "Ortsmiljonen"- en miljon kronor i budget 2022. Tillsammans med 
ortsråden har man tagit fram ett avtal för hur medlen fördelas och hur de får användas. Under hösten 
2022 följs arbetet med ortsmiljonen och ta steg vidare i hur vi vill arbeta under 2023. 

Fritids- och folkhälsonämnden ingår i den arbetsgrupp som Näringslivsenheten samordnar kring 
strategin för landsbygdsutveckling. Under 2022 har det tagits fram ett förslag på strategiskt dokument 
utifrån de åtta utvecklingsområden som ses som extra viktiga faktorer i ett långsiktigt arbete med 
landsbygdsutveckling. Ortsrådens lokala utvecklingsplaner kompletterar detta arbete. 

Inom ramen för samarbetsuppdraget ingår Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillsammans med 
Stadsledningskansliet i SKR-nätverket Medborgardialog som systematiskt arbetssätt. Riktlinjer för 
delaktighet och inflytande för invånare, vilka kommer att beslutas i Kommunfullmäktige är framtagna. 
Arbetet med en handbok för delaktighet och inflytande för tjänstepersoner och politiker fortsätter. 
Dokumenten ska medverka till ett mer systematiskt sätt att arbeta med medborgardialog i Borås Stad. 
Här behöver förvaltningen arbeta vidare med processen inom ramen för Fritids- och 
folkhälsonämndens uppdrag. 

6 Resurser 

6.1 Fritidsramen 

6.1.1 Resultat 

6.1.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Summa intäkter 63 759 51 259 63 377 62 109 -1 268 

Summa kostnader -303 309 -298 959 -309 677 -316 349 -6 672 

Buffert (endast i budget) -2 400 0 -2 500 -1 710 790 

Nettokostnad -241 950 -247 700 -248 800 -255 950 -7 150 

Kommunbidrag 241 950 241 950 248 800 255 950 7 150 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

0 -5 750 0 0 0 

Ackumulerat resultat 1 562 1 562 1 562 1 562 0 

Nettoinvesteringar -24 131 -13 000 -32 650 -22 550 10 100 
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6.2 Ekonomiska förutsättningar 

Ramen som tilldelas Fritids- och folkhälsonämndens "Fritidsram" uppgår till 255 950 tkr. Denna ram 
ska täcka löneuppräkning på 2,8 % samt uppräkning av övriga kostnader med 2,5 %. Därutöver 
inkluderar ramen ett tilläggsanslag riktat till Öppen Ungdomsverksamhet på 350 tkr utifrån beräknad 
volymökning av antalet barn/ungdomar som faller inom ramen för verksamhetens målgrupp. En 
återföring av tillfälligt anslag på 300 tkr som tilldelades 2022 för att arrangera World Cup i orientering 
har justerats i ram. Efter beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige tilldelades ett 
tilläggsanslag för ökad internhyra och kapitalkostnad motsvarande 3 400 tkr. Av dessa går 3 000 tkr 
oavkortat till nya Fristadshallen och 400 tkr avser kapitalkostnader för beviljat investeringsanslag 
"Kronängsparken".  

Tilläggsanslag har också tilldelats enligt beslut om avtal med Svenska fotbollsförbundet om att 
arrangera matcher på Borås Arena, totalt 700 tkr. Tilläggsanslag har också tilldelats för ökat PO-pålägg, 
totalt 3 200 tkr. Enligt beräkningar ökar PO-pålägget med 4 060 tkr vilket betyder att ca 860 tkr måste 
hanteras inom ram. En mindre justering har gjorts på 100 tkr för att finansiera Borås Stads 
distributionscentral. 

De beräknade internhyrorna ökar för vissa objekt mer än den budgetuppräkning som har tilldelats. 
Denna ökning beror inte enbart på verksamhetsrelaterade anpassningar utan på ökade kostnader för 
bland annat konsumtionsavgifter så som el, värme, vatten eller andra fastighetsrelaterade kostnader. 
Dessa objekt inryms inte i internhyresmodellen utan klassificeras som objekt med "årlig uppräkning". 
De ökade kostnader som har uppstått ligger till stor del utanför förvaltningens påverkan. Berörda 
objekt med internhyra är främst simhallarna samt Ishallen, men även Ridhuset och Boråshallen. För att 
klara av ökade internhyror begärde nämnden en förstärkt ram med 6 700 tkr. I december aviserade 
lokalförsörjningsförvaltningen om ytterligare höjningar på 760 tkr. En förstärkt ram med 3 000 tkr för 
ökade internhyror innebär att 4 460 tkr måste hanteras inom befintlig budgetram. 

Det kan konstateras efter flera år att badenhetens intäktsbudget måste anpassas efter rådande 
förutsättningar. En anpassning skapar fler möjligheter för enheten att utvecklas utifrån de behov som 
finns. En förbättrad ekonomisk situation medför att fler resurser kan lägga på att kvalitetssäkra och 
förstärka grunduppdraget. Enheten kan också arbeta än mer fokuserat på att möta fler målgrupper med 
fokus på att bidra till en god hälsa och en förbättrad simkunnighet för alla. För att hantera den obalans 
som finns inom badenheten finns behov av förstärkt ram motsvarande 5 400 tkr som motsvarar den 
beräknade momsen som är avsatt från november 2019 till december 2022 samt den moms som 
beräknas avsättas för 2023. I väntan på besked i aktuellt momsärende har inga åtgärder vidtagits på 
intäktssidan. Detta innebär en obalans i budget som medför ett prognostiserat underskott med 
motsvarande summa vid årets ingång. Underskottet antas justeras i samband med bokslutet med en 
fortsatt dialog om förstärkt ram inför 2024. 

Inför 2023 söktes tillfälligt anslag tillsammans med Tekniska nämnden för en uppdatering av 
Friluftsugiden. Då tilläggsanslag inte tilldelades kommer arbetet fortsätta med löpande digitala 
uppdateringar. Nytryck av Friluftsguiden skjuts på framtiden. 

En nationell brottsförebyggande konferens kommer att genomföras i Borås Stad under 2023. Det är 
myndigheten Brottsförebyggande rådet (BRÅ) som förlägger sin årliga konferens "Råd för framtiden" i 
Borås. Konferensen genomförs i samarbete mellan Borås Stad och BRÅ. För att kunna administrera 
detta krävs ett tillfälligt anslag på 300 tkr. För detta tilldelades inte en förstärkt ram vilket innebär att en 
prioritering inom befintlig verksamhetsram behöver göras för att hantera dessa kostnader. 

Sammanfattningsvis kan konstaterats att en rad åtgärder måste vidtas för att få en budget i balans. 
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I planeringsunderlaget beskrevs ett behov av förstärkt ram motsvarande 12 800 tkr. Däri inkluderades 
inte ett ökat PO-pålägg (personalomkostnadspålägg). Av dessa tilldelades nämnden 3 950 tkr. 

 Ökade internhyror utöver årlig uppräkning: 6 700 tkr. Därutöver aviserade 
Lokalförsörjningsförvaltningen i december 2022 om ytterligare höjningar på 760 tkr. Tilldelad 
förstärkt ram 3 000 tkr. 

 Kapitalkostnader Kronängsparken: 400 tkr. Tilldelad förstärkt ram 400 tkr. 
 Minskat intäktskrav badenheten: 5 000 tkr. Tilldelad förstärkt ram 0 tkr. 
 Avtal Svenska fotbollsförbundet: 700 tkr. Tilldelad förstärkt ram 700 tkr. 
 Distributionscentral: Justering av budgetram -100 tkr. 
 Avrundning i ram: - 50 tkr. 

Ovan betyder att 8 850 tkr behöver hanteras inom ram. Varav 1 000 tkr som avser internhyra och städ 
för Myråshallen antas justeras i samband med årsbokslut 2023. 

 

Därutöver: 

 Friluftsguiden: 500 tkr. Tilldelad förstärkt ram 0 tkr. 
 Brå-konferens: 300 tkr. Tilldelad förstärkt ram 0 tkr. 
 Beräknat ökat PO-pålägg: 4 060 tkr. Tilldelad förstärkt ram 3 200 tkr. 
 Ökad hyra för Borås Arena: 5 567 tkr jämfört med 2022. Tilldelat anslag 0 tkr. 

Ovan betyder att ytterligare 1 660 tkr behöver hanteras inom ram och ytterligare 5 567 tkr som avser 
ökad hyra för Borås Arena antas justeras i samband med årsbokslut 2023. 

 

Åtgärder och konsekvenser för budget i balans 

 Ökade kostnader för fasta avtal så som köp av städ, skötsel, köp av verksamhet och andra fasta 
kostnader så som telefoni, arbetsplatstjänster, leasingavtal etc. behöver hanteras inom respektive 
verksamhetsram utan uppräkning. Utan uppräkning för kostnader till exempelvis 
servicekontoret innebär detta en minskning av service på stadens idrottsanläggningar. 

 Volymuppräkning hålls inne och tilldelas inte verksamhetsområdet Öppen 
Ungdomsverksamhet. 

 Minskad intäkt som en konsekvens av minskat köp av skolfritid behöver hanteras inom berörd 
verksamhetsram (Öppen Ungdomsverksamhet). 

 Översyn av lokaler, med fokus på lokaler med årlig uppräkning, och dess hantering kopplat till 
ökade hyror och tilldelad budgetförstärkning. 

 Översyn av den interna organisationen för en optimerad bemanning, med fokus på 
administration och verksamhetsutveckling. 

 Översyn av investeringar med särskilda beslut i Kommunstyrelsen som genererar ökade 
kapitalkostnader och därmed ska kompenseras genom förstärkt ram i nämndens budget vid 
slutförande. 

 En buffert är avsatt med motsvarande 0,7 %, totalt 1 710 tkr. Utifrån rådande förutsättningar 
anses detta vara en rimlig nivå. 

 

Som ovan nämns finns ett antal kostnader som antas justeras vid årets och som därmed redan vid årets 
ingång utgör en prognosavvikelse. Sammanfattningsvis prognostiseras ett underskott på 12 000 tkr och 
avser ökad internhyra samt städ Myråshallen (1 000 tkr), ökad hyra Borås Arena (5 600 tkr) samt 
badenhetens intäkter kopplat till aktuellt momsärende (5 400 tkr). 
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Övrigt 

Under 2022 gjordes en avsättning motsvarande 3 500 tkr i beräknad moms på Stadsparksbadets 
bokförda intäkter från november 2019 till december 2022. Avsättning fortgår fram till beslut i aktuellt 
momsärende tilldelas. Under 2023 beräknas 1 900 tkr avsättas. Ett gynnsamt beslut medför att 
avsättningen kan återföras till driften. 

6.3 Verksamhet 2023 

Tkr Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 455 -1 705 -1 500 -1 540 -40 

Nettokostnad -1 455 -1 705 -1 500 -1 540 -40 

Gemensam 
administration 

     

Intäkt 185 185 0 0 0 

Kostnad -14 745 -13 845 -14 660 -15 245 -585 

Nettokostnad -14 560 -13 660 -14 660 -15 245 -585 

Folkhälsa      

Intäkt 4 711 4 711 3 240 3 235 -5 

Kostnad -8 081 -7 781 -6 700 -6 867 -167 

Nettokostnad -3 370 -3 070 -3 460 -3 632 -172 

Evenemang      

Intäkt 0 650 0 0 0 

Kostnad -3 435 -4 185 -3 240 -3 867 -627 

Nettokostnad -3 435 -3 535 -3 240 -3 867 -627 

Mötesplatser/förebygga
nde arbete 

     

Intäkt 4 259 3 759 4 860 4 581 -279 

Kostnad -30 894 -29 494 -33 190 -33 942 -752 

Nettokostnad -26 635 -25 735 -28 330 -29 361 -1 031 

Öppen 
ungdomsverksamhet/ 
Fritidsgårdsverksamhet 

     

Intäkt 4 933 4 933 5 020 4 976 -44 

Kostnad -46 828 -45 228 -47 430 -48 503 -1 073 

Nettokostnad -41 895 -40 295 -42 410 -43 527 -1 117 

Anläggningsenheten      

Intäkt 22 717 22 017 23 117 23 117 0 

Kostnad -139 557 -141 357 -143 217 -143 875 -658 

Nettokostnad -116 840 -119 340 -120 100 -120 758 -658 
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Tkr Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Badenheten      

Intäkt 27 140 17 140 27 140 26 200 -940 

Kostnad -58 500 -57 500 -59 740 -62 510 -2 770 

Nettokostnad -31 360 -40 360 -32 600 -36 310 -3 710 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -2 400 0 -2 500 -1 710 790 

Nettokostnad -2 400 0 -2 500 -1 710 790 

      

Totalt      

Intäkt 63 945 53 395 63 377 62 109 -1 268 

Kostnad -305 895 -301 095 -312 177 -318 059 -5 882 

Nettokostnad -241 950 -247 700 -248 800 -255 950 -7 150 

6.4 Bidragsramen 

6.4.1 Resultat 

6.4.1.1 Ekonomiskt sammandrag (Tkr) 

Post Budget 2022 Prognos 2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Summa intäkter 45 15 45 45 0 

Summa 
kostnader 

-44 845 -43 565 -45 945 -45 945 0 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 0 0 0 

Nettokostnad -44 800 -43 550 -45 900 -45 900 0 

Kommunbidrag 44 800 0 45 900 45 900 0 

Resultat jämfört 
med 
kommunbidrag 

0 1 250 0 0 0 

Ackumulerat 
resultat 

0 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 
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6.5 Ekonomiska förutsättningar 

Pandemin har satt ett avtryck som speglar sårbarheten i samhället. Civilsamhället betydelse i spåren kan 
inte nog överskattas. För att kunna lägga en bra grund för framtiden och samtidigt kunna ta höjd för ett 
uppdämt behov av aktiviteter, gemenskap och meningsfull fritid behöver bidragsramen stärkas. 
Bidragsramen kan hjälpa föreningarna med ökat engagemang, bättre organisering och därmed också 
ökad måluppfyllelse.  

Även förvaltningens närmaste samarbetspartners inom nämndens ansvarsområde behöver stärkas för 
att kunna möta en allt mer stillasittande omvärld. Exempel på samarbetspartners är Korpen, RF/SISU 
med flera. 

Den ekonomiska ramen för stöd till föreningarna, via den så kallade bidragsramen ökar med 1 100 tkr 
från år 2022 till årets ram på 45900 tkr. Ingen budgetförändring jämfört med planeringsunderlaget. 
Ramförstärkningen används bland annat till att höja bidraget till föreningarnas ungdomsverksamhet, 
det så kallade aktivitetsbidraget. En höjning av bidraget både per aktivitet och per deltagare. 

6.6 Verksamhet 2023 

Tkr Budget 2022 
Prognos 

2022 
Budget 
2023:1 

Budget 
2023:2 

Förändring 

Administration 
föreningsenhet 

-3 850 -3 050 -3 850 -3 850 0 

Föreningsbidrag -32 325 -32 325 -33 325 -33 325 0 

Bidrag till etniska 
föreningar 

-1 800 -1 800 -1 800 -1 800 0 

Bidrag till sociala 
föreningar 

-3 200 -3 390 -3 400 -3 400 0 

Bidrag till 
funktionshindrade 

-1 225 -1 185 -1 225 -1 225 0 

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

-2 400 -1 800 -2 300 -2 300 0 

Summa -44 800 -43 550 -45 900 -45 900 0 

7  Investeringar 

7.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  
Godkä

nd 
utgift 

Utgift 
tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

Plan 
2027 

Investeringar årliga 
anslag 

  14 250 10 650 13 650 11 150 11 150 11 150 

Investeringar som löper 
över flera år 

34 250 17 634 3 116 11 900 2 600 0 0 0 

Summa 34 250 17 634 17 366 22 550 16 250 11 150 11 150 11 150 
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7.2 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2022 Budget 2023 Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 

1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder 
kring konstgräsplaner 

5 200 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

2. Utveckling av idrottsanläggningar simhallar 
och mötesplatser 

1 500 1 500 2 500 2 500 2 500 2 500 

3. Utveckling av 
aktivitetsplatser/näridrottsplatser 

3 500 800 800 800 800 800 

4. Utveckling av badplatser 1 300 1 100 600 600 600 600 

5. Utveckling av spår och leder 2 000 1 000 500 500 500 500 

6. Evenemangstaden Borås 750 750 2 750 750 750 750 

7. Kontinuerlig utveckling av Skidstadion 0 0 1 000 500 500 500 

8. Åtgärder utifrån Trygghetsplan 0 500 500 500 500 500 

Summa 14 250 10 650 13 650 11 150 11 150 11 150 
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1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs (5 000 
tkr) 

Några av konstgräsplanerna är 11 år jämfört med budgeterade 8 år. Förutom hög ålder, är konstgräset 
slitet och i stort behov av utbyte. I utbytesplanen ingår byte av två konstgräs per år och samtidigt byta 
belysning till LED, laga stängsel, göra miljöförbättrande åtgärder med mera för att uppdatera dessa 
fotbollsplaner för en ny livslängd på minst 10 år. 

2. Utveckling av idrottsanläggningar, simhallar och mötesplatser (1 500 tkr) 

Investeringsanslaget används för att täcka mindre löpnade och förvaltningsövergripande 
investeringsbehov. Tidigare var anslaget på 1 500 tkr enbart riktat till Anläggningsenheten och dess 
verksamhet, men framöver inkluderas även simhallar och mötesplatser i samma summa. 

3. Utveckling av aktivitetsplatser/näridrottsplatser (800 tkr) 

Under 2023 kommer fokus läggas på två områden: 

Fristad – nya parken 

Tillsammans med Tekniska förvaltningen rustas en central park upp, med satsning som aktivitetsplats 
innehållandes utegym, lekplats, skateboule, grillplats, mm. Fritids och folkhälsoförvaltningen ansvarar 
för utegymmet med målgrupp 12 år och uppåt. En stor vikt kommer att läggas på utrustning som är 
anpassade för seniorer. 

Kristineberg, Kronängs idrottsplats 

I medborgardialogen som Fritids- och folkhälsoförvaltningen arrangerade på Kronängs idrottsplats 
våren 2017 framkom från många medborgare en önskan om ett utegym i anslutning till det då nybyggda 
elljusspåret. Utegymmet byggs i kanten av idrottsområdet, där Gässlösa motionsspår börjar. Området är 
även en del av Viskans park. 

4. Utveckling av badplatser (1 100 tkr) 

 År 2023 projekteras och tillståndsprövas en ny tillgänglighetsanpassad badpir på Almenäs. Det 
ska ifrån denna gå att komma ner i vattnet både via vanliga badstegar, via en lång 
tillgänglighetsanpassad betongramp och via en trappa med räcke. I dagsläget finns en gammal 
och uttjänt tillgänglighetsanpassad badramp som behöver bytas ut. 

 Byttorps badplats färdigställs med omgivande grönytor och ny badflotte monteras. 
 Ny parkeringsplats för ökad tillgänglighet till Sjömarkenbadet, projekteras och påbörjas. Ny 

tillgänglighetsanpassad toalett med sluten avloppstank planeras vis intill badstranden.  
 Mindre renoveringsåtgärder som utbyte av grillplats vid Bogrydssjön genomförs.  

5. Utveckling av spår och leder (1 000 tkr) 

Arbetet med att fylla de ”vita rutorna” i Borås fortsätter, det vill säga att förbättra i de områden där det 
idag jämförelsevis inte finns samma möjlighet till friluftsliv. Utvecklingsförslagen har beslutats i 
utredningen och planen Spår och leder från 2020. På grund av stora kapitalkostnader för förvaltningen 
avser vi att sänka ambitionsnivån något under 2023 och fokusera på följande projekt. 

 Färdigställandet av påbörjat mountainbikeområde på Kransmossen. Området kommer att 
innehålla både kortare, längre, lättare och svårare mountainbikeleder, ett hinderområde, en 
pumptrack samt ett område för barn. Informations om cykling koppat till allemansrätten skall 
också tas fram i samband med projektet. En ny grillplats på området anläggs.  

 Som en del i uppförandet av olika rekreationsleder i Borås, utreds plats och möjligheter för att 
anlägga uppmärkta och besöksvänliga ridleder i Borås. Fokus under 2023 är Ymerområdet. 
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 Ansvaret för gamla banvallen i Gånghester är överflyttat från Tekniska förvaltningen till Fritids- 
och Folkhälsoförvaltningen. Vi kommer under året att upprusta leden vad gäller rastplatser och 
informationstavlor, öka tryggheten med siktskapande slyröjning.  

 Ny vandringsled vid Sjöbo arena. Utveckling av Bodavallens elljusspår. Utreda möjlighet med 
ett centralt motionsspår i Viskafors. 

6. Evenemangstaden Borås (750 tkr) 

För att kunna fortsätta attrahera stora evenemang behöver investeringar fortsatt göras i flera delar. En 
prioritering som görs 2023 är utveckling på Skidstadion, tankar finns även på utveckling gällande 
skidskytte genom att dialog med civilsamhället och berörda nämnder förs. 

I samband med att nämndens organisation och process kring evenemang tydliggörs och förstärks tas 
också en investeringsplan fram. 

7. Kontinuerlig utveckling av Borås Skidstadion (0 tkr) 

Investeringsanslaget kommer från 2024 betraktas som ett "årligt" anslag. Fram till och med 2023 
kommer den godkända utgift på 13 000 tkr som tilldelats följas upp under "Investeringar som löper 
över flera år". Investeringarna innebär en fortsatt utveckling och anpassning av verksamheten utifrån de 
behov som bedöms framöver. 

