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2021-01-28 
 

Instans 
Servicenämnden 

Servicenämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till digitalt 

sammanträde i Teams, torsdagen den 28 januari 2021 kl. 14:00 

Presidiet kommer att närvara fysiskt på plats i lokal Ugglan på Pantängen.  

 

Servicenämndens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden 

som avser myndighetsutövning eller sekretess) 

 

Micael Svensson 
Servicenämndens Ordförande 

Kenneth Lundqvist 
Förvaltningschef 

 

 

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

ingeborg.moss@boras.se 
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Ärende 

1. Nämndens öppnande 

 

2. Val av justerare 

 

3. Föredragning och Ajournering 

 

4. Servicenämndens dokumenthanteringsplan 2021 

Dnr SN 2021-00001 2.1.3.2 1 

5. Nämndernas lokalbehovsplaner, planperiod 2022-2024 

Dnr SN 2020-00134 2.6.1.1 1 

6. Miljörapport T3 2020 

Dnr SN 2021-00007 1.1.4.2 1 

7. Remiss: Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle. 

Dnr SN 2020-00146 1.1.3.1 1 

8. Anmälningsärenden 2021-01-28 

a. Ekonomi 

       b. Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wi-fi vid kommunala  
           Verksamheter 

Dnr SN 2020-00145  1.1.3.1 

       c. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 170 Stöd till Borås näringsliv. 
Dnr SN 2020-00147  1.1.3.1 

       d. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder 
Dnr SN 2020-00148  1.1.3.1 

e. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10 § 188 Miljörapport 2020 

Dnr SN 2020-00149  1.1.3.1 

       f. Förtroendevaldas årsarvode 2021 
Dnr SN 2021-00005  1.1.3.1 

9. Delegationsbeslut 2021-01 28 

a. Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad 

Dnr SN 2021-00002  1.1.3.1 

       b. Förteckning över delegationsbeslut om anställningar 
       Dnr SN 2021-00003  1.1.3.1 
      
       c. Redovisning av Ordförandes attest över 1,5 mnkr 
       Dnr SN 2021-00004  1.1.3.1 
 
       d. Redovisning Skadeståndsanspråk 2020 
       Dnr SN 2021-00008  1.1.3.1 
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10. Informationer 2021-01-28 

a. Krisberedskapsförråd 

b. Information från avdelningarna 

c. Mål i förvaltningsrätten Luleå 

11. Övriga frågor 

 

12. Avslut av nämnd 

 



 

 

Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

servicekontoret@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carina Andersson 
Handläggare 
033 35 81 92 
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Servicenämndens dokumenthanteringsplan 2021 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner upprättat förslag till reviderad 

dokumenthanteringsplan 2021.         

Sammanfattning  

Servicenämnden beslutade om en ny dokumenthanteringsplan 2020-06-17. För att 

ha en så aktuell dokumenthanteringsplan som möjligt ska den gås igenom varje 

höst och nämnden ska fatta beslut på sitt januarimöte. Hösten 2020 genomfördes 

det arbetet och dokumenthanteringsplanen har reviderats där det behövts. En del 

punkter har tillkommit och någon har tagits bort på grund av inaktualitet.                

Beslutsunderlag 

1. Servicenämndens dokumenthanteringsplan 2