8. Åtgärder utifrån Trygghetsplan (500 tkr) 

Arbetet med; Trygghet i offentlig miljö omfattar våra befintliga idrotts och friluftsanläggningar. 
Inventeringar görs löpande i bred samverkan med civilsamhället som inkluderar trygghetsvandringar, 
samverkan med ortsråd, områdesnätverk, föreningar, mm. Fokus är på följande faktorer; befolkade 
platser och stråk, omhändertagna miljöer, överblickbarhet och belysning. Planerade åtgärder är ny 
belysning, utökad skyltning på Kransmossen och liknande platser. 
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7.3 Investeringar som löper över flera år 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Utgift tom 

2021 

Total 
budget 

2022 

Budget 
2023 

Plan 2024 Plan 2025 Plan 2026 Plan 2027 
Projekt-

status 

1. Utveckling av Borås 
Skidstadion 

13 000 11 582 918 500 0 0 0 0 2 

2. Boda Aktivitetspark 8 850 6 052 1 198 0 1 600 0 0 0 2 

3. Inventarier Sjöbohuset 3 500 0 0 3 500 0 0 0 0 0 

4. Kameror Mötesplatser 400 0 0 400 0 0 0 0 0 

5. Belysning Ryavallen 7 500 0 0 7 500 0 0 0 0 0 

6. Almenäs badplats 1 000 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 

Summa 34 250 17 634 3 116 11 900 2 600 0 0 0  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 
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1. Utveckling av Borås Skidstadion (500 tkr) 

Satsningar på skidstadion görs i samband med arrangemanget SM-veckan 2025. 

2. Boda Aktivitetspark (0 tkr) 

Inga investeringar planeras 2023. Kvarstående medel flyttas till 2024. 

3. Inventarier till Sjöbohuset (3 500 tkr) 

Inflyttning i Sjöbohuset sker under 2024. Under 2023 kommer inköp av möbler/inredning samt inköp 
av digital utrustning att påbörjas för att slutföras under 2024. 

4. Kameror Mötesplatser (400 tkr) 

I dialog med CKS och facken har det förts dialog om kameraövervakning utifrån ett trygghetsskapande 
och brottsförebyggande syfte. 

5. Belysning Ryavallen (7 500 tkr)  

Inför SM i friidrott under 2021 slocknade de flesta ljuskällor på Ryavallens belysningsstolpar. Sedan 
dess har Ryavallen endast haft viss allmänbelysning på löparbanorna. Dessa ljuskällor har slutat 
tillverkas och armaturerna har oxiderat kraftigt, vilket gör att ett utbyte är nödvändigt för att kunna 
använda Ryavallen när det är mörkt. TV-sända friidrottsevenemang kräver även kraftig belysning 
dagtid. 

Byte till mer energieffektiv LED-belysning är ett ganska omfattande arbete på grund av masternas höjd 
och armaturernas storlek. LED-belysning har låg energiförbrukning och en minskning av 
energiförbrukningen uppemot 40-50% är realistisk samt en mer driftsäker belysning. 

6. Almenäs badplats  

Projektet med tillgänglighetsanpassad badpir i betong och trä, skjuts fram från tidigare planerat 
genomförande 2022-2023. Prisökningar på byggnadsmateriel som betong och armering har fördyrat 
projektet. Piren med tillhörande delar bedöms byggas under vinterhalvåret 2024-2025. Projektplanering 
med byggnadskonstruktioner och tillståndsprocesser för arbete i vattentäkt genomförs under 2023 med 
medel ur årligt anslag för badplatser. 

  

8 Arbetsgivarpolitik 

I takt med den demografiska utvecklingen ökar konkurrensen om arbetskraft. Hur väl förvaltningen 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare av nuvarande och potentiella medarbetare påverkar möjligheten 
att behålla och rekrytera personal. Tillsammans med nämndens förmåga att ställa om i verksamheten 
kommer på sikt påverka verksamhetens förmåga att uppnå förvaltningens mål med hög kvalitét. 

En del i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare är att utvecklas i takt med verksamhetens förändrade 
förutsättningar, att ha marknadskraftiga löner, premiera god prestation, skapa möjligheter till karriär- 
och kompetensutveckling samt att vara en hållbar arbetsgivare som skapar förutsättningar för en god 
arbetsmiljö. 

Att förstå och acceptera den digitala transformationen är viktigt för att bättre anpassa verksamheten 
efter medborgares behov och förutsättningar. Digitaliseringen kommer att påverka arbetssätt och 
arbetsuppgifter vilket i sin tur ställer krav på kontinuerlig kompetensutveckling av befintlig personal 
men kan även påverka omställningstakten av personalyrken i förvaltningen på sikt. 
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Förändringar inom arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal samt arbetsmiljöföreskrifter ska underlätta 
arbetsgivarens möjlighet till omställning, förlängt arbetsliv och livslångt lärande av personal och pekar 
på vikten av organisatoriska förutsättningar för att bedriva ett förbättrat arbetsmiljö- och 
kompetensförsörjningsarbete. 

Att skapa förutsättningar för chefer att leda medarbetare i förändring blir med detta viktigt. 
Kompetensutveckling i förändringsledning av förvaltningens chefer planeras att genomföras under 
2023. 

Tillitsbaserad styrning och ledning för en god kompetensförsörjning och arbetsmiljö 

Att arbeta med tillitsresans intentioner är avgörande för att använda kompetensen ändamålsenligt, nyttja 
medarbetares och chefers fulla potential och motivera ett högt medledarskap i våra verksamheter, 
särskilt under högt förändringstryck. Tillitsresan poängterar vikten av att chefen ges utrymme att visa 
riktning och undanröja hinder för ett medledarskap vilket förutsätter ett närvarande ledarskap. I det 
sammanhanget blir chefers arbetsmiljö och förutsättningar i sitt uppdrag viktigt att uppmärksamma. 

Fritids- och folkhälsonämnden kommer under 2023 prioritera att arbeta för att stärka en tillitsbaserad 
organisation som präglas av transparens, helhetstänk och medarbetarnas delaktighet. 

Omställningen av verksamheten bedrivs av förvaltningens medarbetare 

En förutsättning för att förvaltningen ska gå i takt med förändrade behov kräver att medarbetare har 
rätt kompetens, är motiverade, förstår och accepterar förändringen samt upplever en hållbar 
arbetsmiljö. Sammantaget ger det förutsättningar för förvaltningen att uppfattas som en attraktiv 
arbetsgivare. 

I det arbetet har Chefer identifierats som nyckelfunktioner, vilket föranleder att förvaltningen under 
2023 medvetet kommer arbeta för att kompetensutveckla befintliga chefer inom bl.a. 
förändringsledning, arbetsmiljö och samverkan och samtidigt se över chefers organisatoriska 
förutsättningar. Eftersom chefskarriär inte är lika attraktivt för den yngre generationen ser nämnden 
även satsningen som konkurrensfördel i arbetet med att attrahera nya potentiella chefer. 

Omställning i verksamheten ställer krav på att kontinuerligt undersöka och följa upp såväl arbetsmiljön, 
arbetsorganisationens effektivitet som kompetensförsörjningen i förvaltningen. Ett arbete för att 
utveckla uppföljningen, med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet kommer att implementeras 
under 2023. 

Arbetsmiljö, organisation och bemanning 

I förvaltningen har årsarbetare av naturliga skäl minskat under pandemiåret 2020 och ökat igen under 
2021 men är inte i nivå med 2019. De flesta medarbetare i förvaltningen arbetar heltid. Andelen 
visstidsanställda varierar mellan enheter och de mest personalintensiva verksamheterna har även den 
största andelen visstidsanställda. På samma sätt har de personalintensiva verksamheterna flest 
pensionsavgångar och därmed personalomsättning. 

De förväntade pensionsavgångarna finns främst inom baden, öppen ungdom, mötesplatser och på 
anläggningsenheten. Pensionsavgångarna utgörs till största delen av chefer eller andra nyckelfunktioner, 
vilket föranleder ett planerat arbete med förvaltningens kompetensförsörjning. 

Hur stor del av den arbetade tiden som utgörs av tillsvidareanställd personal varierar mellan 
verksamheterna. Vilket kan utgöra ett planeringsunderlag för bemanning av verksamheten. Den 
arbetstid som utförs i verksamheten, ska i så stor utsträckning som möjligt utföras av tillsvidareanställd 
personal för att uppnå en stabil grundbemanning, vilket påverkar kvalité och arbetsmiljö positivt i 
verksamheten, för såväl medarbetare som chefer. 
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Förvaltningens sjukfrånvaro och arbetsorganisation 

Jämfört med 2020 har förvaltningens totala sjukfrånvaro sjunkit från 9,52 procent till 7,88 procent 
vilket innebär en minskning om ca 1,6 procentenheter. Troligtvis har det strukturerade och likvärdiga 
arbetet med sjukfrånvaron i förvaltningen förbättrat förutsättningar för chefer att arbeta med 
sjukfrånvaro och arbetsmiljö. Förvaltningen följer nogsamt utvecklingen för att fånga upp tidiga 
signaler på ohälsa. 

Knappt hälften av den totala sjukfrånvaron består av långtidssjukfrånvaro över 60 dagar. Det är en hög 
andel i jämförelse med den totala fördelningen för kommuner. Förvaltningens rehabiliteringsarbete 
behöver intensifieras under 2023. 

Förvaltningen har verksamheter som är beroende av timavlönad personal vid oplanerad sjukfrånvaro. 
En hög andel timavlönade påverkar kontinuitet och arbetsbelastning för ordinarie personal, vilket kan 
vara en bidragande orsak till den höga sjukfrånvaron. 

Kompetens- och rekryteringsförutsättningar 

Tillgången på fritidsledare idag och på några års sikt är enligt prognos balanserad. Det finns tyvärr 
ingen tillförlitlig statistik för badpersonal men verksamheten bedömer det svårt att rekrytera och behålla 
medarbetare. Det finns ingen extern badmästarutbildning idag vilket innebär att organisationen utbildar 
all personal inom verksamheten löpande. Det upplevs som ett genomgångsyrke. Förvaltningen behöver 
undersöka detta vidare för att vidta åtgärder för att behålla medarbetare. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har idag god tillgång på kompetens inom folkhälsa och 
administration. Däremot är det svårare att rekrytera medarbetare med erfarenhet. Möjligheten till 
tillfälligt distansarbete och goda pendlingsmöjligheter inom hela Boråsregionen och Göteborgsområdet 
har öka möjligheten att rekrytera kompetens samtidigt som marknadskraftiga löner blir allt viktigare för 
att behålla och attrahera kompetens. 

Inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen finns en relativt jämn könsuppdelning. Kvinnor är 
överrepresenterade bland den administrativa personalen, så som utvecklingsledare, 
verksamhetsutvecklare och fritidsutvecklare. 

För att förvaltningen ska möta verksamhetens behov av förändring samtidigt som konkurrensen om 
arbetskraft ökar behöver förvaltningen tänka nytt kring karriär- och kompetensutveckling samt 
rekrytering och bemanning av verksamheter. Det handlar om att differentiera arbetsuppgifter och yrken 
för att delvis kunna bredda och rekrytera med kompletterande kompetenser men även för att skapa 
incitament till karriär- och utvecklingsmöjligheter för befintlig personal. 

Kompetensbaserad rekrytering som tar utgångspunkt i en tydlig behovsanalys, kommer att bli än 
viktigare i takt med att bristen på kompetens tilltar. Genom att utveckla den kompetensbaserade 
rekryteringen under 2023 hoppas förvaltningen bidra till kompetensförsörjning. 

Lönebildning som en del av förvaltningens kompetensförsörjning 

För att förvaltningens lönebildning ska bidra till förvaltningens strategiska kompetensförsörjning 
kommer förvaltningen under 2023 påbörja ett mer planmässigt arbete med att föra in lön- och 
kompetensförsörjning som en del av verksamheters verksamhetsplan. Arbetet kommer att ligga till 
grund för löneprioriteringar. 

I jämförelse med likvärdiga yrken i staden, konkurrerande kommuner och andra arbetsgivare har 
förvaltningen identifierat att lönerna för fritidsledare, badpersonal och chefer, i synnerhet enhetschefer 
behöver ses över och goda prestationer belönas i samband med löneöversyn 2023 för att klara att 
rekrytera och behålla personal för att uppnå förvaltningens uppdrag på sikt. 

  

  

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Nämndbudget 2023 38(38) 

  

8.1 Indikatorer 

Indikatorer 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska 
minska, %. 
 
Utfall 2020 
9,5 
 
Utfall 2021 
7,9 
 
Utfall 2022 
7,6 

 
 

Så nås målet för indikatorn 
Arbetet med att sänka sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön är ett långsiktigt arbete. Jämfört med 2020 
har förvaltningens totala sjukfrånvaro sjunkit från 9,52 procent till 7,88 procent vilket innebär en minskning 
om ca 1,6 procentenheter. Alla verksamheter, utom en har minskat sin sjukfrånvaro, även om 
sjukfrånvaron inom några verksamheter är fortsatt hög. Sjukfrånvaron var som lägst 2017 på 6,5 procent, i 
nuvarande organisation. 
Troligtvis har det strukturerade och likvärdiga arbetet med sjukfrånvaron i förvaltningen förbättrat 
förutsättningar för chefer att arbeta med sjukfrånvaro och arbetsmiljö, även om det finns mer att göra. Med 
fortsatt strukturerat och aktivt rehabiliteringsarbete i kombination med uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet i kombination av att se över arbetsorganisation skapar förvaltningen förutsättningar för 
att sjukfrånvaron fortsätter minska under 2023.  
 
Knappt hälften av den totala sjukfrånvaron består av långtidssjukfrånvaro över 60 dagar. Det är högre 
andel än i jämförelse med landets alla kommuner där genomsnittet för lång sjukfrånvaro över 60 dagar var 
38,6 procent  för samma period. Under 2023 kommer förvaltningen fortsatt att arbeta för en ökad aktiv 
rehabilitering med stöd av HR-funktionen.  
 
Förvaltningen har verksamheter som är beroende av timavlönad personal vid oplanerad sjukfrånvaro. En 
hög andel timavlönade påverkar kontinuitet och arbetsbelastning för ordinarie personal, vilket kan vara en 
bidragande orsak till den höga sjukfrånvaron i vissa verksamheter i förvaltningen.  
För att vara en attraktiv arbetsgivare, förbättra arbetsmiljön och bibehålla en hög kvalitét i förvaltningens 
verksamheter kommer förvaltningen fortsatt under 2023 att arbeta med att se över arbetsorganisation, 
bemanning och schemaläggning, i syfte att identifiera tillvägagångssätt att öka andelen utförd arbetstid 
utförd av tillsvidareanställda.  
Psykisk ohälsa ökar i samhället och det observeras även i våra verksamheter. Framförallt bland de unga 
medarbetarna. Förvaltningen kommer under 2023 att öka sin kunskap inom området för att tidigt vidta 
åtgärder för att minska ohälsan. 
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Arbetsgivaren förslag  
Arbetsgivaren beskriver kort sammanfattning enligt nedan. 

 

Budgetförutsättningar 

• Faktiska internhyror enligt underlag LFF  

• Uppräkning externa hyror 1,5%* 

• Beräknade kapitalkostnader (kapitalkostnader något lägre än 2022) 

• Uppräkning av avtal Ortsråd (2,5 %) 

• Uppräkning av övriga kostnader (0 %) 

• Uppräkning av personalkostnader (2,8 %) 

• Ökat PO-påslag (39,90% till 45,18%) 

• Justering av tillfälligt anslag 2022 Worldcup i orientering: -300 tkr 

• Avsatt buffert 0,7 % (1 710 tkr) 

• Intäkter i stort på samma nivå som 2022, bortsett från timtaxa hallar och internfakturerad 

hyra för Hultahuset 

Arbetsgivarpolitiken 
De största utmaningarna att förhålla oss till som arbetsgivare?  

 Kompetensförsörjning 

 Förändringstakt och innovation 

 Digitalisering 

 Samhällsklimat och psykisk ohälsa 

Prioriteringar 2023  

 Arbetsorganisation, bemanning och schemaläggning 

 Planmässigt arbete med kompetens,- och lönebildning som en del av 

verksamhetsplaneringen 

 Kompetensbaserad rekrytering 



 Uppföljning och utveckling av arbetsmiljön 

 Stärka samverkan 

 Chefers organisatoriska förutsättningar 

 

Riktning och prioriteringar 
”För en jämlik hälsa och meningsfull fritid för alla” 

• Nå ut till invånare 

• Trygga och inkluderande mötesplatser och verksamhet i alla delar 

• Stärka samverkan med civilsamhället och invånare 

• Organisation- delaktighet och tillit 

 

Åtgärder och konsekvenser för budget i balans1 

• Ingen uppräkning övriga kostnader (ca 1 500 tkr) 

• Volymförstärkning till Öppen Ungdomsverksamheten hålls inne (350 tkr) 

• Buffert avsatt 0,7 % (850 tkr) 

• Ökade intäkter i form av hyresintäkter, timtaxa hallar (1 150 tkr) 

• Minskat köp av skolfritid hanteras inom verksamhetsram (halvår 370 tkr) 

• Nytryck av friluftsguiden skjuts på framtiden (500 tkr) 

• BRÅ-konferensen finansieras inom ram (300 tkr) 

      Prognostiserade underskott 

• Badenheten (5 400 tkr): Intäkter motsvarande avsatt moms 

• Anläggningsenheten (6 600 tkr):  

• Internhyra (halvår) och städ Myråshallen 1 000 tkr 

• Borås Arenas ökade hyror 5 600 tkr 

Övrigt 

• Översyn av lokalkostnader för objekt med årlig uppräkning 

• Översyn av den interna organisationen 

• Förbättrad dialog kring investeringar, med särskilda beslut, vars kostnadsökningar 

förväntas ge tilläggsanslag i budget 

 

 

Riksinventering och riskbedömning 
 

Utmaningar och prioriteringar 
 

Organisationsförändringar som kan leda till arbetsbrist 

                                                           
1 Summan inom parantes är uppskattade besparingar 



• Transparens och delaktighet kring översynen. Viktigt med likvärdig och samordnad 

kommunikation med medarbetare.  

• Hantera den oro och frustration som kan komma hos medarbetare i förändringsarbetet 

och framförallt när förvaltningen tvingas att prioritera. 

• En oro över att verksamheten kvalitét och utvecklingen anses viktigare än den mer 

operativa verksamheten som enheten för verksamhetsutveckling inom mötesplatsen och 

öppen ungdom. 

• Badverksamheten kan prioriteras ned i relation till andra delar av förvaltningens 

verksamheter 

• Viktigt att se över kompetensen i hela organisationen för att använda den samlade 

kompetensen på ett ändamålsenligt sätt för på Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

gemensamma uppdrag. 

Arbetsmiljö 

• Vid översyn av organisationen kan konsekvensen bli att andra får ökad arbetsbelastning. 

• Risken att vid översynen systematiskt inte ersättnings rekryterar vid pension. 

 

Positiva effekter 
 

Organisationsförändringar som kan leda till arbetsbrist 

- Vinster att samverka inom förvaltningen. 

- Vilka kompetenser har vi som vi kan samordna mer effektivt 

- Se över titlar som gör liknande saker och samma titlar som värderas olika 

Arbetsmiljö 

- Tydliga i uppdrag och mål på sikt för våra medarbetare och chefer 

- Ökad balans i arbetstakt mellan medarbetare 

 

Övrigt 
- Intern kompetensutveckling sker av flera av våra ”administrativa tjänster”. Om de 

tjänsterna effektiviseras för mycket finns risken att övriga organisationen inte får den 

kompetensutveckling som krävs för ett kvalitativt resultat.  

 

Förslag på åtgärder 
- Påbörja dialogen kring översyn av organisationen på FSG och involverar andra 

medarbetare i organisationen. 

- Arbetsgivaren tar fram ett förslag på arbetsprocess för översyn av organisationen för 

dialog och arbete i processen på FSG. 

 

 

 



 

Effekt av åtgärden 

 
 

Datum för uppföljning 

- FSG i mars 

 

 

Ort    Ort 

Datum    Datum 

 

 

Arbetsgivare    Skyddsombud 
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Cecilia Strömberg 
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Besluts- och behörighetsattestanter 2023 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna besluts- och 
behörighetsattestanter för 2023, enligt bilagd lista. 

Sammanfattning 
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska 
varje nämnd årligen utse attestanter. 

En attest är ett intyg om autenticitet, riktighet, behörighet, befogenhet eller 
liknande. Att ha attesträtt innebär att man kan godkänna utbetalningar för 
kommunens räkning. 

I bilagd lista specificeras Fritids- och folkhälsoförvaltningen besluts- och 
behörighetsattestanter för 2023. 

Beslutsunderlag 
1. Besluts- och behörighetsattestanter 2023. 
2. Borås Stads Attestregler, 2021-02-25.       
3. Nämndens egna tillämpningsanvisningar utifrån Borås Stads 
attestreglemente. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Revisionskontoret 
 
 
 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 

 



FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Besluts- och behörighetsattestanter med beloppsgränser

Agresso Beloppsgräns
Ansvarsområde Ansvarskod Befattning användare i tkr

Fritids- och folkhälsonämnden 21* Nämndens ordförande Obegränsat

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 21* Förvaltningschef 21FI Obegränsat
Större enskilda evenemang 210111 Projektledare större evenemang 21BC 50 tkr
Projektsamordnare evenemang 210112 Projektsamordnare evenemang 21BC 50 tkr

Kluster Stab - Ekonomi och HR
Ekonomi - förvaltningsövergripande 21* Verksamhetschef/Chef för ekonomifunktionen 21EK 300 tkr
Ekonomi 210410 Verksamhetschef/Chef för ekonomifunktionen 21EK 300 tkr
IT och telefoni 210420 IT- samordnare 21EL 50 tkr

HR 210310 HR-specialist 21ED 50 tkr
HR 210310 Verksamhetschef/HR-chef 22LA 300 tkr

Kvalitet- och utvecklingsenheten/Folkhälsa
Kvalitet- och utveckling, Marknadsföring och kommunikation, Folkhälsoenheten 2102* Verksamhetschef 21HG 300 tkr
Marknadsföring och kommunikation 210220 Kommunikatör 21KL 50 tkr

Förenings- och anläggningsverksamhet
Föreningsenheten, Föreningsstöd och bokning, Anläggningsverksamhet 214*, 212*, 210111, 210112 Verksamhetschef 21BK 300 tkr
Verkställande av utbetalning av föreningsbidrag utifrån gällande 
bidragsbestämmelser 214000 Enligt delegationsordning

Obegränsat utifrån 
delegationsordning

Anläggningsverksamhet - Anläggnings- och föreningsutveckling
Anläggningsenheten 212*, 214* Utvecklingsledare 21BA 150 tkr
Idrottsplatser och idrottshallar 212010 Verksamhetssamordnare 1 21LA 150 tkr
Idrottsplatser och idrottshallar 212020 Verksamhetssamordnare 2 21FG 150 tkr
Idrottsplatser och idrottshallar 212060 Fritidsutvecklare 2/Vakant 150 tkr
Badplatser, spår och leder 212030 Fritidsutvecklare 1 21FJ 150 tkr
Lundby Park 212050 Enhetschef 21HQ 150 tkr

Mötesplatser/förebyggande arbete/
fritidsgårdar (ÖU)/badresor/Borås kollo 217*, 218* Verksamhetschef 21CA 300 tkr
Mötesplatser/förebyggande arbete/öppen ungdomsverksamhet/badresor/kollo 217*, 218*, 218009, Biträdande verksamhetschef 21CF 150 tkr
Träffpunkt Simonsland 217080 Enhetschef 21AA 150 tkr



Träffpunkt Simonsland 217080 Verksametsutvecklare/samordnare 21HK 50 tkr
Enheten för verksamhetsutveckling 217003 Biträdande verksamhetschef 21CF 150 tkr
Sjöbohuset - Mötesplats/ÖU 217030,  218013 Enhetschef 21CJ 150 tkr
Hultahuset - Mötesplats/ÖU 217040, 218081 Enhetschef 21LK 150 tkr
Hässlehuset - Mötesplats/ÖU 217050, 218061 Enhetschef 21LK 150 tkr
Norrbyhuset - Mötesplats/ÖU 217060, 218021 Enhetschef 21LV 150 tkr
Kristinebergshuset - Mötesplats/ÖU 217070, 218042 Enhetschef 21CJ 150 tkr
ÖU Sandared 218032 Enhetschef 21SP 150 tkr
Dalsjöfors fritidsgård 218051 Enhetschef 21SV 150 tkr
Brämhult-/Viskafors-/ Munkågårdens fritidsgård 218033, 218071, 218011 Enhetschef 21LM 150 tkr

Badverksamhet inkl. teknisk drift
Badverksamhet inkl. teknisk drift 215* Verksamhetschef 21SF 300 tkr
Stadsparksbadet 215030 Enhetschef 21SS 150 tkr
Sandaredsbadet 215040 Enhetschef 21SP 150 tkr
Dalsjöbadet 215050 Enhetschef 21SV 150 tkr
Borås Simarena/Alidebergsbadet 215060, 215070 Enhetschef 21SO 150 tkr
Teknisk drift 215080 Enhetschef 21SY 150 tkr

Behörighetsattest/utanordning Förvaltningschef 21FI
* Innebär kontroll av att behöriga personer har Chef för ekonomifunktionen 21EK
beslutsattesterat samt, då utbetalning ska ske, att beloppet Ekonomiadministratör 21EN
beordras för utbetalning till angiven betalningsmottagare via Ekonomiadministratör/Vik ekonomiadm. 21EP/21EQ
avräkningskontot. Vik.ekonomiadm. Tom. 230228

Övrigt
Tillfälliga ersättare -

Övertar behörighet likt den person/funktion som den ersätter. 
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Nämndens egna tillämpningsanvisningar utifrån Borås Stads attestreglemente 

”Rutin med utgångspunkt i gällande attestregler” 

Attest av ekonomiska transaktioner 

Tvåhandsprincipen gäller för ekonomiska transaktioner som är förknippat med förbrukning av 
kommunens resurser. Detta betyder att ingen ensam ska kunna hantera en transaktion från början 
till slut. Exempel är attest av fakturor och manuella utbetalningar. Attest ska ske utifrån gällande 
attestregler. 

För förvaltningsinterna transaktioner så som exempelvis debiteringar eller ombokningar via 
bokföring i Agresso gäller principen att ingen ska påföras en kostnad utan att ha möjlighet att 
godkänna eller protestera mot denna. Som underlag skall alltid finnas ett godkännande som är 
skriftlig på papper eller via e-post. Godkännandet sparas tillsammans med bokföringsunderlaget. 

Utgångspunkten är densamma även för förvaltningsinterna bokföringar i Agresso. I vissa fall kan 
dock bokföring göras utifrån ett avtal eller andra förvaltningsinterna kända överenskommelser, 
exempelvis fördelning av kostnader som avser internhyror eller andra kommungemensamma 
kostnader, interna fikabeställningar, badavgifter m.m.  

 

Intern rutin för upplägg av Agressoanvändare och behörigheter 

 Önskemål inkommer från verksamheten 
 Upplägg görs utifrån behörighetsnivå: 

o Fakturamottagare (godkännande) – Kontrollerar att beställningen stämmer 
överens med lagd order samt varan/tjänsten är anländ/utförd. Konterar fakturan. 

o Attestflöde - Steg 1 (godkännande) - Kontrollerar att beställningen stämmer 
överens med lagd order samt varan/tjänsten är anländ/utförd. Kontrollerar att 
fakturauppgifter är korrekta. Konterar fakturan. 

o Attestflöde - Steg 2 (beslutsattest) – Beslutsattestanten har det övergripande 
ansvaret för att säkerställa att alla uppgifter är korrekta, utöver ovanstående 
nämnda, exempelvis att det tydligt framgår på fakturan vad köpet avser, syfte och 
vem köpet avser. Framgår inte detta ska denna information kompletteras till 
fakturan genom att antingen notera i text i samband med attest av fakturan eller 
bifoga ett separat dokument. 

o När en faktura passerat behöriga steg utifrån gällande attestregler går fakturan 
iväg till betalning. 

o Behörighetsattest – Intygar att det är rätt person, enligt gällande attestregler, 
som har beslutsattesterat exempelvis en utbetalning. 

 Förslag till användarnamn och YY-kod tas fram. Uppgifterna dokumenteras i register 
”Besluts- och behörighetsattestanter” samt vid behov i dokument för ”Attestregler per 
ansvar” som administreras av ekonomienheten. Registerna finns registrerade i ”DraftIT” 
med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen).  

 Uppgifterna skickas till redovisningsservice, via särskild blankett, som lägger upp önskad 
behörighet i Agresso. Det är också redovisningsservice som kontaktas vid förändringar, 
exv. avslut, behörighetsnivåer m.m. 

 Agressoanvändaren mottar användarnamn och lösenord (som får ändras vid första 
inloggning) via e-post. 



 

 

Utbildning 

Vid särskild behörighet till e-handel (inköp via e-handel) görs en anmäla till obligatorisk e-
handelsutbildning som anordnas av koncerninköp. 

Nya agressoanvändare bjuds in till en obligatorisk genomgång. Genomgången berör flera viktiga 
punkter. Punkterna specificeras i ett samlat dokument. Detta dokument ses över årligen. För 
genomgången ansvarar ekonomienheten. 

Ambitionen är att erbjuda två informationstillfällen per år för alla attestanter/agressoanvändare. 
Vid dessa tillfällen lyfts aktuella frågor inom området men också en påminnelse om gällande 
attestreglemente. För detta ansvarar ekonomienheten. 

Nya chefer erbjuds därutöver gå en central utbildning ”Ekonomi för nya chefer”. För denna 
ansvarar ekonomistyrning. Utbildningen berör bland annat: god ekonomisk hushållning, ansvar 
och roller, budget- och uppföljningsprocessen, ekonomiska begrepp, redovisningsmodellen, att 
göra en prognos med mera. 

Redovisningsservice erbjuder med kontinuitet diverse andra utbildningar i Agresso. 

SAM-Hjulet 

I samband med den årliga genomgången av ”korruption och oegentligheter” i SAM-hjulet ska 
även valda delar i attestreglementet diskuteras. Fokus ligger på rutin för attest vid jävsituationer. 

Rutin för attest vid Jävsituationer ( Förvaltningslagen § 11) 

”En attestant får aldrig beslutsattestera en ekonomisk händelse som avser beslutsattestantens 
egen användning eller förbrukning av kommunens resurser, vare sig detta gäller beslutsattestanten 
privat eller i dennes tjänsteutövning. Överordnad chef ska alltid godkänna/attestera en sådan 
faktura i något led. 
 
Denna princip gäller även ekonomiska händelser som i relation till beslutsattestanten avser 
närstående, beroendeställning eller annan jävssituation.”  
 
Vid osäkerhet ska försiktighetsprincipen användas. I enskilda fall ska beslutsattestanten helt 
frångå beslutsattest. 

 
Avser transaktionen nämndens ordförande utförs beslutsattest av vice ordförande eller av 
förvaltningschef i enlighet med gällande beslutsbehörighet. 
 
Avser transaktionen förvaltningschef så utförs beslutsattest av nämndens ordförande eller av 
ekonomiansvarig enligt gällande beslutsbehörighet. 
 
En faktura vidarebefordras till överordnad chef i Agresso alternativ att beslutsattestering sker 
skriftligen. I de fall fakturan är elektronisk ska det skriftliga godkännandet scannas in och bifogas 
till den elektroniska fakturan. Vid manuella utbetalningar eller bokföringar ska den skriftliga 
beslutsattesten arkiveras tillsammans med bokföringsunderlaget. 
 

 

 



 

 

 

Attestanternas ansvar 

Attestanternas ansvar förtydligas i Borås Stads attestregler. 
 
Varje person som har tilldelats ett eget användarnamn i Agresso ska handha denna tillsammans 
med lösenordet på ett sådant sätt att det inte används av någon annan. 
 
Vid brister i ansvaret kopplat till attestreglementet ska ekonomiansvarig informeras. Vid allvarliga 
brister ska även närmsta överordnade chef och förvaltningschef underrättas. I de fall detta inte är 
möjligt kontaktas Borås Stads redovisningschef. 
 
Förvaltningschef ansvarar för att, i de fall det anses nödvändigt, delge Nämnden information om 
eventuella vidtagna åtgärder. 

Förteckning av besluts- och behörighetsattestanter med beloppsnivåer 

Besluts- och behörighetsattestanter beslutas årligen vid årets första nämndmöte. Eventuella 
förändringar under året, som påverkar attestbehörigheterna, delges nämnden via ett 
anmälningsärende. 

Begäran om utbetalning via Stadskassan 

Kan göras av nämndens godkända behörighetsattestanter.  

Begäran om utbetalning ska undertecknas enligt tvåhandsprincipen. Alla behörighetsattestanter 
kan signera begäran om utbetalning på ett belopp upp till 50 tkr. Därutöver måste utbetalningen 
signeras av minst en utifrån behörighetsnivå enligt gällande attestregler. 

Ersättare 

Beslut om ersättare för en attestant, vid exempelvis semester, sjukdom eller annan längre frånvaro 
fattas av överordnad chef som informerar ekonomienheten. 

Ersättare för en attestant läggs in av ekonomienheten löpande vid behov. 

Ersättaren övertar samma behörighetsnivå som personen den ersätter. 

Arkivering och gallring 

Arkivering och gallring utgår från gällande dokumenthanteringsplan. 

Årliga beslut i nämnd gällande besluts- och behörighetsattestanter – diarieförs och arkiveras i 
Ciceron. 

Utförlig förteckning av behörigheter – arkiveras digitalt.  

Beslut om ersättare – Begäran arkiveras digitalt.  
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Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i 
Borås Stads bolag  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna stadsrevisionens rapport 
gällande ”Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag” och vidta de 
åtgärder, som nämnden förfogar över, för att bidrar till en ändamålsenlig och 
effektiv hantering i enlighet med lagar och Kommunfullmäktiges styrdokument. 

Ärendet i sin helhet 
Bakgrund 

Stadsrevisionen har granskat gemensamma centrala kostnader som är fördelade 
till Borås Stads bolag. Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads 
hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med kommunallagen, 
aktiebolagslagen, lagen om offentlig upphandling och Kommunfullmäktiges 
styrdokument. 

Granskningen visar att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna i 
Borås Stads bolag till stor del präglas av avsaknad av formella beslut och 
upprättade avtal. Vare sig kostnader eller tjänsteinnehåll är tydliggjorda när det 
gäller de kostnader som fördelas ut till Borås Stads bolag. Övergripande analys 
av kostnadernas omfattning saknas i kommunkoncernen. Vare sig 
Kommunstyrelsen eller de granskade bolagen har säkerställt och dokumenterat 
att hanteringen av kostnaderna är förenlig med lagen om offentlig upphandling.  

De centralt tillkommande kostnaderna för Borås Stads bolag omfattar, sett till 
respektive bolag, mindre betydande belopp årligen. Detta medför att effekterna 
av de brister som framkommer i granskningen inte är omfattande.  

Första revisorsgruppens och lekmannarevisorernas bedömning är att de 
förhållanden som framkommer i granskningen innebär avsteg från det 
gemensamma ägardirektivets krav när det gäller formell styrning av bolagen. 
Förhållandena bedöms innebära att intern styrning och kontroll inom området 
inte är tillräcklig. Avsaknad av central uppföljning, överblick och samordning 
medför att Kommunstyrelsens uppsikt inom området bedöms som bristfällig.  

Första revisorsgruppens och lekmannarevisorernas bedömning är att 
Kommunstyrelsen behöver säkerställa att det finns formella beslut av 
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Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen när det gäller samtliga obliga-
toriska kostnader som fördelas till Borås Stads bolag. Kommunstyrelsen, 
berörda nämnder och styrelserna i respektive bolag behöver säkerställa att 
skriftliga avtal upprättas som omfattar de tjänster som köps av, eller 
tillhandahålls till, bolagen. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en 
tillräcklig uppsikt inom området. 

Kommunstyrelsen, berörda nämnder och bolagsstyrelser behöver därutöver 
säkerställa att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna är förenliga 
med lagen om offentlig upphandling. 

I granskningen nämns specifikt överenskommelserna kopplat till 
samarbetsuppdraget ”Borås rent och snyggt” där förvaltningen debiterar Borås 
Energi och Miljö samt Bostäder i Borås 60 tkr vardera/år. Gällande denna 
överenskommelser finns bevarade minnesanteckningar från 2013 om att bilda 
en styrgrupp för Borås rent och snyggt som senare under hösten samma år 
beslutade om en gemensam finansiering. Minnesanteckningarna har betraktats 
som en avtalad överenskommelse som är dokumenterad. Däremot finns inget 
formellt avtal kopplat till överenskommelsen och inte heller några formella 
beslut i nämnden, Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. 
 

Fritids- och folkhälsonämndens slutsatser 

Nämnden genom förvaltningen kommer vidta de åtgärder, som nämnden 
förfogar över, för att bidrar till en ändamålsenlig och effektiv hantering i 
enlighet med lagar och Kommunfullmäktiges styrdokument utifrån vad som 
framkommit i rapporten. Det innebär i första hand att ta fram ett formellt avtal 
för överenskommelserna gällande ”Borås rent och Snyggt”. Vidare kommer 
förvaltningen se över rutiner och avtal i sin helhet för att säkerställa en 
ändamålsenlig och effektiv hantering utifrån gällande lagstiftning. 

Beslutsunderlag 
1. Stadsrevisionens rapport ”Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads 
bolag”. 
2. Stadsrevisionens rapportsammandrag ”Centralt tillkommande kostnader i 
Borås Stads bolag. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 
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Maria Wallengren 
Förvaltningschef 
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Glömde bifoga filerna i förra mailet.  
 
Översänder Revisionsrapport - Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag.  
 
Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen, Servicenämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden och styrelser i Borås Stads bolag. Svar från Kommunstyrelsen, 
berörda nämnder och bolagsstyrelser emotses senast 2023-03-30.  
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Kommunstyrelsen
Servicenämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
Styrelser i Borås Stads bolag 

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag 

Stadsrevisionen har granskat gemensamma centrala kostnader som är fördelade till Borås Stads bolag. Syftet 
med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med 
kommunallagen, aktiebolagslagen, lagen om offentlig upphandling och Kommunfullmäktiges styrdokument.

Granskningen visar att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna i Borås Stads bolag till stor 
del präglas av avsaknad av formella beslut och upprättade avtal. Vare sig kostnader eller tjänsteinnehåll är 
tydliggjorda när det gäller de kostnader som fördelas ut till Borås Stads bolag. Övergripande analys av kost-
nadernas omfattning saknas i kommunkoncernen. Vare sig Kommunstyrelsen eller de granskade bolagen har 
säkerställt och dokumenterat att hanteringen av kostnaderna är förenlig med lagen om offentlig upphandling. 

De centralt tillkommande kostnaderna för Borås Stads bolag omfattar, sett till respektive bolag, mindre 
betydande belopp årligen. Detta medför att effekterna av de brister som framkommer i granskningen inte 
är omfattande. 

Första revisorsgruppens och lekmannarevisorernas bedömning är att de förhållanden som framkommer i 
granskningen innebär avsteg från det gemensamma ägardirektivets krav när det gäller formell styrning av 
bolagen. Förhållandena bedöms innebära att intern styrning och kontroll inom området inte är tillräcklig. 
Avsaknad av central uppföljning, överblick och samordning medför att Kommunstyrelsens uppsikt inom 
området bedöms som bristfällig. 

Första revisorsgruppens och lekmannarevisorernas bedömning är att Kommunstyrelsen behöver säkerställa 
att det finns formella beslut av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen när det gäller samtliga obliga-
toriska kostnader som fördelas till Borås Stads bolag. Kommunstyrelsen, berörda nämnder och styrelserna i 
respektive bolag behöver säkerställa att skriftliga avtal upprättas som omfattar de tjänster som köps av, eller 
tillhandahålls till, bolagen. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en tillräcklig uppsikt inom området.

Kommunstyrelsen, berörda nämnder och bolagsstyrelser behöver därutöver säkerställa att hanteringen av 
de centralt tillkommande kostnaderna är förenliga med lagen om offentlig upphandling.

Missiv med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs Kommunstyrelsen, Servicenämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden och styrelser i Borås Stads bolag. Svar från Kommunstyrelsen, berörda 
nämnder och bolagsstyrelser emotses senast 2023-03-30.  

Bill Johansson 
Ordförande första revisorsgruppen 
Industribyggnader Borås AB, Akademiplatsen AB

Boris Preijde 
Lekmannarevisor Borås Energi och Miljö AB
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1 PROJEKTBESKRIVNING 
1.1 Bakgrund 

Centralt tillkommande kostnader 

Inom de flesta kommuner avsätts en del av resurserna till administration till stöd för kärnverk
samheten. Hit räknas ofta olika administrativa uppgifter för att stödja kärnverksamheten till 
exempel ifråga om ekonomi-, personal- och juridiska frågor. 

Borås Stad har en dd gemensamma centrala kostnader som är fördelade på alla bolag beroende 
på bolagens storlek. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Granskningens syfte är att kartlägga vilka gemensamma centrala kostnader som finns fördelade 
till alla bolag och att granska om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv och sker i 
enlighet med kommunallagen, aktiebolagslagen och styrande dokument. 

Huvudsakliga frågeställningar är: 

• Sker hantering av de centrala kostnaderna i enlighet med kommunallagen, aktie-
bolagslagen, lagen om offentlig upphandling och övrig tillämplig lagstiftning? 

• Finns det några styrdokument som avser hur de centrala kostnaderna ska hanteras? 

• Hur många centralt tillkommande kostnader finns i Borås Stad avseende bolagen? 

• Finns det beslut/avtal som avser centralt tillkommande kostnader? 

• Hur stora bdopp avser de centralt tillkommande kostnaderna? 

• Hur fördelas de centralt tillkommande kostnaderna? 

• Vilken möjlighet har berörda bolag att påverka kostnadsutvecklingen när det gäller 
centrala kostnader? 

• Vilken möjlighet har berörda bolag att påverka inneMllet i de centrala kostnaderna? 

• Vilka planeringsförutsättningar har berörda bolag i sitt budgetarbete när det gäller 
införande av nya centrala kostnader? 

• Hur sker effektivisering och utveckling av de tjänster som de centralt tillkommande 
kostnaderna avser? 

• Genomförs någon samlad analys över de centralt tillkommande kostnaderna av 
Kommunstyrdsen? 

• Hur bedriver Kommunstyrelsen uppsikt över de centralt tillkommande kostnaderna? 
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1.3 Avgränsningar 
Granskningen omfattar samtliga kommunala bolag i Borås Stad och även Kommunstyrelsen, 
Servicenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden som fördelar de centralt tillkommande 
kostnaderna under år 2022, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund ingår inte i granskningen. 

1.4 Revisionskriterier 
Revisionskriterier är kommunallagen, aktiebolagslagen och lagen om offentlig upphandling samt 
övrig tillämplig lagstiftning. Utöver det utgör interna styrdokument så som bolagsordning och 
ägardirektiv, andra regelverk och beslut revisionskricerier liksom riktlinjer och rekommendationer 
från stadiga verk/styrelser. 

1.5 Granskningsansvariga 
Granskningsledare för projektet är Anna Duong vid Revisionskontoret. Projektmedarbetare är 
Anna Sandström vid Revisionskoncoret. 

1.6 Metoder 
Metoderna för granskningen är dokumentstudier samt intervjuer med. tjänstepersoner vid berörda 
bolag och tjänstepersoner vid förvaltningar som fördelar kostnaderna. Inom ramen för gransk
ningen har även en sammanställning av de centralt tillkommande kostnader som debiteras Borås 
Stads bolag genomförts. 
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2 GRANSKNINGSRESULTAT 
2.1 Borås Stads bolagsorganisation 
Kommunens bolagsverksamhet bedrivs genom 14 bolag, direkt ägda av Borås Stad eller genom det 
av Borås Stad ägda Borås Stadshus AB. Samtliga bolag ägs till 100 procent förutom BoråsBorås 
TME AB (91 procent).1 Borås Stads bolagsstruktur beskrivs i bilden nedan. 

STADSHUSKONCERNEN 

MODERBOLAG 

Borås Stadshus AB 

DOTTERBOLAG 

Akademiplatsen AB 

Borås kommuns 
Parkerings AB 

Borås Djurpark 
&Camping AB 

Industribyggnader 
i Borås AB 

(dotterbolag Eolus 6 AB och 
Kv Stromsdal 3 AB) 

Bild 1 - Borås Stads bolagsstruktur 

1 

BOSTADSBOLAGEN 

AB Bostäder i Borås Viskaforshem AB 

Fristadbostäder AB AB Sandhultsboståder 

AB Toarpshus 

2.2 Lagliga förutsättningar för kommunala bolag 
Ett kommunalt bolag är ett aktiebolag som har en kommun som ägare. Ägarskapet kan vara helt 
eller delvis och vara direkt eller indirekt, t.ex. via ett moderbolag. 

Skillnaderna mellan privat ägda och kommunalt ägda aktiebolag framgår bl.a. av lagstiftningen. 
Vid sidan om aktiebolagslagen berörs ett kommunalt aktiebolag av regler i bl.a. kommunallagen, 
tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen och lagen om offentlig upphandling. 
Det uppkommer inte sällan konflikter mellan civilrätten (exempelvis aktiebolagslagen och av
talslagen m.m.) och offentligrätten (exempelvis kommunallagen och offentlighetsprincipen).2 

Utöver de legala skillnaderna tillkommer den praxis som utvecklats vid styrningen av de kom
munala aktiebolagen. Framför allt gäller detta vid tillsättande av styrelse samt organisationen 
för samordningen mdlan kommuner och dess bolag. 

1-hrips·/(www bons se/lcommunochpoli1ik/lcommunensoo:anisation/bolag/kommuni.labolag 4_fu80e56dl5869d0d313Rlfc4 html 
2 Styrclsebokai - Svenska Kommunll!rbundct 2001:22, Kastberg, Patrik; Kommunala aktiebolag- En handbok, 2019: ff 
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2.2.1 Aktiebolagslagen {2005:551) 
Akciebolagslagen skiljer på publika och privata aktiebolag. Skillnaden mellan bolagskate~ 
gorierna ligger i möjligheten att vända sig till allmänheten (aktiehandd) för kapitalanskaffning. 
Den möjligheten har endast publika aktiebolag. Kommunala bolag är nästan undantagslöst 
privata aktiebolag.3 

Lagen reglerar också om bolagstämma där aktieägare har rätt att besluta j bolagets angdägenheter. 
Bolagsstämman i ett kommunalt aktiebolag är i allmänhet en formell instans. Borås Stads bolag 
håller bolagsstämmor där särskilt valda stämmoombud ddtar. 

Styrelsen ansvarar for bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.4 Enligt 
8 kap 4 § ska styrelsen fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och ska enligt 5 § 
meddela skriftliga instruktioner för när och hur sådana uppgifter som behövs för styrelsens 
bedömning enligt 4 § andra stycket skall samlas in och rapporteras till styrelsen. 

2.2.2 Kommunallagen (2017:725) 
Kommuner och regioner får efter beslut av kommunfullmäktige överlämna till ett kommunalt 
bolag att sköta en kommunal angelägenhet som inte enligt lag skall handhas i viss ordning.5 

Fullmäktige i kommuner eller regioner får, om det inte i lag eller annan författning anges att 
angelägenheten ska bedrivas av en kommunal nämnd, besluta att lämna över skötseln av en 
kommunal angelägenhet till ett kommunalt bolag. Uppgift som innefattar myndighetsutövning 
får dock bara överlämnas till ett kommunalt bolag om det finns stöd i lag för det.6 

I fråga om kommunala bolag där kommunen, direkt eller indirekt, innehar samtliga aktier gäller 
vidare att fullmäktige ska:7 

• fastställa det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet, 

• se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheterna som 
utgör ram ror verksamheten anges i bolagsordningen, 

• utse samtliga styrelseledamöter 

• se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige rar ta ställning till sådana beslut i 
verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt innan de fattas, 

• utse minst en lekmannarevisor 

• se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom avtal lämnas över 
till privata utförare. 

Mot bakgrund av att frågor av principiell beskaffenhet skall underställas kommunfullmäktige 
kan styrelserna i kommunala bolag av fullmäktige ges rätt att väcka ärende i fullmäktige i sådana 
frlgor. Styrelsen kan även väcka ärenden i fullmäktige i andra frlgor under förutsättning att 
kommunfullmäktige tillåtit det. 8 

'Styrelseboken• Svenska Kommunförbundet 2001:12 

• 8 kap. 4 § aktiebolagslagen 

'3 kap. 11 § odi 10 kap. l § kommunallagen 
6 10 kap. 1 § kommunallagen 
7 10 kap. 3 § kommunallagen 
8 5 kap. 22 § kommunallagen 
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Kommunstyrelsen ska, enligt 6 kap. 1 § kommunallagen, ha uppsikt inte bara över nämndernas 
verksamhet, utan även över kommunal verksamhet som bedrivs av kommunala aktiebolag. Utöver 
den normala uppsiktsplikten ska Kommunstyrelsen även utöva en förstärkt uppsiktsplikt över 
kommun- och regionägda bolag.9 Styrelsen ska sammanfatta sina iakttagelser i en red.ogörelse till 
fullmäktige. Om styrelsen finner att något förhållande i ett bolag inte är förenligt med reglerna 
i 10 kap. 3-5 §§ kommunallagen ska styrelsen för egen del eller genom förslag till fullmäktige se 
till att nödvändiga åtgärder vidtas.10 

Enligt kommunallagen 6 kap. 2 §fjärdepunkten, ska Kommunfullmäktige, om inte något annat 
anges i lag eller annan författning, bestämma nämndernas verksamhetsområde och inbördes 
förhållanden. Kommunfullmäktige får även besluta att en nämnd ska tillhandahålla tjänster åt 
en annan nämnd. 

Nämnderna beslutar enligt 6 kap. 3 § kommunallagen i frågor som rör förvaltningen och i frågor 
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Nämnderna beslutar också i frågor som 
Kommunfullmäktige har delegerat till dem. Nämnderna har inom ramen för sin förvaltande 
verksamhet en självständig beslutanderätt. 

Kommunfullmäktige får enligt 6 kap. 8 § kommunallagen i vissa fall ge Kommunstyrelsens rätt 
att fatta beslut om förhållanden i andra nämnders verksamhet. Bestämmelserna innebär inte att 
Kommunstyrelsen blir överordnad andra nämnder eller att vissa fr11.gor med automatik alltid ska 
beslutas om av Kommunstyrelsen. Bestämmelsen innebär endast att Kommunfullmäktige kan 
ge Kommunstyrelsen rätt att besluta i vissa särskilt angivna frågor som annars hade ankommit 
på en eller flera andra nämnder. Det kan exempelvis vara övergripande och strategiska frågor 
som berör flera nämnder. 

2.2.3 Lagen om offentlig upphandling (2016:1145) 
Intern upphandling (Teckalundantaget). 

Undantaget för intern upphandling innebär att vissa upphandlande organisationer kan träffa 
avtal med varandra utan att genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling 
(LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling 
av koncessioner (LUK).11 

Undantaget gäller enkelt uttryckt fall där den upphandlande organisationen kontrollerar den part 
som den ingår avtal med ("kontrollkriteriet") och avtalsparten dessutom bedriver huvuddelen 
av sin verksamhet tillsammans med den upphandlande organisationen ("verksamhetskriteriet"). 
Undantaget har skapats av EU-domstolen. Undantaget kallas ibland "in house-undantaget" eller 
"Teckalundantaget".12 

9 6 kap, 9 § kommunallagen 

'° Ka.tl,.,rg, Patrik; Kommunallag•n - E,dwmm<ntar, 202l ,l22f 
11 btr.ps·//www upphandlinpmyndighe:rcr, scftcglc:c-oc.b-la()riftning/olika-soucrS:avrabocb-kontcakt/avral-som-ar-undanragoal#inrcro 
llnphandljng ,ecka,lundancagc1 
u lbid. 
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Enligt lagen om offentlig upphandling behöver kommunen eller bolaget göra en bedömning 
om bolagets köp av kommunen omfattas av undantaget för omvända interna upphandlingar i 
enlighet med 3 kap. 14 § lagen om offentlig upphandling (LOU): 

En upphandling ska anses vara en intern upphandling, om 

1. den upphandlande myndigheten står under en kontroll av motparten som motsvarar den 
som motparten utövar över sin egen förvaltning, 

2. myndigheten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, för den 
kontrollerande motpartens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ 
som avses i 11 § och som den kontrollerande motparten utövar kontroll över, och 

3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. 

En motpart ska anses utöva sådan kontroll som avses i första stycket 1, om den har ett avgörande 
inflytande över den upphandlande myndighetens strategiska mål och viktiga beslut. Kontrollen 
kan också utövas av en annan juridisk person eller gemensam nämnd enligt kommunallagen 
(2017:725) som själv kontrolleras på samma sätt av motparten.(se även prop. 2015/16:195 s. 392 
ff. och s. 961-963).13 

Bestämmelsen reglerar interna upphandlingar mdlan en upphandlande myndighet och en motpart 
som kontrollerar myndigheten. Om man tillämpar "koncerntermer", avser bestämmelsen avtal 
som rör ett dotterbolag (den upphandlande myndigheten) anskaffningar från moderbolaget (den 
kontrollerande motparten), den omvända situationen jämfört med undantaget i 12 §.14 

Enligt upphandlingsmyndigheten är ett kommunalt bolag en separat juridisk person och en 
separat upphandlande myndighet. Det innebär att förutsättningarna för teckalundantaget måste 
därmed vara uppfyllda för respektive bolag. Varje upphandlande myndighet behöver bedöma om 
kriterierna för undantaget är uppfyllda i varje enskilt fall. I praktiken är det vanligt förekommande 
att en större utredning avseende teckalundantaget görs i kommuner. Detta för att varje enskild 
upphandlare inte ska behöva utreda förutsättningarna inför varje ny upphandling med kommunen. 
En sådan utredning behöver omfatta förutsättningarna för samtliga kommunala bolag. Det är 
alltid varje upphandlande myndighets ansvar att säkerställa att LOU efterlevs i varje enskilt 
köp från kommunen. Även om kommunen hade gjort en utredning som säger att det är möjligt 
att respektive bolag tillämpar undantaget vid köp av kommunen så är det bolaget som måste ta 
ansvar för att utredningen är korrekt utförd. Om man inte gör en bedömning så innebär det att 
man inte vet om man bryter mot lagen eller inte. Den upphandlande myndigheten bör utreda 
om undantaget är tillämpligt innan man börjar köpa varor och tjänster.15 

Enligt intervjuade på Stadsledningskansliet har två utkast till PM tagits fram 2014. Dessa är 
"PM - omvända in house-undantaget" och "PM - angående in house-undantagets tillämplighet på 
köp mellan systerbolag". Dokumenten är inte diarieförda i något av kommunens diarier och inte 
heller beslutade av någon nämnd/instans. Dokumenten hänvisar också till den lagstiftning som 
gällde 2014. Det kom ny lagstiftning inom området 2017, Lagen om offentlig upphandling 
(2016: 1145). Intervjuade uppger att en bedömning har genomfutts av stadsjurist och upphand
lingsjurist i frågan, det finns dock ingen dokumenterad bedömning. De intervjuade uppger att 
Stadsledningskansliet planerar att göra en större utredning om in house-undantaget framöver 
som omfattar Borås Stads bolag. I utredningen kommer den gällande lagstiftningen att beaktas. 

'' hrips;/Iwww.upphandlingsmptdig:hcr:en sc!r<i:,lcr-och-lagstifming/olika-soncrs-mal-od,-koncraktlavral-som-ar-undanraanal#inrcm 
upphandling tcckalundantagct och https· //www 11ppbaodlingsmyodighctcn sc/fcagcporulcn/1348382/kop-mcllan-bolag .. 1 / 
" Ro,m Andersson et al., Lagen om offentlig upphandling-En kommentar, 2020: 200ff 

"lntotvju med. upphandlingsmyndighctcn 2022-11-09 och 2022-11-16 
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Ingen vidtalad vid bolagen känner till att det har gjorts någon utredning av teckalundantaget 
före bolagens köp inom kommunkoncernen. Inget bolag kan heller presentera någon genom
förd utredning. 

Stadsrevisionen noterar att de två dokumenten endast kan ses som arbetsmaterial. En bedömning 
behöver genomföras och dokumenteras som avser om bolagens köp av kommunen omfattas 
av undantaget för omvända interna upphandlingar. Bedömningen behöver beslutas av Kommun
styrelsen och diarieföras, för att sedan expedieras till respektive bolag. 

2.3 Borås Stads styrdokument 
Utöver lagar har även Kommunfullmäktige och respektive bolagsstämma antagit styrdokument 
som gäller för de bolag som ägs av Borås Stad. 

2.3.1 Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag 
Det gemensamma ägardirektivet är antaget av Kommunfullmäktige den 24 mars 2022. Borås 
Stads ägardirektiv är ett förtydligande av Borås Stads ägarroll och är en beskrivning av hur stadens 
ägarstyrning ska genomföras. Dokumentet syftar även till att tydliggöra ägaride, ägarroll och 
styrprocess. Därutöver ska dokumentet även ange gemensamma riktlinjer, direktiv och principer 
för stadens bolag inom ett flertal områden. 

Dokumentet ska tillämpas i tillämpliga delar i delägda bolag. Vad som är tillämpliga delar ska 
avgöras utifrån ägarförhållandena, verksamhetens art och omständigheterna i övrigt. 

I direktivet framgår det att Borås Stads ägande utövas av Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 
och av Borås Stadshus AB. 

Det är enligt direktivet Kommunfullmäktige som beslutar om en kommunal verksamhet helt 
eller delvis ska bedrivas i bolagsform. Kommunfullmäktige ska även fastställa vilket ändam:U 
och vilka befogenheter som ska gälla för bolagets verksamhet samt utse ledamöter och lekmanna
revisorer i bolaget. 

Bolagen utgör organisatoriska enheter i kommunens verksamhet och är således underordnade 
Kommunfullmäktige i Borås. Bolagen står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. 
Förutom genom lag och författning regleras bolagens verksamhet och bolagens förhållande till 
kommunen genom 

a) bolagsordning 

b) ägardirektiv, såväl specifikt som gemensamt 

c) av Kommunfullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv 

d) förekommande avtal mellan kommunen och bolaget 

I ägardirektivet framkommer även att det i Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingär bl.a. att man 
löpande ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i kommunallagen 
är uppfyllda beträffande de bolag kommunen äger eller har intresse i. 
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I Kommunstyrelsens uppsiktsplikt ingår i huvudsak följande; 

• Kommunstyrelsen ska årligen göra en bedömning av bolagens verksamhet utifrån de 
ändamål och befogenheter som anges i bolagsordningen och i kompletterande direktiv. 
Denna bedömning ska rapporteras till Kommunfullmäktige, Om Kommunstyrelsen 
bedömer att ett bolag under året avvikit från sitt ändamål och sina befogenheter, ska 
Kommunstyrelsen även lämna förslag till åtgärder som säkerställer att bolagets verksamhet 
åter kommer att bedrivas i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut. 

• Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i kommunal
lagen är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som kommunen äger eller har in
tresse i. 

Vidare anger direktivet att Kommunstyrdsen ska: 

• Ansvara för att beslut om ägardirektiv till bolagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade. 

• Bereda och lämna förslag i bolagsfrågor som ska underställas Kommunfullmäktige för 
ställningstagande. 

• Kommunstyrelsen flr utse ombud och äger företräda staden vid bolagsstämmor samt i 
övrigt tillvarata stadens intressen vid bolagsstämmor, roreningsstämmor och liknande 
sammanträden i de bolag och organisationer som staden helt eller delvis äger eller annars 
har intresse i. Dotterbolag som är moderbolag utser ombud till bolagsstämma i dotter
bolag samt lämnar instruktion till ombudet. 

• Årligen godkänna bolagens finansiering. 

Kommunstyrelsen utövar ägarrollen av Borås Stadshus AB samt formellt även av de bolag som inte 
ägs av Borås Stadshus AB. Kommunfullmäktige har dock gett Kommunstyrelsen mandat att upp
dra åt Borås Stadshus AB att utöva ägarrollen även för övriga av Borås Stad hel- och majoritetsägda 
bolag. Bolagen, inklusive bolagen i stadshuskoncernen, är skyldiga att följa Kommunstyrelsens 
anvisningar för den information som begärs (om ej informationen omfattas av sekretess). 

Borås Stadshus AB utövar ägarrollen för bolagen som ingh i Borås Stadshus AB. Därutöver 
utövar Borås Stadshus AB, efter uppdrag från Kommunstyrelsen, ägarrollen även för övriga av 
Borås Stad hd- och majoritetsägda bolag. 

Det gemensamma ägardirektivet anger också att de kommunala bolagen ska följa sammanlagt 
39 olika styrdokument. 
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2.3.2 Kommunstyrelsens reglemente 
Reglementet för Kommunstyrdsen är antaget av Kommunfullmäktige den 24 mars 2022 och 
anger vilka uppgifter och ansvar styrelsen har. 

I 1 § Allmänt om styrelsens uppgifter framgår att: 

• Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett hel
hetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. 

• Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet (ledningsfunktion). Styrelsen ska även ha 
uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i kommunala företag, stiftelser och 
kommunalförbund. 

• Styrdsc:n ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion). 

I 3 § i reglementet framgår också att styrelsen bl.a. ska; 

• leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, rikt
linjer och ramar for styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra fram
ställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

• ansvara för utformning och utveckling av kommunens system för intern kontroll i enlig
het med vad fullmäktige särskilt beslutar, 

• bereda och yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med kom
munallagen. 

Samt att om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som full
mäktige ska handläggas ska beredas. 

Under 4 § Företag och stiftelser anger reglementet att styrelsen ska bl.a.; 

• ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen hdt 
eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efter
levnad av uppställda direktiv, men även i avseende på övriga förhållanden av betydelse 
för kommunen, 

• ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls uppdaterade, 

• löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap KL 
är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har intresse i, 

• årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivs i de aktiebolag som kommunen 
helt eller delvis äger, under föregående kalenderår, har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges fullmäktige. Finns brister ska styrelsen samtidigt lämna rorslag till 
fullmäktige om nödvändiga åtgärder och 

• årligen godkänna bolagens finansiering. 

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon information i Kommunstyrelsens reglemente 
som avser hantering av centralt tillkommande kostnader i de kommunala bolagen. 
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2.3.3 Servicenämndens reglemente 
I Servicenämndens reglemente framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att 
efter avtal/överenskommelser och mot ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder 
och bolag tjänster rörande bl.a. administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, 
personal- och löneadministration). Det framgår även att de ska utföra tjänster avseende om- och 
tillbyggnad samt underhållsarbeten av kommunens fastigheter, fastighetsservice och tillhandahålla 
service beträffande utskrifuenheter, kopiering och dylikt.16 

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Servicenämndens 
reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader till de kommunala bolagen. 

2.3.4 Fritids- och folkhälsonämndens reglemente 
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete och ska 
främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov 
av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.17 

Stadsrevisionen noterar att det inte framgår någon övrig information i Fritids- och folkhälso
nämndens reglemente som avser hantering av centralt tillkommande kostnader. 

2.3.5 Program - Borås Stads styr- och ledningssystem 
Kommunfullmäktige har den 24 mars 2022 beslutat om Program - Borås Stads styr- och lednings
system och gäller för alla nämnder, förvaltningar och bolag. 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige representerar invånarna och beslutar om Borås Stads inriktning, verksamhet 
och ekonomi. Detta görs genom att besluta om styrdokument, skattesats, budget och ärenden 
av principiell beskaffenhet dler ärenden som enligt lag Kommunfullmäktige ska besluta om 
formerna för deras arbete regleras i en arbetsordning. 

Kommunfullmäktige bestämmer även hur den politiska organisationen och dess verksamhetsformer 
ska se ut, väljer ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrdser. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrdsen har samma uppdrag och ansvar som nämnderna, men har enligt kommunal
lagen ett särskilt ansvar för ledning och samordning. 

Styrelsen bereder och yttrar sig i ärenden till fullmäktige, det så kallade beredningstvånget. 

Kommunstyrelsen ska stödja och ha uppsikt över nämndernas, de kommunala bolagens och 
kommunalförbundens verksamheter samt leda och samordna planering och uppföljning av 
kommunens ekonomi och verksamhet. 

Bolaget 
Bolagen har ansvar för att bedriva verksamhet enligt bolagsordning, ägardirektiv och enligt 
Kommunfullmäktiges beslut i övrigt. Aktiebolag lyder under aktiebolagslagen och har således 
en annan rättslig grund än övrig kommunal verksamhet. Kommunallagen reglerar dock att 
Kommunfullmäktige ska styra bolagets inriktning, utse dess styrdse och att den uppsiktsplikt 
som styrelsen har också gäller gentemot de kommunala bolagen. Kommunfullmäktige ska även 
godkänna den bolagsordning som reglerar aktiebolagens verksamhetsinriktning, samt ges möjlighet 
att ta ställning till frågor av större vikt. Offentlighetsprincipen gäller även för majoritetsägda 
kommunala bolag.1B 

10 1 § Regleme.nte f'or Servicenämnd.en, Fa8tställd av Kommu.ofullmäktige: 2022-09-29. 
17 1 § Reglemente för Fritids- och folkhäl,onämnden, Famtällt av Kommunfullmäktige: 2019-06-19. 
18 Boris Stad., Styr- och l.d.nings,y:,tcln, fastställt av Ko!n.tnunfullmä.l<tigc, 2022-03-24. 
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2.3.6 Riktlinjer för beställning och köp av tjänster inom kommunkoncernen 
Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Riktlinjer för beställning och köp 
av tjänster inom kommunkoncernen. Riktlinjerna gäller för alla nämnder, för bolagen gäller 
riktlinjerna för delarna gällande beställning av tjänster. 

I riktlinjerna framgår det att syftet med riktlinjen är att tydliggöra ett likartat arbetssätt för köp 
av verksamhet där Servicenämnden är utförare. Riktlinjerna gäller i första hand de tjänster som 
Servicenämnden utför till beställande nämnder och bolag, men kan även tillämpas för interna 
beställningar av tjänster mellan andra nämnder och bolag. Syftet är att nämnder och bolag innan 
upphandling har ett dialogmöte med Servicenämnden enligt beställar/-utforar modellen för att 
undersöka om tjänsterna ska köpas internt. Köp av verksamhet kan göras enligt två modeller; dels 
fördelning av kostnad enligt fördelningsnycklar för obligatoriska tjänster enligt politiska beslut, 
och dels beställning av tjänster av en utförare, till exempel entreprenadtjänster. 

Köp av verksamhet inom kommWien behöver inte föregås av någon furm av upphandling eftersom 
kommunen räknas som en gemensam koncern, om än uppdelad på olika nämnder och helägda 
bolag. Det finns två typer av verksamheter som nämnder och bolag köper av Servicenämnden: 
verksamhet som kan konkurrensutsättas (t.ex. snöröjning, entreprenad) och annan verksamhet 
som inte är föremål för konkurrensutsättning (t.ex. IT, löneadrninistration och ekonomiredovisning). 

I riktlinjerna framgår även reglering av avtalslösa tillstånd mellan beställare och interna utförare. 
Vid nyteckning av avtal ska framgå hur ersättning för faktiskt utförd verksamhet ska regleras i 
samband med att befintliga avtal löper ut och innan nya hunnit tecknas, d.v.s. avtalslösa tillstånd. 

Den interna utföraren kan inte starta ny verksamhet utan beställning från beställarnämnd, myndig
hetsnämnd eller liknande men kan lämna erbjudande om start av ny verksamhet till berörda 
beställare. Dock ska alltid Kommunstyrelsen konsulteras innan en ny verksamhet startas om 
den ligger utanför nämndens reglemente eller bolagets ägardirektiv. 

Kommunstyrelsen bereder kostnadsförddning av gemensamma tjänster genom fördelningsnycklar 
inför Kommunfullmäktiges budgetbeslut. Inför fördelning av kostnader för gemensamma tjänster 
skall Servicekontoret hålla ett kundmöte, ror att ge transparens i tjänsten innehåll och kostnads
beräkningar. Enkelhet bör eftersträvas.19 

l9Rik.tlinjer för hestlilllning och k.öp av tji.aster i komm.unk.ancernen, Fastställt~ K.ommunfullmik.tige 2022-09-29. 



2.3.7 Borås Stads Budget 2022 för de kommunala bolagen 
Kommunfullmäktige har den 20 januari 2022 beslutat om Borås Stads budget 2022 för de 
kommunala bolagen. I budgeten framgår bl.a. följande; 

I samband med Kommunstyrelsens behandling av bolagens budgetar hålls planerings- och upp
följningssamtal med bolagen med ett inledande samtal i maj. Efter att bolagen inkommit med 
sina budgetar hålls ett uppföljande budgetsamtal i november. Denna ägardialog ligger i linje 
med ägarens ambition att hålla en hög nivå på kommunikationen och styrningen av sina bolag. 
Kommunstyrelsens synsätt är att det i princip inte är någon skillnad mellan en nämnd och ett 
bolag i dessa avseenden. 

Bolagen har en investeringsintensiv verksamhet. De har bland annat tillgångar till ett bokfört 
värde på närmare 12,4 mdkr (vid bokslutet 2020-12-31). Av bolagen utgör Borås Energi och 
Miljö AB och AB Bostäder i Borås tillsammans en betydande andel, över 70 %, av den totala 
bolagsvolymen såväl omsättnings- som tillgångsmässigt. Tillsammans med Borås Elnät AB utgör 
dessa tre bolag cirka 85 % av den totala bolagsvolymen. Det är också i dessa bolag som de största 
investeringarna framöver ligger. Att aktivt ha uppsikt över, och ägarstyra dessa utifrån risker och 
möjligheter, är därför av stor vikt. Genom ägardirektiven förmedlar Kommunfullmäktige krav på 
bolagen. Årligen fastställer Kommunfullmäktige finansiella mål och avkastningskrav på bolagen. 

Sammantaget bör bolagens resultatutveckling, skuldutveckling och finansiella ställning fortsatt 
följas upp noggrant framöver, som en viktig del i ägarens uppsikt och ägarstyrning över bolagen. 
Bolagens betydande del av kommunens totala ekonomi ger ett behov av fortsatt utvecklad finansiell 
analys på kommunkoncernnivå. 

I budgeten beslutar Kommunstyrelsen om bolagens finansiering, genom ett beslut om total låne
limit hos Internbanken. Genom godkännandet av finansieringen så godkänner Kommunstyrelsen 
även en investeringsnivå för respektive bolag. 

Däremot ska Kommunfullmäktige, i enlighet med kommunallagen, beredas möjlighet att 
ta ställning innan beslut i ärende fattas avseende egna eller dotterbolags frågor av principiell 
beskaffenhet eller av större vikt. Alla investeringar som berörs av detta ska således lyftas av bolaget 
i separat ärende till Kommunstyrelsen för beredning till Kommunfullmäktige, efter yttrande 
från Borås Stadshus AB. 

De kommunala bolagen, liksom nämnderna, får sina kapitalbehov tillgodosedda av den koncern
gemensamma internbanken. Internbankens huvuduppdrag är att exklusivt svara för kommunkon
cernens kapitalförsörjning, räntebindningsstrategi, tillgodose behovet av finansiell kompetens och 
samordna finansverksamheten. Internbanken ska tillgodose verksamhetens behov av finansiering 
enligt budget, säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital. 

Bolagen betalar, för den del av verksamheten som verkar i konkurrens, en individuellt satt mark
nadsmässig ränta till internbanken för att åstadkomma en marknadsmässig utlåning till bolagen 
och undvika snedvriden konkurrens. 20 

20 Borås Stad budget för de kommunala bolagen 2022, Fastställt av Kommunfullmäktige 2022-01-20. 



2.4 Stadsrevisionens granskningar inom området 
Stadsrevisionen har tidigare genomfört två granskningar inom området. Dessa beskrivs nedan. 

2.4.1 Granskning av beställar- och utf'årarmodellen i Borås Stad 
I en tidigare revisionsrapport från 2019 har Stadsrevisionen konstaterat att det inte fanns några 
beslut om riktlinjer som avsåg beställar- och utförarmodellen i Borås Stad. Avsaknaden av tydliga 
regler gjorde att processen med beställningar inte var transparent och förutsägbar. Denna brist 
påverkade Servicekontoret och deras möjlighet till långsiktig planering. 

I rapporten framgår det även att inom det administrativa området (IT-service, löneservice, 
redovisningstjänster och telefoni) var tillämpningen av beställar- och utffäarmodellen likartad i 
hela kommunen. Samtidigt konkurrensutsätts inte det administrativa området, utan modellen 
var en interorganisatorisk lösning för hur de berörda tjänsterna hanterats i kommunen. 
Det saknades kunskap om den externa marknaden och om prisbilden, både hos beställarna 
och hos Servicenämnden. Därför bedömde Stadsrevisionen att det inte tillämpades en tydlig 
beställar- och utförarmodell med syfte att främja kostnadsmedvetenhet och effektivitet inom 
det administrativa området. 21 

Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Riktlinjer för beställning och köp 
av tjänster inom kommunkoncernen. Riktlinjerna gäller för alla nämnder, för bolagen gäller 
riktlinjerna för delarna gällande beställning av tjänster. 

2.4.2 Granskning av centralt tillkommande kostnader i Borås Stad 
Stadsrevisionen har under år 2022 granskat centralt tillkommande kostnader i Borås Stad. 
Syftet med granskningen var att kartlägga vilka interna gemensamma kostnader som debiteras 
till nämnderna och granska om hanteringen är ändamålsenlig, effektiv och i enlighet med 
kommunallagen och Kommunfullmäktiges reglementen. Granskningen visade att de centralt 
tillkommande kostnaderna totalt sett uppgick till betydande belopp och avsåg en bred flora poster 
årligen. Principerna för fördelning skiljde sig åt och betalande nämnder saknade i stor utsträckning 
inflytande över kostnadernas storlek och utveckling. Hanteringen medförde administrativt 
merarbete och det saknades formella beslut när det gäller merparten av kostnaderna. Det saknades 
även en samlad analys över kostnadernas utformning och omfattning. Konsekvensanalyser 
genomfördes inte när nya centralt tillkommande kostnader inf'ordes. Hanteringen av de centralt 
tillkommande kostnaderna bedrivits till stor del inte i enlighet med Kommunfullmäktiges 
beslutade reglementen. Förhållandena försvårade nämndernas budgetarbete, medförde risker för 
ineffektivitet och att inte oväsentliga delar av kommunbidraget måste avdelas från nämndernas 
grund uppdrag 11.rligen. 22 

21 https·//www horas 1e/download/JB 2e9haQ51)6deJ 3665d25f0c/) 5ZJTl6660l )5/Rap_port%2QBor%C}%A5,%20Stad%20 
Graoskniog%2Qay%20bcst%C}%M]lar-%20och%2Qutf%C3%B6rarmoddlco pdf 
22 hrrps·//www bom sc/download/18 3acS6a8917c70dc4dd739138/1643201481738/Rapport%20Ccntralt%20%20rillkomm2.ndc%20 
kost-nader%20%2Qi.%20B or%C3%A5s%20S rad.pdf 
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2. 5 Centralt tillkommande kostnader i de kommunala bolagen 
Som en del av granskningen har Stadsrevisionen sammanställt 15 centralt tillkommande kostnader 
som avser Borås Stads kommunala bolag. Kostnaderna uppgår sammanlagt till ca 9,4 miljoner. 
Nedan följer en genomgång av de centralt tillkommande kostnaderna. Genomgången utgår ifrån 
debiterande förvaltning/nämnd. En sammanställning finns i bilaga 1. 

2.5.1 Stadsledningskansliet/ Kommunstyrelsen 
Stadsledningskansliet består av tio avdelningar. Gemensamt för avdelningarna är att de arbetar 
med övergripande strategiska uppdrag och stöder Kommunstyrelsen i ledningen av kommunen.23 

Stadsledningskansliet debiterar de kommunala bolagen ca 6,3 mnkr per år. Debiteringen fördelas 
på följande kostnadsposter. 

Admini.5tration för bolagsstyrning 
I ett PM från Stadsledningskansliet 2016 framgår att det finns ett förbättringsbehov av ägar
styrningen. Det finns ett behov från politiskt håll att få en bättre rapportering av bolagssektorn 
för att kunna utöva strategisk styrning och uppsikt över bolagen, tjänstemannasidan har ett behov 
av att tydliggöra mandatet för vem som ska sköta ägarstyrningen och ett behov av resurser för 
att fördjupa analys och kontroll av bolagen, samt att bolagen önskar en mer aktiv ägare med en 
kontinuerlig dialog och återkoppling. 24 

Ansvaret för den tjänstemannamässiga ägarstyrningen behöver bli tydlig och uttalad med mandat 
att verka för Stadshus AB. Finanschefen föreslås bli ansvarig tjänsteman för bolagsstyrningen 
under stadsdirektören/VD. Förslagsvis blir finanschefen vice VD i Borås Stadshus AB vilket 
tydliggör ansvaret samt ger nödvändigt formellt mandat i det arbete som görs av främst ekonomi
styrningsavdelningen för moderbolagets räkning. 

Det föreslås skapas en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet som hanterar bolagsfrågorna 
strategiskt från ett tjänstemannaperspektiv. Finanschefen är sammankallande och övriga deltagare 
är ekonomichef, stadsjurist, stadsdirektören/VD samt eventuell framtida bolagscontroller. 

Det finns ett behov av att förstärka bolagsstyrningen resursmässigt. På sikt bedöms en heltids
tjänst som en lämplig omfattning, vilket skulle ge möjlighet till en förstärkt styrning, uppsikt, 
samordning, controlling och benchmarking. Till att börja med föreslås en halvtidstjänst som 
bolagscontroller på Ekonomiscyrning, vilken till största del kan finansieras av att Stadshus AB f"ar 
betala för delar av det arbete Stadsledningskansliet idag utför it moderbolaget Borås Stadshus AB. 25 

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar Borås Stadshus, som är moder
bolaget för koncernen, en årlig kostnad på 725 tkr avseende administration för bolagsstyrning. 

Beslut och avtal 
Kommunstyrelsen har den 22 augusti 2016 beslutat om Förstärkt ägarscyrning av de kommunala 
bolagen. PM:et från Stadsledningskansliet är en del av beslutsunderlagec till Kommunstyrelsens beslut. 
Inga avtal har upprättats avseende administration av bolagsstyrning mellan Stadslednings
kansliet/Kommunstyrelsen och Borås Stadshus. 
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Juridisk service 
Juridik på sekretariatet är en dd av Stadsledningskansliet Ekonomistyrning, och svarar för service 
inom juridikområdet till Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt till de kommunala bola
gen. Detta för att dessa organ ska kunna tillvarata sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. 
Stadsjuristerna är på begäran konsulter, men tar inte över ansvaret för ärendens handläggning 
och utövar heller inte tillsyn över andras verksamhet. I uppgifterna ingår bl.a. att biträda med 
juridisk kompetens i ärendens beredning, rådgivning samt att upprätta, granska och tolka avtal, 
biträda vid förhandlingar och att utföra rättsutredningar. Enheten biträder även Staden och 
dess bolag vid rättstvister. I viss mån biträder stadsjuristerna även vid juridiska utbildningar. 26 

I PM:et från Stadsledningskansliet 2016 avseende Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bo
lagen fram går det att det föreslås skapas en bolagsgrupp på Stadsledningskansliet som hanterar 
bolagsfrågorna strategiskt från ett tjänstemannaperspektiv. Finanschefen är sammankallande 
och övriga deltagare är ekonomichef, stadsjurist, stadsdirektören/VD samt eventuell framtida 
bolagscontroller. 27 

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar bolagen en årlig kostnad på ca 
1 mnkr for juridisk service. Det hnns en förddningsnyckd där Borås Stadshus betalar den största 
dden av kostnaden {42 %). Borås Energi- och Miljö {22 %) och Borås Elnät (14 %) betalar en 
större del av juridisk service beroende på bolagens storlek jämfört med de andra bolagen. Enligt 
intervjuade på Stadsledningskansliet debiteras bolagen för tjänster som bolagen nyttjar kopplat 
till den förstärkta ägarstyrningen samt bolagsspecifika frågor. 

Beslut och avtal 

Kommunstyrdsen har den 22 augusti 2016 beslutat om förstärkt ägarstyrning av de kommunala 
bolagen. PM:et från Stadsledningskansliet är en del av beslutsunderlaget till Kommunstyrelsens 
beslut 2016. Inga avtal avseende juridisk service har upprättats mellan Stadsledningskansliet/ 
Kommunstyrelsen och respektive bolag. Enligt intervjuade vid Scadsledningskansliet är juridiska 
tjänster en del av den förstärkta ägarstyrningen. 

VD - och styrelseansvarsförsäkdng 
VD- och styrelseansvarsfursäkringar tecknas och betalas av bolag med syfte att skydda personer 
i bolagsledningen mot skadeståndsskyldighet och betalningsansvar. Dessa typer av ansvar faller 
direkt på de fysiska personerna som företräder bolaget och omfattas inte av bolagets vanliga an
svarsförsäkring. Utöver skyddet för den försäkrade personen så skyddar VD-och styrelseansvars
försäkringar även de som har rätt att få ersättning, ofta bolaget självt, varför också aktieägare 
har ett intresse i försäkringen. 28 

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar bolagen en :hlig kostnad pi ca 
68 tkr för VD- och styrelseansvarsförsäkring. Det finns en fördelningsnyckel som är baserad på 
bolagens storlek. Borås Energi- och Miljö, Borås Elnät och Bostäder i Borås betalar en större del 
av försäkringen beroende på bolagens storlek jämfört med de andra bolagen. Enligt intervjuade 
vid Stadsledningskansliet är det en kostnad som förddas och vidarefaktureras bolagen när den 
kommer in till avdelningen. 

Beslut och avtal 

Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende VD- och styrelseansvars
försäkringen i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Inga avtal har upprättats avseende 
VD-och styrelseansvarsförsäkringen mellan Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen och 
respektive bolag. 
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Administration fö.r internbank 

De kommunala bolagen får sina kapitalbehov tillgodosedda av den koncerngemensamma 
internbanken. Internbankens huvuduppdrag är att exklusivt svara för kommunkoncernens 
kapitalförsörjning, räntebindnings.strategi, tillgodose behovet av finansiell kompetens och samordna 
finansverksamheten. Internbanken ska tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt 
budget, säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital. 29 

Bolagen betalar, för den del av verksamheten som verkar i konkurrens, en individuellt satt 
marknadsmässig ränta till internbanken för att åstadkomma en marknadsmässig utlåning till 
bolagen och undvika snedvriden konkurrens.30 Det finns därmed ingen fördelningsnyckel utan 
kostnaden ingår i lånekostnaden för respektive bolag. 

I ett PM gällande Internbanken i Borås Stad från 2005 framgår att den administrativa kostnaden 
för internbanken ska fördelas mellan kommun och bolag efter dess lånevolym som en del 
av inrättande av en internbank.31 Enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet består den 
administrativa avgiften av: 

• löner (50 % finanschef och 80 % finanssekreterare) 

• konsulter (CRM, Kl finans) 

• Finansidl rådgivare QLL) 

• Standard & Poor (kostnad för årlig racing av Borås Stad av kreditvärderingsinstitutet 
Standard & Poor.) 

• Provision cert (bankernas förmedlingskostnad vid certifikatsemissioner) 

• Provision obl (bankernas förmedlingskostnad vid obligationsemissioner samt kostnad 
för att lista obligationerna på Nasdaq,-börsen) 

• Övrigt t.ex. Euroclear (kostnader som Eurodear (clearinghus) tar ut för att hantera 
räntebetalningar och förfall på certifikat och obligationer, ett annat exempel på övriga 
kostnader är den årliga kostnaden för LEI~koder d v s unik kod för juridisk person som 
är nödvändig för att göra t ex ränteswappar) 

De administrativa kostnaderna uppgår till ca 3,4 mnkr för år 2022 och debiteras respektive bolag 
i samband med räntesättningen på lånen. Det blir ett påslag på räntan om ca 0,046 % per år och 
0,004 % per månad totalt f'ör Borås Stad. 

Beslut och avtal 
Kommunfullmäktige har den 23 februari 2006 beslutat om Interbank i Borås Stad. PM:et 
från Administrativa kontoret är en del av beslutsunderlaget till Kommunfullmäktiges beslut. 
Kommunfullmäktige beslutade att en internbank inrättas för Borås Stad och dess bolag. 
Uppdraget är att ansvara f'ör forvaltningsorganisationen och bolagens behov av kortfristig och 
långfristig upplåning. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om den formdla uppbyggnaden, 
regler och organisation m.m.32 Avtal finns med respektive bolag om internbanken. I avtalen 
framgår det under ränta att räntesättningen vid udåning från internbanken täcker de externa 
kostnader som internbanken har för kapitalanskaffning och administration. 

29 Bods Stad. b.,dget for dekomm.,nala bolagen 2022, Fastställt av Kommunfullmäktige 2022-01-20. 

" Ibid. 
31 PM Intern bank i Bods Stad, Administrativa kontoret 2005-12-06. 
32 Intern banla.n i Bor¼, Stad, Kommunfullmäkcige2006-02-23. 
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Data.skyddsombud 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund ska tillhandah:1.lla dataskyddsombud i enlighet 
med vad som anges i dataskyddsförordningen (GDPR) om dataskyddsombud för ddtagande 
kommuner inklusive de av kommunen helägda bolagen. 

Enligt artikel 39 GDPR ska dataskyddsombudet minst ha följande uppgifter: 

a) Informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet och de 
anställda som behandlar om deras skyldigheter enligt GDPR och andra av unionens eller 
medlemsstaternas dataskyddsbestämmdser. 

b) Övervaka efterlevnaden av GDPR, av andra av unionens dler medlemsstaternas data.skydds-
bestämmelser och av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi 
for skydd av personuppgifter, inbegripet ansvarstillddning, information till och utbildning 
av personal som ddtar i behandling och tillhörande granskning. 

c) På begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka 
genomförandet av den enligt artikel 35. 

d} Samarbeta med tillsynsmyndigheten. 

e} Fungera som kon taktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet 
det forhandssamd.d som avses i artikel 36, och vid behov samråda i alla andrafr~or.33 

Stadsledningskansliets avdelning för Ekonomistyrning debiterar åtta bolag en årlig kostnad 
på ca 208 tkr for dataskyddsombud. Det finns en f'ördelningsnyckd som är baserad på en fast 
kostnad på 21 450 kr/bolag och sedan en rörlig kostnad baserad pi respektive bolags omsättning 
per år. Enligt intervjuade på Stadsledningskansliet har bolagen möjlighet att välja om de vill ha 
dataskyddsombud från Boråsregionen Sjuhärads kommunalrorbund eller om bolagen vill anlita 
andra dataskyddsombud. 

Beslut och avtal 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende dataskyddsombud i 
Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Inga avtal avseende dataskyddsombud har 
upprättats mellan Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen och respektive bolag. Däremot har ett 
avtal upprättats mellan Borås Stad och Sjuhäcads kommunalförbund avseende dataskyddsombud. 

Kommunstyrelsen har den 18 juni 2018 beslutat att under förutsättning att samtliga nämnder 
samtycker, ger kommunstyrelsen uppdrag till informationssäkerhetsansvarig placerad på 
Stadsledningskansliec att fortsättningsvis genomföra nödvändiga revideringar av organisationen 
i syfte att anpassa den till eventuella förändringar i dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen 
rekommenderar att respektive nämnd beslutar i enlighet med Kommunstyrelsens beslut.34 

Kommunstyrelsen har den 18 juni 2018 beslutat om organisationen för arbetet med den nya 
dataskyddsförordningen gäller från och med den 25 maj 2018. Kommunstyrelsen föreslår 
respektive nämnd, tillika personuppgiftsansvarig, utse tjänstepersoner vid Bor:\.sregionen, 
Sjuhärads kommunalförbund till dataskyddsombud från och med den 25 maj 2018.35 

Stadsrevisionen noterar att Kommunstyrelsens rekommendation om att utse dataskyddsombud 
enbart gäller för respektive nämnd och inte för respektive bolag. 

"Samverkansavtal del.tegional data.skyddsverk,atnhet, avtal mellan Botå, Stad och Sjuhärad, komtnunalförbund avseende 
Daraskyddsomhud, 2022-05-18. 
34Boili Stad, Kommunstyrelsen, Protokoll 2018-06-18 § 339 
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Koncerninköp 
Stadsledningskan.sliets avddning för Koncerninköp upprättar och upprätthåller avtal genom 
upphandling mellan leverantörer och Borås Stad. De inköp och avrop som genomfors ska leda 
till leveranser av rätt vara/tjänst, rätt kvalitet, i rätt tid och till rätt kostnad.36 

Koncerninköp debiterar bolagen en årlig kostnad på ca 812 tkr som avser bolagsabonnemang 
för koncerninköp. Bolagsabonnemanget ska i sin helhet täcka övergripande kostnader som 
Koncerninköp har och som bolagen kan nyttja. Det innebär exempdvis rådgivning kring upp
handlings- och avtalsfrågor, upphandlingsjuridiska frågor samt utbildning inom inköp och 
möjligheten att nyttja flera av kommunkoncernens samordnade avtal. Det finns en förddnings
nyckel från 2014 som är dels baserad på en grunddebitering om 30 tkr/bolag/år och dels baserad 
på omsättning per bolag/år. Summan justeras årligen genom indexuppräkning. 

Enligt flertalet intervjuade framgår att utöver abonnemangskostnaderna faktureras också direkta 
kostnader för specifika upphandlingsuppdrag. De direkta kostnaderna består av en minimikostnad 
om 15 000 kr samt ett timpris 750 kr/timme.37 Dessa kostnader är inte med i sammanställningen 
i bilaga 1. 

Beslut och avtal 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende bolagsabonnemang for 
koncerninköp i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Inga avtal har upprättats avseende 
Koncerninköp mellan Stadsledningskansliet/Kommunstyrelsen och respektive bolag. 

Embrace 

Embrace är ett digitalt verktyg i det bronsförebyggande och trygghetsskapande arbete som 
till vissa delar görs i samverkan mellan Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Bostäder i Borås, 
Stadsledningskansliet avddning för Centrum för kunskap och säkerhet och Polisen. Systemet 
bygger på inrapporteringar om händelser från ett stort antal aktörer i framförallt kommunens 
särskilt utsatta områden. Inrapporteringarna bearbetas och analyseras och kan därefter användas 
for exempelvis trygghetsskapande åtgärder i ett bostadsområde. 

Stadsledningskansliet avdelning för Centrum för kunskap och säkerhet debiterar Bostäder i Borås 
en årlig kostnad på ca 54 tkr för det digitala systemet Embrace. Det finns ingen fördelnings~ 
nyckel utan årliga kostnaden för Embrace fördelas enligt överenskommdse lika mellan Stads
ledningskansliet avdelning Centrum for kunskap och säkerhet, Fritid- och folkhälsoför
valtningen och Bostäder i Borås. 

Beslut och avtal 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende det digitala systemet Embrace 
i Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige. Inga avtal har upprättats avseende det digitala 
systemet Embrace mellan Stad.sledningskansliet/Kommunstyrelsen och Bostäder i Borås. 
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2.5.2 Servicekontoret/Servicenämnden 
Servicekontoret utför servicetjänster, tekniska och administrativa tjänster till Borås Stads för
valtningar och bolag. Servicekontoret har ingen traditionell kommunal budgettilldelning 
utan arbetar enligt beställar-/utförarmodellen.38 Den centralt tillkommande kostnaden från 
Servicenämnden till bolagen är Kemikaliehantering och uppgår till ca 523 tkr. De andra kostnads
posterna har respektive bolag valt Servicekontoret f'or utf'orande av olika tjänster och uppgår till 
ca2,5 mnkr. 

Kemikaliehantering 
Ett av Borås Stads miljömål är att bidra till hållbar konsumtion. Ett etappmål är att minska 
användandet av kemikalier som kan skada hälsa och miljö och ett annat etappmål är att införa 
en kemikaliehameringssystem. 39 

I Borås Stads budget 2020 har Servicenämnden fatt i uppdrag att köpa in och driva ett kemika
liehanteringssystem som ska stå till kommunkoncernens förfogande och bekostas av respektive 
förvaltning/bolag. 40 

Servicekontoret debiterar sammantaget bolagen en årlig kostnad på ca 523 tkr avseende kemika
liehantering. Det finns en fördelningsnyckel där 80 % av kostnaden baseras på andelen säkerhets
datablad som respektive förvaltning och bolag har registrerade i kemikaliehanteringssystemet. 
20 % av kostnaden baseras pä hur stor omsättning förvaltningen dler bolaget har. Fördelningen 
tar hänsyn till hur stor förvaltningen eller bolaget är. Sedan ska även de som inte har några 
kemikalier ta sin del av kostnaden. 

I fordelningsnyckeln ingår även kostnader som består av personalkostnad för kemikaliesam
ordnarens lön och tjänster som består av programvara och materialkostnader. De upparbetade 
kostnaderna för 2020 och 2021 kommer att fördelas ut på två år, 2022 och 2023. 

Beslut och avtal 
Kommunfullmäktige har den 20-21 och 29 november 2019 beslutat om Borås Stads budget 2020 
där uppdraget om att köpa in och driva ett kemikaliehanteringssystem till Servicenämnden ingår. 
Inga avtal har upprättats avseende kemikaliehantering mellan Servicekontoret/Servicenämnden 
och respektive bolag. 
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Digital Arbetsplats (DAP) 

Digital arbetsplats är den grundläggande IT-tjänsten för merparten av Borås Stads medarbetare. 
Den digitala arbetsplatsen omfattar bland annat ett användarkonto, tillgång till intranätet, 
lagring, e-post samt ett antal standardprogram. 

Enligt vidtalade på Servicekontoret har fyra bolag (Borås Elnät, Borås Parkering, BoråsBorås 
TME och Industribyggnader i Borås) valt att ansluta sig till Borås Stads digitala arbetsplats. 

Enheten Dataservice vid Servicekontoret debiterar förvaltningarna och fakturerar bolagen en 
årlig kostnad på ca 59,8 mnkr, varav de fyra bolagen sammantaget betalar en årlig kostnad pli ca 
577 tkr. Det finns en fördelningsnyckel. Digital ArbetsPlats (DAP) består av tre olika områden, 
varav två av områdena, Användarkonto och Infrastruktur är obligatoriska. Det tredje området 
i DAP är anslutningsavgiften för Hyr-PC och denna kostnad är samma för både Administrativ 
personal och Pedagogisk personal. Denna tillkommer för varje Hyr-PC som förvaltningarna/ 
bolagen hyr genom dataservice. Själva Hyr-PC-hyran är inte med i de centrala kostnaderna. 
Denna ligger utanför då förvaltningarna/bolagen själva kan styra i vilken omfattning och i vilket 
prissegment man vill hyra. 

Användarkonto och Infrastruktur är obligatoriska för alla medarbetare som använder Borås Stads 
DAP. Prissättning av dessa tjänster går till enligt foljande: 

I samråd med tjänsteägaren, Borås Stads ekonomichef, förvaltningsledaren på Servicekontoret 
och några till kommer de överens om ambitionsnivån för DAP. Därefter beräknas den totala 
kostnaden för DAP av Dataservice. Sedan beräknas det fram ett styckpris inom Infrastruktur. 
För tredje området är det samma pris som gäller och då beräknas priset ut från totala kostnads
massan i förhållande till antal Hyr-PC som hyrs. 

Dataservice sköter debiteringen för tjänsteägarens räkning. Dataservice förmedlar inte den 
summariska budgetsiffran för kommande år till bolagen utan de publicerar styckpriset för 
respektive tjänst på Intranätet. Utifrån dessa priser har respektive kund själv möjlighet att beräkna 
sina kostnader för kommande år. Priser presenteras varje år under våren. 

Beslut och avtal 
Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Servicenämndens reglemente. 
I § 1 måkt med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att efter 
avtal/överenskommelser och mot ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder och 
bolag tjänster rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal
och löneadministration). 

Inga skriftliga avtal har upprättats mellan Servicekontoret/Servicenämnden och Borås Parkering, 
BoräsBorås TME och Industribyggnader i Borås. Enligt vidtalande vid Servicekontoret har 
muntlig överenskommelse funnits med berörda bolag avseende kostnaden för digital arbetsplats. 
En underskriven avsiktsförklaring har upprättats mellan Borås Elnät och Dataservice. I avsikts~ 
förklaringen ingår det att Dataservice ska leverera kommunikation, digital arbetsplats (DAP), 
brandvägg, backup och drift av verksam.hetssystem. 
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Övriga tjänster från Dataservice 

Servicekontoret debiterar Borås Elnät för en licenskostnad på 9,6 tkr per år för att använda 
InfoCaption som är ett digitalt verktyg för att skapa guider, introduktioner, utbildningar och 
portaler. 

Servicekontoret debiterar Borås Parkerings en kostnad på 25 tkr per år avseende IT-tjänsten 
Affårssystem Visma Administration. 

Enligt vidtalade på Servicekontoret har bolagen ovan valt att anlita Servicekontoret som utförare 
avseende driften av IT-tjänsterna. 

Beslut och avtal 

Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Servicenämndens reglemente. 
I § 1 målet med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvud.arbetsuppgifter är att 
efter avtal/överenskommelser och mot ersättning tillhandahålla kommunens styrdser, nämnder 
och bolag tjänster rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, 
personal- och löneadministration). 

Inga skriftliga avtal finns upprättade mellan Borås Elnät och Servicekontoret/Servicenämnden 
avseende övriga tjänster från Dataservice. Enligt vidtalande vid Servicekontoret har muntlig 
överenskommelse funnits med berörda bolag avseende kostnaden for övriga tjänster från Dataservice. 
Det finns ett utkast till en överenskommdse mellan Borås Parkerings avseende leverans av 
IT-tjänsten Aff'årssystem Visma Administration. Överenskommelsen är inte underskriven. 

Telefoaservice 
Telefonservice och växel Telefonservice ansvarar driftsmässigt för alla anknytningar och 
tjänster under växeln samt för hänvisningssystemet CMG.41 Personal- och kontorsservice på 
Servicekontoret debiterar fem bolag (Borås Energi och Miljö, Borås Elnät, Industribyggnader 
i Borås, Borås Parkering och BorasBorJls TME) sammantaget en årlig kostnad på ca 561 tkr. 
Kostnaden är baserad på antal inlagda poster i den elektroniska telefonkatalogen CMG. 
Det finns ingen fördelningsnyckel till kostnaderna utan underlagen finns i Servicekontorets 
fc:irsystem KomMa. 

Beslut och avtal 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Telefonservice i Kommun
styrelsen, Servicenämnden eller Kommunfullmäktige. 

Det finns ett avtal avseende Telefonservice från den 27 november 2018. Avtalet är undertecknat 
av Borås Stads ekonomichef, avdelningschef på Servicekontoret för Personal- och kontorsservice, 
Telefonservice och växel, och arbetschef på Servicekontoret. I avtalet framgår beställarens upp
drag till utföraren, tjänstens omfattning, servicegrad och kvalitet. 42 Det finns ett internt PM från 
den 6 maj 2019 där det framgår att Stadsledningskansliet och Servicekontoret har upprättat en 
ny debiteringsmoddl för Telefonservice och växel från 2019.43 Stadsrevisionen noterar att avtal 
avseende telefonservice inte omfattar Borås Stads bolag. 

Inga avtal har upprättats mellan Servicekontoret/Servicenämnden och respektive bolag. 

-4l https· llinrranct bor-as se/organ isationocbnamrk/forval tninga r/u.rvicclcootoua/ocga n isatiomlpersona locbkontocsserviceL 
tclcfunscrvicc 4 42c2064148ca6944lcbc68a html 
" Intern, PM-Avtal Tclefon&erVice och Vl~el. 20l8·ll·27 
·43 Internt PM - Infol"matian om ny debite:ringsmodedl för Te:lefonservice och V-axel, 2019-05-06 
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Utskriftstjänster 

Utskriftenheten på Servicekontoret debiterar sju bolag en sammantagen årlig kostnad på ca 431 
tkr avseende utskrifutjänster. Kostnaden avser uthyrning av utskriftsenheter som är baserad på 
inköpskostnad och avskrivningskostnad under 36 månader. I kostnaden ingår en administrativ 
avgift per utskriftenhet. Det finns ingen fordelningsnyckel. 

Beslut och avtal 
Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Servicenämndens reglemente. 
I § 1 målet med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att efter 
avtal/överenskommelser och mot ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder och 
bolag tjänster rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, personal
och löneadministration). 

Det framgår även att de ska utföra tjänster avseende om- och tillbyggnad samt underhållsarbeten 
av kommunens fastigheter, fastighetsservice och tillhandahålla service beträffande utskriftsen
heter, kopiering och dylikt.44 

Servicekontoret har upprättat avtal avseende utskrifttjänster med fyra bolag (Bodl.s Elnät, 
Industribyggnader, Borås Parkering och Fristadbostäder). Tre bolag (Borås Energi- och Miljö, 
Akademiplatsen, och BoclsBorås TME) finns det utkast till utskrifttjänstavtal men de är inte 
undertecknade. Enligt vidtalande på Servicekontoret finns det alltid en kommunikation med 
berörda bolag om kostnaden avseende utskrifttjänster. 

Redovisningsservice 

Redovisningsservice är Borås Stads resurs för redovisningsfrågor.45 

Redovisningsservice på Servicekontoret debiterar tre bolag (Borås Energi och Miljö, Borås Elnät 
och Bostäder i Borås) en årlig kostnad på sammantaget ca 690 tkr. Kostnaden avser användning 
av Borås Stads ekonomisystem Agresso UNIT4 ERP och InfuKey som är ett rapporteringsverktyg 
{gäller endast för Borås Energi och Miljö) och bolagens andel för support och underhåll baserat 
på den ursprungliga investeringen i Agresso år 2004. Redovisningsservice är systemförvaltare 
av Agresso och lnfoKey. Det finns ingen fördelningsnyckel. 

Beslut och avtal 
Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Servicenämndens reglemente. 
I§ 1 målet med verksamheten, framgår det att Servicenämnd.ens huvudarbetsuppgifter är att 
efter avtal/överenskommelser och mot ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder 
och bolag tjänster rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, 
personal- och löneadministration).46 

Inga skriftliga avtal har upprättats mellan Servicekontoret och respektive bolag. Enligt vidtalande 
vid Servicekontoret har muntlig överenskommelse funnits med berörda bolag avseende kostnaden 
för Agresso sedan 2004. 

44 1 § ReglomeDte for SeIViceniiw.Ddoo, Famtiilld av K<>=unfullmäkt.ige, 2022-09-29. 
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Löneservice 
Löneservice hanterar löneadministration och sköter den administrativa delen av anställningsavtal, 
löneavtal, löneunderlag.47 Servicekontoret debiterar fyra bolag (Borås Elnät, Industribyggnader, 

Toarpshus och Sandhultsbostäder) en sammantagen årlig kostnad på ca 284 tkr per år. 

Enligt avtalen mellan Löneservice och bolagen omfattar tjänsten Lön- och personaladministra
tion, vilket innebär tillgång till personal- och lönesystemet Heroma (inkl. drift, appar m.m.), 
rådgivning via support (telefon och e-post) och utbildningar och information. Det finns ingen 
fördelningsnyckel. 

Besillt och avtal 
Kommunfullmäktige har den 29 september 2022 beslutat om Servicenämndens reglemente. 
I§ I målet med verksamheten, framgår det att Servicenämndens huvudarbetsuppgifter är att 
efter avtal/överenskommelser och mot ersättning tillhandahålla kommunens styrelser, nämnder 
och bolag tjänster rörande administrativ service till kommunens nämnder (IT, redovisning, 
personal- och löneadministration).4a 

Det finns avtal mellan Servicekontoret/Servicenämnden och respektive bolag . 

.fi
7 brrps· llinrraner bo ras se/organ i sariooocboarurk/fom l ro inga rl.ttrvicckoomrcrforg.a n isarioro/pcrS2nalocb konrnascrvicrJ 
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•• Barn Stad, Kommunfullmäktige, Protalcoll, 2022-09-29 



Borås Stad I Stadsrevisionen. 

2.5.3 Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar med övergripande folkhälsoarbete och att främja 
fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av 
mötesplatser och öppen ungdomsverksamheter samt anläggningar för motion, rekreation och 
tävlingsverksamhet. 49 

Borås rent och snyggt 
Borås rent och snyggt är ett samarbete mdlan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, 
Borås City, Navet Science Center, Bostäder i Borås och SödraÄlvsborgs Räddningscjänscförbund. 
Målet är att nedskräpningen utomhus i Borås ska minska med 50 procent mdlan 2022 och 2030 
vilket är politiskt antaget i Boråsregionens gemensamma avfallsplan.50 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen debiterar två bolag (Borås Energi och Miljö och Bostäder i 
Borås) en sammantagen årlig kostnad på 120 tkr. Det finns en fordelningsnyckel där involverade 
förvaltningar och bolag betalar lika mycket, d.v.s. 60 tkr vardera/k 

Beslut och avtal 
Det finns inga formella beslut om fördelning av kostnader avseende Borås rent och snyggt i 
Kommunstyrelsen, Fritids- och folkhälsonämnden eller Kommunfullmäktige. 

Enligt vidtalande på Fritids-och folkhälsoförvaltningen finns det minnesanteckningar från ett 
förvalmingschefsmöte den 12 juni 2013 där involverade förvaltningar och bolag beslutade om att 
bilda en styrgrupp för Borås rent och snyggt. Enligt minnesanteckningarna från den 20 november 
2013 har styrgruppen beslutat om finansiering av Borås rent och snyggt. 

Det finns inga avtal mdlan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och respektive bolag avseende 
Borås rent och snyggt. 

_.,hnps·//wwwborac cc/lcommuoot;bpafö1k/komm,aomsotgaoisarion/forvalrningar/ 
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2.6 Intervjuer med verksamheten 
I syfte att besvara revisionsfrågorna har Stadsrevisionen har intervjuat samtliga ekonomichefer i 
bolagen såväl som andra tjänstepersoner i Borås Stads förvaltningar och i Stadsledningskansliet. 
Nedan redogörs för en sammanställning av intervjuresultaten. 

2.6.1 Intervjuer med bolagen 
Flertalet intervjuade uppger att det är ett solidariskt ansvar att betala fakturorna från Borås Stad 
även om man inte nyttjar tjänsterna varje h. Det är koncernperspektivet som är viktigt. Avtal 
saknas för majoriteten av kostnaderna som fördelas ut från Borås Stad uppger de intervjuade. 

Det saknas samordning av centralt tillkommande kostnad.er, det finns ingen som har överblick 
över hur mycket kostnader som debiteras från Borås Stad till bolagen. Enligt flera intervjuade 
saknas det information om vad de betalar för, vilket period det avser och vad som ingår i tjänsterna 
som debiteras ut. Det framgår inte heller orsak till prisförändringar och det har inte varit någon 
översyn av kostnaderna och avtalsvillkor saknas. Det bara kommer en faktura från Borås Stad 
som ska betalas. Några intervjuade uppger att de har kontaktat någon ansvarig och frågat varför 
de ska betala för tjänster/system när det inte använder tjänsten. Flertalet intervjuade menar dock 
att de inte har ifrågasatt tjänsten eller försökt att säga upp den. 

M:lnga bolag anger att de flesta fall inte möjlighet att påverka kostnaderna eller innehållet i de 
resurser som fördelas ut. Några intervjuade menar på att det är en form av försäkring som man 
betalar för. Det kan vara bra att ha tillgång till tjänsten när man behöver den. Vissa intervjuade 
uppger att några av tjänsterna inte används för att de har upphandlat tjänsterna med en annan 
aktör eller att samma tjänster ingår i ett annat samarbete. Dessa bolag har på så vis dubbla kostnader 
för likadana tjänster. Några bolag uppger att de tidigare hade ett system för samma tjänst men 
efter beslut av Borås Stad får bolagen betala dubbelt så mycket för utförandet av tjänsten. Detta 
p.g.a. att Borås Stads system är dyrare än d.et tidigare använda och upphandlade av bolaget självt. 

Flera intervjuade menar de att de inte har sett några fördelningsnycklar avseende centrala kostnader 
fcln Borås Stad. De intervjuade menar att förddningen inte bör vara baseras på omsättningen 
för respektive bolag utan baseras på behovet eller användandet av tjänsten/programmet borde 
ligga till grund för fördelningen. 

Vid budgetarbetet menar flertalet intervjuade att planeringsförutsättningarna inte är optimala 
för dessa fakturor, det tar några år innan man vet när de kommer in fakturor till bolaget från 
Borås Stad och att det ska finnas med i budgeten. 

Enligt flertalet intervjuade uppger de att summan för respektive bolag inte är väsentligt stor men 
när det kommer en faktura från ägaren då ska det betalas. 
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2.6.2 Intervjuer med Servicekontoret 
Enligt intervjuade på Servicekontoret har de sedan omorganisationen 2011 (beslut i Kommun
fullmäktige 18 november 2010) fatt fler administrativa avdelningar. Då tillkom bl.a. Löneservice, 
Dataservice, Redovisningsservice, T defonservice som tidigare var organiserad under Administrativa 
kontoret under Kommunstyrelsen. Avdelningarna har anpassat sig efter Servicekontorets 
modell för interndebitering. Underlagen till majoriteten av debiteringarna finns i Servicekontorets 
digitala försystem KomMa. 

Enligt intervjuade på Servicekontoret är det endast kemikaliehantering som är en central kostnad. 
De övriga tjänsterna som kommer från Servicekontoret har bolagen valt att anlitat dem för 
utförande av olika tjänster. Avtal saknas inom flertalet områden och målsättningen är att det ska 
finnas avtal med varje bolag framöver. 

2.6.3 Intervjuer med Stadsledningskansliet 
Enligt flertalet intervjuade på Stadsledningskansliet har några av kostnaderna fördelats ut till 
bolagen till följd av politiska beslut i Kommunstyrelsen eller i Kommunfullmäktige. Avseende 
centrala kostnader som fördelas ut finns det inga avtal mellan Stadsledning-skansliet och respektive 
bolag. Kostnaderna som fördelas ut &ån Stadsledningskansliet är inte valbara för bolagen men 
däremot är majoriteten av tjänsterna från Servicekontoret valbara för respektive bolag. 

Det finns ingen central sammanställning av centralt tillkommande kostnader som Stads
ledningskansliet har utformat när det gäller bolagen. Det genomförs heller ingen kontinuerlig 
uppföljning eller utvärdering av centralt tillkommande kostnader i de kommunala bolagen. 
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har granskat gemensamma centrala kostnader som är fördelade till bolagen. 
Syftet med granskningen är att bedöma om Borås Stads hantering är ändamålsenlig, effektiv 
och i enlighet med kommunallagen, aktiebolagslagen, lagen om offentlig upphandling och 
Kommunfullmäktiges styrdokument. 

Gemensamma centrala kostnader finns fördelade till alla Borås Stads bolag. Som en dd av 
granskningen har kostnadernas antal och omfattning kartlagts. Kartläggningen visar att det 
finns sammantaget 15 olika typer av kostnader som debiteras bolagen. Kostnaderna uppg:1.r 
sammantaget till ca 9,4 miljoner kronor ärligen. Kostnaderna fördelas frän Kommunstyrelsen 
och Servicenämnden samt en mindre dd från Fritids- och folkhälsonämnden. Kostnaderna avser 
olika former av tjänster, så som ex. juridisk service, koncerninköp, VD- och styrelseansvarsför
säkring, kemikaliehantering m.m. 

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag 
I det gemensamma ägardirektivet för Borås Stads bolag anges förutsättningarna för formell 
styrning av Borås stads bolag och för kommunen att fördela kostnader till bolagen. I det gemen
samma ägardirektivet framgår att bolagens verksamhet regleras bl.a. av Kommunfullmäktige och 
av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv, och av furekommande avtal mellan kommunen 
och bolaget. Detta innebär enligt Stadsrevisionens bedömning att det behöver finnas beslut 
av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen samt upprättade avtal nä.r det gäller centralt 
tillkommande kostnader till Borås Stads bolag. 

Kommunfullmäktige har 29 september 2022 beslutat om riktlinjer för beställning och köp av 
tjänster inom kommunkoncernen. Riktlinjerna gäller i första hand de tjänster som Servicenämnden 
utför till beställande nämnder och bolag, men kan även tillämpas för interna beställningar av 
tjänster mellan andra nämnder och bolag. Riktlinjerna anger att Kommunstyrelsen bereder 
kostnadsfördelning av gemensamma tjänster genom fördelningsnycklar inför Kommunfull
mäktiges budgetbeslut. 

Granskningen visar att flertalet av de centralt tillkommande kostnaderna är obligatoriska för 
samtliga Borås Stads bolag. Dessa kostnader fördelas oftast genom olika former av fördelnings
nycklar till bolagen. De bolag som ska nyttja tjänsterna kan i många fåll inte styra över hur stor 
kostnaden blir för bolaget, p:lverka tjänstens innehill eller avst:1 fotn en tjänst som man inte 
nyttjar. Bolagen känner i stor utsträckning inte till vad som ingår i tjänsterna. Information om 
avtalsvillkor samt orsak till prisförändringar saknas när det gäller merparten av kostnaderna. 
Betalande bolag har såvitt framkommer i granskningen inte heller vidtalats vid införseln när det 
gäller merparten av kostnaderna. Skriftliga avtal eller beslut saknas för majoriteten av kostnads
posterna som fördelas ut från Borås Stad. 

Därtill finns kostnader som avser tjänster där enskilda bolag själva valt att köpa vissa typer av 
tjänster frän Borås Stad. Även avseende dessa kostnader saknas till stor del skriftliga avtal. 

Ingen vidtalad i granskningen har kunnat presentera en heltäckande bild av kostnadernas antal, 
omfattning eller utformning. Kommunstyrelsen har inte genomfört n:lgon sammanställning 
eller analys över de centralt tillkommande kostnadernas omfattning när det gäller bolagen. 
Samtidigt visar granskningen att delar av de centralt tillkommande kostnaderna avser tjänster 
som många intervjuade menar behövs för bolagen och som det är rationellt att finansiera och 
administrera centralt. Intervjuade framhåller även att den totala kostnaden för respektive bolag 
inte är betydande. 
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Omständigheterna ovan innebär att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna för 
Borås Stads bolag präglas av avsaknad av formella beslut och upprättade avtal. Detta medför att 
vare sig kostnader eller tjänsteinneh:111 är tydliggjorda när det gäller de kostnader som fördelas 
ut till Boräs Stads bolag. Förhållandena innebär även svårigheter när det gäller uppf'åljning och 
effektivisering av de tjänster som omfattas. 

Stadsrevisionens bedömning är att de förhållanden som framkommer i granskningen innebär 
avsteg från det gemensamma ägardirektivets krav när det gäller formell styrning av bolagen. 
Bristerna innebär att systematik, kontroller och rutiner till största delen saknas när det gäller de 
centralt tillkommande kostnaderna i Borås Stads bolag. Förhållandena bedöms innebära att intern 
styrning och kontroll inom området inte är tillräcklig. Avsaknad av central uppföljning, överblick 
och samordning medför att Kommunstyrelsens uppsikt inom området bedöms som bristfällig. 

De centralt tillkommande kostnaderna for Borås Stads bolag omfattar, sett till respektive bolag, 
mindre betydande belopp årligen. Detta medför att effekterna av de brister som framkommit i 
granskningen inre är omfattande. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen behöver säkerställa att det finns formella 
beslut av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen när det gäller samtliga obligatoriska kost
nader som fördelas till Borås Stads bolag. Kommunstyrelsen, berörda nämnder och styrelserna 
i respektive bolag behöver upprätta skriftliga avtal som omfattar de tjänster som köps av, eller 
tillhandahålls till, bolagen. I avtalen bör b.la. framg:1 kostnader, tjänsteinnehfill, principer för 
kostnadsuppräkning och hur avtalet ska följas upp. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa 
en tillräcklig uppsikt inom området. 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
De kommunala bolagen är egna upphandlande myndigheter och ska följa lagen om offentlig 
upphandling (LOU). När det gäller intern upphandling finns vissa undantag från regelverket i 
LOU. Undantaget innebär att vissa upphandlande organisationer kan träffa avtal med varandra 
utan att genomföra upphandling. Undantaget kallas ibland "in house-undantaget" eller 
"Teckalundantaget". 

Granskningen visar att ingen utredning om undantagets tillämplighet har genomförts i Borås 
Stad. Det finns dockarbetsmaterial från 2014 som avhandlar undantagens tillämplighet i organi
sationen. Arbetsmaterialet utgår ifrån den gamla LOU och har inte diarieförts eller fattats beslut 
om. Intervjuade uppger att en bedömning har genomförts av stadsjurist och upphandlingsjurist 
i fr:'l.gan, det finns dock ingen dokumenterad bedömning. Inget vidtalat bolag i Borås Stad har 
genomfört någon egen utredning eller bedömning om undantagets tillämplighet vid bolagens 
köp inom organisationen. 

Det är alltid varje upphandlande myndighets ansvar att säkerställa att LOU efterlevs i varje enskilt 
köp fr:ln kommunkoncernen. I praktiken är det dock vanligt förekommande att en större 
utredning avseende undantaget görs i kommuner. En s:idan utredning behöver omfatta förut
sättningarna för samtliga kommunala bolag. 

Förhållandena innebär enligt Stadsrevisionens bedömning att varken Kommunstyrelsen eller 
Borås Stads bolag säkerställt att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna mellan 
bolagen och kommunen är förenligt med LOU. En utredning med bedömning av undantagets 
tillämplighet behöver genomföras och dokumenteras. Utredning och bedömning behöver omfatta 
såväl samtliga bolags köp inom kommunkoncernen som Borås Stads möjlighet att sälja varor och 
tjänster till kommunens bolag. Bedömningen behöver beslutas av Kommunstyrdsen för att sedan 
expedieras till berörda nämnder och bolag. Undantagets tillämplighet behöver även beaktas om 
nya centrala kostnader införs när det gäller de kommunala bolagen. 
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Sammanfattande bedömning 
Granskningen visar att hanteringen av de centralt tillkommande kostnaderna i Borås Stads bolag 
till stor del präglas av avsaknad av furmella beslut och upprättade avtal. Vare sig kostnader eller 
tjänsteinnehåll är tydliggjorda när det gäller merparten av de kostnader som rordelas ut till Borås 
Stads bolag. Övergripande analys av kostnadernas omfattning saknas i kommunkoncernen. Vare 
sig Kommunstyrelsen dler de granskade bolagen har säkerställt och dokument.erat att hanteringen 
av kostnaderna är förenlig med lagen om offentlig upphandling. 

Stadsrevisionens bedömning är att de förhållanden som framkommer i granskningen innebär 
avsteg från det gemensamma ägardirektivets krav när det gäller formell styrning av bolagen. 
Förhållandena bedöms innebära att intern styrning och kontroll inom området inte är tillräck
lig. Avsaknad av central uppföljning, överblick och samordning medför att Kommunstyrelsens 
uppsikt inom området bedöms som bristf'ållig. 

De centralt tillkommande kostnaderna för Borås Stads bolag omfattar, sett till respektive bolag, 
mindre betydande belopp årligen. Detta medför att effekterna av de brister som framkommer i 
granskningen inte är omfattande. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen behöver säkerställa att det finns formella 
beslut av Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen när det gäller samtliga obligatoriska kost
nader som fördelas till Borås Stads bolag. Kommunstyrelsen, berörda nämnder och styrelserna 
i respektive bolag behöver säkerställa att skriftliga avtal upprättas som omfattar de tjänster som 
köps av, eller tillhandahålls till, bolagen. Kommunstyrelsen behöver även säkerställa en tillräcklig 
uppsikt inom området. 

Kommunstyrelsen, berörda nämnder och bolagsstyrelser behöver därutöver säkerställa att hante
ringen av de centralt tillkommande kostnaderna är förenliga med lagen om offentlig upphandling. 

Andreas Ekelund 

Revisiomchef 

AnnaDuong 

Certifierad kommunal yrkesrevisor 
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4 KÄLLFÖRTECKNING 
Lagar och förordningar 

Aktiebolagslag (2005:551) 

Kommunallag (2017:725) 

Lagen om offentlig upphandling (2016: 1145) 

Förarbeten och statliga utredningar 

Proposition 1990/91:117 

Proposition 1973:90 

Kommunala styrdokument och rapporter 

Reglemente för Kommunstyrdsen, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2020-02-20, Reviderad 
av Kommunfullmäktige: 2022-03-24 

Reglemente för Servicenämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-09-29 

Reglemente för Fritids-och folkhälsonämnden, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-06-19. 

Gemensamt ägardirektiv för Borås Stads bolag, Fastställd av Kommunfullmäktige: 2022-03-24 

Program - Bods Stads styr- och ledningssystem fastställt av Kommunfullmäktige, senast 
revidering 2022-03-24 

Riktlinjer för beställning och köp av tjänster i kommunkoncernen, Fastställt av Kommun
fullmäktige 2022-09-29 

Borås Stad budget för de kommunala bolagen 2022, Fastställt av Kommunfullmäktige 2022-01-20 

Protokoll 

Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2006-02-23 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, Procokoll 2018-06-18 

Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2019-11-20-2019-l 1-2 l, 2019-11-29 

Borås Stad, Kommunfullmäktige, Protokoll, 2022-09-29 

Avtal 
Avtal - Servicekontoret, Löneservice med Borås Elnät 2016 

Avtal - Servicekontoret, Löneservice med Industribyggnader 2020 

Avtal- Servicekontoret, Löneservice med Sanhultsbostäder 2021 

Avtal - Servicekontoret, Löneservice med Toarpshus 2021 

Avtal - Servicekontoret, Kontorsservice med Parkeringsbolaget 2022 

Avtal - Servicekontoret, Kontorsservice med Borås Elnät 2020 

Avtal - Servicekontoret, Kontotsservice med Industribyggnader i Borås 2020 

Avtal-Servicekontoret, Kontorsservice med Fristadsbostäder 2021 

Avtal-Servicekontoret, Kontorsservice med Borås Energi och Miljö 2021 

Avsiktsf'orklaring- Servicekontoret, Dataservice med Borås Elnät 2021 



Centralt tillkommande kostnader 

Samverkansavtal delregional dataskyddsverksamhet, avtal mellan Borås Stad och Sjuhärads 
kommunalforbund avseende Dataskyddsombud, 2022-05-18 

Internt PM -Avtal Telefonservice och Växel, 2018-11-27 

Intervjuer 

Intervju 1 och 2 med representanter för Bolag 1. 2022-09-08 

Intervju 3 med representant för Servicekontoret. 2022-09-09 

Intervju 4 med representant ror Bolag 2. 2022-09-13 

Intervju 5 med representant för Servicekontoret. 2022-09-16 

Intervju 6 med representant för Bolag 3 2022-09-20 

Intervju 7 med representant föt Bolag 4. 2022-09-21 

Intervju 8 och 9 med representanter for Bolag 5. 2022-09-28 

Intervju 10 med representant för Bolag 6 och Bolag 7 2022-09-29 

Intervju 11 med representant för Bolag 8. 2022-09-30 

Intervju 12 och 13 med representanter för Bolag 9. 2022-10-04 

Intervju 14 med representanter för Bolag 10 och Bolag 11 2022-10-04 

Intervju 15 och 16 med representanter för Servicekontoret. 2022-10-05 

Intervju 17 med representant för Bolag 12. 2022-10-13 

Intervju 18 med representant för Stadsledningskansliet 2022-10-19 

Intervju 19 och 20 med representanter för Bolag 13 och Bolag 14 2022-10-24 

Intervju 21 med representant för Bolag 15 2022-10-24 

Intervju 22 med representant för Bolag 16 2022-10-26 

Intervju 23 med representant för U pphandlingsmyndigheten 2022-11-09 

Intervju 24 med representant för Stadsledningskansliet 2022-11-15 

Intervju 25 med representant för U pphandlingsmyndigheten 2022-11-16 



Borås Stad I Stadsrevisionen. 

Mailkorrespoodens 

Mailkorrespondens med representant 1 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 2 för Stadsledningskansliet. 

Mai1korrespondens med representant 3 för Stads1edningskansliet. 

Mai1korrespondens med representant 4 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 5 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 6 för Stadsledningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 7 för Stads1edningskansliet. 

Mailkorrespondens med representant 8 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 9 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 10 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 11 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 12 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 13 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 14 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 15 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 16 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 17 för Servicekontoret. 

Mailkorrespondens med representant 19 för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Mailkorrespondens med representant 20 för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Övrigt 

Rosen Andersson, Helena, Milhlenbock, Eva-Maj, Hallberg Olof, Norlen Hugo, Näslund 
Johanna, Piper Catharina Willquist, Lagen om offentlig upphandling- En kommentar tredje 
upplagan 2020 

Kastberg, Patrik, Kommunala aktiebolag - En handbok, 2019 

Kastberg, Patrik; Kommunallagen - En kommentar, tredje upplagan 2021 

Kastberg, Patrik; Styrelseboken - Svenska Kommunförbundet 2001:22 

Promemoria (PM) 

PM Intern bank i Borås Stad, Administrativa kontoret 2005-12-06 

PM• Förstärkt ägarstyrning av de kommunala bolagen 2016-04-25 

Internt PM - Information om ny debiteringsmodell för Telefonservice och Väx.el, 2019-05-06 



,I Centralt tillkommande kostnader 

Internetkällor 

Beställning av upphandlingsuppdrag 

https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsupport/upphandlingochinkop/bestallningav
upphandlingsuppdrag.4.6a33a9c61494be7358459386.html 

Borås rent och snyggt 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/borasrentochsnyggt.4.461763c-
21582ce0434bf2557.html 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/forvaltningar/fritidsoch
folkhalsoforvaltningen.4.2ab8b45f1584d51f7f4e69ld.html 

Juridik 

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/juridik.4.7daefd18148ea652b2d269.html 

Kemikaliehantering 

https://intranet. horas.se/ styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/kemika
liehantering. 4.S 12c77Sel75223d04271cf84 .html 

Kommunala bolag 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/kommunensorganisation/bolag/kommunalabo
lag.4.6a80e56d1S869d0d313f0fc4.html 

Löneservice 

https://intranet. horas.se/ organisationochnatverk/forvaltningar/ servicekontoret/ organisation/ 
personalochkontorsservice/loneservice.4.55993df81490ebd407c1053f.html 

Redovisningsservice 

https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekontoret/organisation/ 
affarsstod/redovisningsservice.4.66d3dae0154ddf7317e9afee.html 

Stadsrevisionens granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad 

https://www.boras.se/download/18.2e9ba05316de13f985d25f0c/1571736660115/Rapport%20 
Bor%C3%ASs%20Stad%20Granskning%20av%20best%C3%A4llar-%20och%20ut
fDA,C3%B6rarmodellen.pdf 

Stadsrevisionens granskning av centralt tillkommande kostnader 

https://www.boras.se/download/18.3ae56a8917e70de4dd739138/1643201481738/Rapport%20 
Centralt%20%20tillkommande%20kostnader%20%20i%20Bor%C3%A5s%20Stad.pdf 

--
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Stadsledningskansliet 

https:llintranet.boras.se/organjsationochnatverk/forvaltningar/scads)edningskans
licc,4.64737dldl4502edf3956191e,html 

Servicekontoret 

hnps://intranec.boras.se/organisacionochnatverk/forvaltningar/servicekontoret.4.3025b
c80148884464ed46f6.html 

Telefonservice 

https:Uintranet.boras.se/organisationochnatverk/forvaltningar/servicekomoretlorganisation/ 
personalochkontorsservice/telefonservice.4. 42c2064148ea6944 lebc68a.html 

Upphandling och inköp 

https://intranet.boras.se/serviceochstod/hjalpochsuppon/upphandlingochin
kop.4.613655ff148a1209d.2d92ab.html 

Upphandlingsmyndigheten 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/regler-och-lagsciftning/olika-sorters-avtal-och-kon
trakt/avtal-som-ar-undantagna/#intem upphandling teckalundantaget 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/frageportalen/1348382/kop-mellan-bolag-1/ 

VD- och styrelseansvarsförsäkring 

hccps://www,soderbergparcners,se/newsroom/forsakringsnytt/vd,--och-scyrelseansvarsforsakring/ 



Borås Stad I Stadsrevisionen. -- Centralt tillkommande kostnader 

Centralt tillkommande kostnader i Borås Stads bolag - Bilaga 1 
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SLK Adm för bolaggstyrning 725 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 725 000 

SLK Juridisk service 430 685 228 910 14760 138 780 28260 36780 28260 14760 14760 33 025 14760 14760 14760 14760 1028020 

SLK VD- och styrelseansvarsförsäkring 3 712 9 876 3 712 7526 3712 3 712 3 712 3712 3712 9 877 3 712 3712 3712 3712 68111 

SLK Adm för internbank 1 867 698 917 23100 442500 58 867 143 583 47433 3 867 0 1470 267 77507 126733 96017 224667 3 415 324 

SLK Daraskyddsombud 0 64 535 0 32 849 23 960 0 23137 0 0 42684 6834 6 834 6834 0 207667 

SLK Koncerninköp 0 233 700 30400 88 000 41900 40800 37 800 30600 31 700 130100 37500 35 100 36 500 38200 812 300 

SLK Embrace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54333 0 0 0 0 54 333 

SK Kemikaliehantering 0 211214 1302 42547 92474 35 600 11722 868 434 87264 36903 651 868 1302 523 149 

SK Digital arbersplats 0 0 0 43 866 0 96 590 144281 292 544 0 0 0 0 0 0 577280 

SK Övriga tjänster fcln Dataservice 0 0 0 9 600 0 0 25 000 0 0 0 0 0 0 0 34600 

SK Telefonservice 0 220020 0 285 165 0 24780 12420 18 900 0 0 0 0 0 0 561285 

SK Urskrifttjänster (skrivare och kopiatorer) 0 245 664 18 000 92 597 0 14520 19 656 24420 0 0 16394 0 0 0 431250 

SK Redovisningsservice 0 318467 0 193 973 0 0 0 0 0 177 872 0 0 0 0 690 312 

SK Löneservice 0 0 0 115 817 0 26300 0 0 0 0 0 25 000 20000 0 187117 

FOF Borås rent och snyggt 0 60000 0 0 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0 0 120 000 

Summa per bolag 1161264 2291 303 91274 1493 220 249 173 422665 353 421 389 670 50606 2 065422 193 609 212 790 178 691 282 641 9435 747 

Förkortningar 
SLK = Stadsledning.rkanslia 
SK= Servicekontoret 
FOF = Fritids- och folkhälsoforvaltningen 
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Datum 
2023-01-31 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2023-00016 2.6.1.2 
 

  

 

Utökning av lokalytor på Träffpunkt Simonsland 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritid- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna en utökning på Träffpunkt 
Simonsland (Viskastrandsgatan 3-5) i utrymmet som benämns vid Vattenteknik 
lokalen till en maximal kostnad om 350 000 per år i tilläggshyra.  
Anpassningen inkluderar också befintliga lokaler på entréplanet för att ge bättre 
förutsättningar till föreningslivet i huset. 

Ärendet i sin helhet 
Sedan Fritid- och folkhälsonämnden tog över ansvaret för Träffpunkt 
Simonsland har verksamheten expanderat. Caféts öppethållande har ökat med 
40%, besöksantalet har ökat med 50 %, försäljningen i cafét med 25% och 
antalet aktiviteter har ökat med 34%.  

(DNR 2021-00154) I september 2021 skickades en framställan till 
Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) om att anpassa foajén och 
föreningslokaler.  Därefter har ett antal turer kring lokalförändringar pågått men 
Träffpunkt Simonsland har ännu inte fått till några av sina föreslagna 
lokalförändringar. I augusti 2021 slogs dessutom Brygghusets verksamhet ihop 
med Träffpunkt Simonsland.  

I september 2022 tecknade LFF ett avtal med nuvarande fastighetsägare som 
gav Träffpunkt Simonsland tillgång till vattentekniklokalen. Lokalen hyrdes i 
befintligt skick för att annan hyresgäst gjorde anspråk på lokalen. Lokalen var 
inte anpassad efter verksamhetens behov vilket föranledde 
verksamhetsanpassningar. Dessa ska göras av fastighetsägaren på beställning av 
LFF. I december 2022 meddelar LFF att fastighetsägaren inte klarar en 
anpassning av lokalen utan en försäkran om ett långsiktigt avtal.  

Det är inte ett nytt behov som beskrivs i ärendet men förändrade 
förutsättningar som gör att ärendet återigen lyfts. Förvaltningen önskar att 
nämnden beslutar att godkänna ett långtgående avtal med fastighetsägaren, 
sannolikt 15 år, och en tilläggskostnad på hyran för en anpassning av lokalen till 
en maximal summa om 350 000 kr från det att lokalen tas i bruk.   

Anpassningarna inkluderar även befintliga lokaler på entréplanet för att ge 
förutsättning för föreningslivet till bättre lokaler. Det är en förutsättning för 
LFFs beställning av anpassningarna till fastighetsägaren, att fritid-och 
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folkhälsonämnden godkänner kostnaden. Därför kan inte en exakt summa 
presenteras i detta läge. 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 
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Revidering av bidragsnivån för anläggningsbidrag 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att höja taket för anläggningsbidrag för 
energibesparande åtgärder till max 250 000 kronor och max 200 000 kronor för 
övriga ny-, om- och tillbyggnationer.  

Bidragsförändringen gäller från och med 2023-02-01. 

Ärendet i sin helhet 
Anläggningsbidraget har inte justerats sedan 2016-01-01 (beslut av Fritids- och 
folkhälsonämnden 2015-09-21 § 102).  
 
Idag kan Fritids- och folkhälsonämnden ge anläggningsbidrag för 
energibesparande åtgärder med 50 procent av totalkostnaden (max 150 000 
kronor i bidrag) och med 40 procent av totalkostnaden (max 120 000 kronor i 
bidrag) för ny-, om- och tillbyggnation av föreningsägda lokaler och 
anläggningar. 
 
De senaste åren har kostnaderna ökat för den här typen av åtgärder. Vi ser att 
många av de bidragsansökningar som inkommit är på totalbelopp över 300 000 
kronor. För att möta kostnadsökningen föreslås en höjning av maxbeloppet för 
anläggningsbidrag.  
 
Förslaget är att Fritids- och folkhälsonämnden höjer maxtaket för 
anläggningsbidrag avseende energibesparande åtgärder till max 250 000 kronor i 
bidrag och till max 200 000 kronor i bidrag för ny- om och tillbyggnationer. 

 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 
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Handläggare 
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2023-01-31 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00236 1.2.4.1 
 

  

 

Lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner den upprättade lokalbehovsplanen 
för 2024-2028 och översänder den till Lokalförsörjningsnämnden. 

Ärendet i sin helhet 
Enligt Lokalresursplaneringens arbetsgång ska nämnderna lämna in sina 
lokalbehovsplaner till Lokalförsörjningsnämnden senast sista januari 2023. 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har identifierat behov av förbättrade 
verksamhetslokaler för både föreningsliv och förvaltning genom renoveringar, 
om-, ny eller tillbyggnad.  
 
I bilaga redogörs nämndens lokalbehov. 

Beslutsunderlag 
1. Fritids- och folkhälsonämndens lokalbehovsplan 2024-2028 
2. Lokalförsörjningsnämndens skrivelse 2022-11-22 Inlämningsdatum för 
nämndernas lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028 
3. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2022-11-22 § 141 Inlämningsdatum för 
nämndernas lokalbehovsplaner, planperiod 2024-2028 

Beslutet expedieras till 
1. Lokalförsörjningsnämnden 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 

 



Lokalbehovsplanering
Fritids- och folkhälsoförvaltningens identifierade renoverings och byggbehov i 
lokaler som förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen

Simhallar                                              Idrotts/friluftsanläggningar                     Mötesplatser & öppen ungdom                                    



Övergripande förklaring av lokalbehovsprocessen
• LFF som facknämnd samlar in alla förvaltningars önskemål och omvandlar det till 

Borås Stads lokalresursplan. LFF genomför bl a även en realisationsbedömning 

för varje fastighets tidsplan.

• Undantag från den här processen är andra ägarförhållanden som t ex Borås Arena, 

Ryahallen som ägs av aktiebolag och Ryavallen samt kylmaskinhallen på Bodavallen 

som ägs av FOF.

• Flerårig framförhållning för att göra alla analyser, prioritera och upphandla. Från 

önskemål till invigning av ny byggnad är normalt minst tre år. 

• FOFs verksamheter arbetar fram en lokalbehovsplan med lokalsamordnare Erik Hang,

processas i förvaltningsledning, stäms av med LFF, därefter presidium, följt av nämnd. 



FOF, Lokalbehovsplan
Lokaltyp Objekt Behov Syfte År

Simhall Dalsjöhallen/
Dalsjöbadet

Renovering /
upprustning

Badet är slitet och har fukt / mögelproblem

Simhall Sandaredsbadet Renovering / 
upprustning

Renovering av simhall, ytskikt i bassäng, golv, 
läktare

Mötesplats
Fritidsgård

Kristineberg Flytt Sametablering med bibliotek, förskola mm

Koloni Sjömarkens 
dagkoloni bad

Renovering /
Upprustning

Sliten o dåligt underhållen byggnad.

Koloni Rörvik koloni Renovering / 
Upprustning 
/ Tillbygge

Slitet. Behov av personalrum.

Idrottsanl. Ramnavallen Renovering
Upprustning 

Läktaren behöver renoveras



FOF, Lokalbehovsplan
Lokaltyp Objekt Behov Syfte År
Idrottshall Lundbyhallen Renovering Golvet behöver bytas
Idrottshall Skatehallen Ombyggnad Saknar ett omklädningsrum 
Idrottshall Viskaforshallen Upprustning Nytt passagesystem
Idrottshall Almåshallen Upprustning Nytt passagesystem
Idrottshall Hestrahallen Renovering Nytt idrottsgolv
Idrottshall Dalsjöhallen Renovering Se Dalsjöbadet
Idrottsanl. Ryda IP Renovering / 

Upprustning
Renovera resterande del av 
omklädningsbyggnad

Idrottsanl. Mariedal 
klubbhus

Renovering / 
Upprustning

Äldre del som nu utgör flygel behöver 
renoveras. Behov av personutrymmen

Idrottsanl. Brämhults IP Byggnation Byggnation av ny omklädningsbyggnad

Idrottsanl. Kronängs IP Byggnation Behov av tillbyggnad bollförråd 
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Lena Zetterberg 
Handläggare 
033 357382 
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Inlämningsdatum för nämndernas lokalbehovsplaner, 
planperiod 2024-2028 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att nämndernas lokalbehovsplaner skall 
lämnas in till Lokalförsörjningsnämnden senast sista januari 2023. 

 

Ärendet i sin helhet 
Planering för arbetet med Lokalresursplanen för planperioden 2024-2028 med 
utblick till 2034 pågår. Enligt Lokalresursplaneringens arbetsgång ska 
nämnderna lämna in sina lokalbehovsplaner till Lokalförsörjningsnämnden 
senast sista januari 2023. 

Beslutet expedieras till 
1. Samtliga nämnder i Borås Stad 

 
 

 

Nils-Åke Björklund 
Mötesordförande 

Anders Waldau 
Förvaltningschef 
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§ 141 Dnr LFN 2022-003631.2.4.1 

Inlämningsdatum för nämndernas lokalbehovsplaner, 
planperiod 2024-2028 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 
Lokalförsörjningsnämnden beslutar att nämndernas lokalbehovsplaner skall 
lämnas in till Lokalförsörjningsnämnden senast sista januari 2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Planering för arbetet med Lokalresursplanen för planperioden 2024-2028 med 
utblick till 2034 pågår. Enligt Lokalresursplaneringens arbetsgång ska 
nämnderna lämna in sina lokalbehovsplaner till Lokalförsörjningsnämnden 
senast sista januari 2023. 
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Plan för installation av hjärtstartare  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna planen för installation av 
hjärtstartare efter behov. 

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden gav förvaltningen i uppdrag 2022-09-20 § 109 
att ta fram en plan för installation av hjärtstartare. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har inventerat antalet befintliga hjärtstartare på våra 
idrotts- och friluftsanläggningar, samt inventerat behovet av ytterligare 
hjärtstartare på dessa platser. Idag finns det 36 stycken hjärtstartare på våra 
anläggningar. Behov av fler hjärtstartare bedöms vara ytterligare 33 stycken. 

Målet är därför att inom en flerårsperiod köpa in 33 stycken. En hjärtstartare 
med skåp och montering kostar idag runt 20 000 kronor. Förvaltningen 
bedöms inom egen budgetram ha möjlighet till inköp av två till tre stycken per 
år. Kraftsamling av inköp kan ske om särskilt budgettilldelning sker.  

Prioriteringen av var kommande hjärtstartare ska placeras utgår ifrån behov och 
mätvärden som antal personer som rör sig vid platsen, riskgrupper och 
verksamhet, avstånd till andra hjärtstartare, tekniska förutsättningar för 
placering, mm. Försöksverksamhet genomförs också med tre hjärtstartare i 
utomhusmiljö på badplatser. 

Beslutsunderlag 
1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 2022-09-20 § 109 Nämnderna ges i 
uppdrag att inventera behovet och installera hjärtstartare efter behov 
2. Inventering av hjärtstartare 2022-09-20 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen för kännedom 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 
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§ 109 Dnr FOFN 2022-00057 2.8.2.0 

Nämnderna ges i uppdrag att inventera behovet och 
installera hjärtstartare efter behov 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna rapporteringen av 
uppdraget och översända detta till Kommunstyrelsen för kännedom. 
 
Nämnden beslutar även att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för 
att installera hjärtstartare efter behov.  

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Lindborg (V) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2021-09-21 
lämnat in förslaget:  

- att samtliga kommunala lokaler och områden där det finns kommunal 
verksamhet utomhus utrustas med hjärtstartare,  

- att samtliga stadens anställda årligen erbjuds utbildning inom hjärt- och 
lungräddning. Motionen besvaras genom att nämnderna ges uppdrag 
att inventera behovet och installera hjärtstartare efter behov.  

På Kommunfullmäktiges sammanträde 2022-05-12 § 98 beslutade man att 
motionen besvaras genom att samtliga anställda årligen går igenom Borås Stads 
rutin för Första hjälpen och krisstöd och att arbetsplatserna i anslutning till det 
gör en bedömning av kunskapsläget kring hjärt- och lungräddning i 
arbetsgruppen. Det finns alltid möjlighet att gå internutbildning i hjärt- och 
lungräddning. Utbildningarna ges dels löpande under året men det finns också 
möjligheter för arbetsplatser att utöver dessa tillfällen boka en utbildning efter 
eget önskemål. Information om utbildningarna finns på intranätet under 
kompetensutveckling/utbildningar. 
 
Inventeringen av antalet hjärtstartare visar att det finns 36st hjärtstartare i 
lokaler som Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för. Vissa har Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen placerat ut och andra har föreningar själva införskaffat.  
 
I sammanställningen (bilaga 1 – inventering av hjärtstartare) finns anläggningar 
och lokaler markerade där det är ett stort önskemål att det sätts upp 
hjärtstartare. Närheten och tillgängligheten till dessa är av yttersta vikt för att 
kunna rädda liv. 
 
Badplatser är ett område där det saknas hjärtstartare på de flesta ställen förutom 
Almenäs. Där finns problemet med att placera en hjärtstartare utomhus på en 
avskild plats och risk för skadegörelse och stöld. 
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Ett annat område med ett stort behov av hjärtstartare är idrottshallarna som 
delas med skolorna. Där har Fritids- och folkhälsoförvaltningen mycket 
verksamhet på kvällar och helger. Skolorna har kanske hjärtstartare men de är 
placerade vid rektorsexpeditionen eller på en plats som inte går att nå vid dessa 
tidpunkter. En hjärtstartare placerad i direkt anslutning till hallen borde finnas i 
varje idrottshall. 
 
Något som sällan nämns är skötseln och tillsynen av hjärtstartarna. Dessa måste 
regelbundet kontrolleras avseende batterier och elektroder för att garantera en 
fullgod funktion vid ett hjärtstopp (minst två gånger per år). Däremellan bör 
det även kontrolleras med avseende på skadegörelse, stöld med mera. En icke-
fungerande hjärtstartare vid ett allvarligt tillbud vore fruktansvärt. 
 
Det inventerade behovet av hjärtstartare är idag 33st med tillhörande skåp.  

Beslutsunderlag 

1. Inventering av hjärtstartare FOF 2022 

2. Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-12  § 98 Motion: En hjärtefråga 

 
Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Maria Wallengren 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2022-09-22.  
    
 
Magnus Sjödahl (KD)  Ronny Svensson (L) 
Vice ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2022-09-23. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare  
 



FOF HJÄRTSTARTARE 2022
JA NEJ Kommentar Behov

Badplatser
Almenäs Ja
Sjömarken Nej x
Skalle Nej x
Sandared Nej x

Badhus
Stadsparksbadet Ja
Alidebergsbadet Nej Simarenans används
Borås Simarena Ja
Dalsjöbadet Ja
Sandaredsbadet Ja
Viskaforsbadet Nej x
Asklandabadet Nej x

Mötesplatser o 
Öppen Ungdomsverksamhet
Träffpunkt Simonsland Ja   (2 st)
Brämhult Ja   
MP Kristineberg Ja   
MP Sjöbo Ja   
Hässlehuset Ja   
Hultahuset Ja   
Norrbyhuset Nej x
Dalsjöfors Nej Finns på badet
Sandared Nej x
Fristad Nej x
Viskafors Nej x

Friluftsgårdar
Kransmossen Ja Föreningens
Kypegården Ja

Idrottshallar
Boråshallen Ja
Engelbrektshallen Nej x
Erikslundshallen Nej x
Tennis/boulehallen Ja
Ishallen Ja
Almåshallen Nej x
Lundbyhallen Nej x
Bodahallen Nej x
Hestrahallen Nej x
Viskaforshallen Nej x
Fristadshallen Nej x
Nya Fristadshallen Nej x
Sandaredshallen Ja Föreningens



Dalsjöhallen Nej Finns på badet
Sjöbohallen Nej x
Ryahallen Ja
Skatehallen Ja
Asklandahallen Nej x
Äsperedshallen Nej x
Daltorpshallen Ja Föreningens
Sjuhäradshallen Ja
Ryda fotbollshall Ja
Kyllaredshallen Nej x
Myråshallen Nej x
Sturehallen Nej x
Bäckäng Nej x

Anläggningar
Ryavallen Nej x
Ramnavallen Nej x
Björkängsvallen Ja Föreningens
Ryda IP Nej x
Sjöbovallen Nej x
Kronängsparken, Norrby Nej Norrbyhusets används
Hedens IP Ja Föreningens
Brämhults IP Ja Föreningens
Bodavallen BAIK Ja Föreningens
Boda isbana Nej x
Byttorps IP Ja Föreningens
SE-vallen Ja Föreningens
Svanehov Ja Föreningens
Götavallen Nej
Sagavallen Nej
Sandevi Ja Föreningens
Dalsjöfors IP Nej Finns på badet
Borås Arena Ja
Borås Arena 2 Nej x
Kronängs IP Ja Föreningens
Ridhuset Ja
Skidstadion Ja Föreningens

Övrigt
IP Skogen Ja
FOF Sturegatan Nej x
FOF Klustret Nej x

TOTALT: 36 33
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Inledning 
Anvisning 
 

Eventuellt ett inledande avsnitt som nämnden själv bestämmer utformningen av. 

I denna miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsoförvaltningens åtgärdsarbete med Borås Stads 
miljömål 

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

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

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

Indikatorer Utfall 2020 Utfall 2021 Utfall 2022 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

77% 83% 87% 

Kommentar Antalet anställda som genomfört miljöutbildningen har ökat från föregående år. Den digitala 
formen av miljöutbildningen har möjliggjort för medarbetare att kunna genomföra utbildningen på ett mer 
tillgängligt sätt än tidigare.  

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

44% 50% 50% 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 
Beskrivning 
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

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

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder som genomförts. 

Kommentar Fritids och folkhälsoförvaltningen arbetar kontinuerligt med att energieffektivisera den  
utomhus belysning som finns kring aktivitetsplatser, badplatser, motionsspår och vandringsleder. För att 
på så sätt skapa ett hållbart sätt och bra förutsättningar till motion och friluftsliv för boråsarna. 
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Miljömålsuppföljning, tertial 3 2022 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna miljömålsuppföljning 
tertial 3 2022 samt översänder den till Miljö- och konsumentnämnden. 

Ärendet i sin helhet 
I denna miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsoförvaltningens 
åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål.  

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

Mål 4: Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

Beslutsunderlag 
Bilaga – Miljörapport tertial 3 2022 för Fritids- och folkhälsonämnden 
Beslutet expedieras till 
Miljö- och konsumentnämnden 
 
 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 
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Deltagande i konferensen Råd för framtiden 29-30 mars 
2023 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse …… att delta digitalt samt 
presidiets medlemmar att delta fysiskt på konferensen Råd för framtiden 29-30 
mars 2023 samt att arvode betalas ut enligt Kommunfullmäktiges beslut om 
”Bestämmelser om ersättning till kommunens förtroendevalda 2022-2026”. 

Ärendet i sin helhet 
Råd för framtiden är Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt 
brottsförebyggande arbete. Denna gång arrangeras den i samarbete med Borås 
Stad, och äger rum på Borås Kongress den 29–30 mars. Det är även möjligt att 
delta digitalt. 
 
Länk till program: https://bra.se/forebygga-brott/rad-for-framtiden.html  
 
Fritids- och folkhälsonämndens ledamöter och ersättare erbjuds att delta på 
konferensen digitalt. Förvaltningen har bokat konferensrum både 29 och 30 
mars där man kan sitta och delta på konferensen digitalt tillsammans.  
 
För digital närvaro gäller följande tider: 
onsdag den 29 mars kl. 12.30–16.30  
torsdag den 30 mars kl. 08.30-14.30  
 
Arvode betalas ut enligt Kommunfullmäktiges beslut om ”Bestämmelser om 
ersättningar till kommunens förtroendevalda 2022-2026”. 

 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Maria Wallengren 
Förvaltningschef 

 

https://bra.se/forebygga-brott/rad-for-framtiden.html


Redovisning av anmälningsärenden till  
Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde 2023-01-31 

 

1. Valnämnden: Valnämndens skrivelse 2022-12-06 samt bilagor avseende Projektrapport 
ökat valdeltagande 2022 (2021-00155). 
 

2. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-07-08 § 221 avseende 
Klargöra ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot invasiva arter 
(Budgetuppdrag 2021) (2021-00200).  
 

3. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av 10-dagars prognos för november 2022 
(2022-00045). 
 

4. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-07-08 § 230 Borås Stads 
Miljöprogram (2022-00110). 
 

5. Fritids- och folkhälsonämnden: Avtal angående samarbete om Landsbygdsutveckling-
Ortsråd Attraktiva Toarp (2022-00231) 
 

6. Fritids- och folkhälsonämnden: Avtal angående samarbete om Landsbygdsutveckling-
Ortsråd Sandareds Intresseförening (2022-00231) 
 

7. Fritids- och folkhälsonämnden: Avtal angående samarbete om Landsbygdsutveckling-
Ortsråd Viskaforsbygdens Ortsråd (2022-00231) 
 

8. Kommunfullmäktige: Kommunfullmäktiges beslut 2022-12-07-08 § 217 samt bilaga 
avseende Förslag från Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag 
mandatperioden 2022-2026 (2023-00007) 



Redovisning av delegationsbeslut till  
Fritids- och folkhälsonämndens sammanträde 2023-02-31 

 

1. Delegationsbeslut 2022-12-20 avseende Ansökan från SSU Sjuhärad om medel för 
genomförande av Gemenskapsjul 2022 (2022-00227). 
 

2. Delegationsbeslut 2023-01-10 avseende Ansökan från Bredareds IF om 
anläggningsbidrag för installation av solceller (2023-00002). 
 

3. Delegationsbeslut 2023-01-24 avseende Ansökan från Dalsjöfors Scoutkår om 
anläggningsbidrag för tillgänglighetsanpassat kök (2023-00006).  
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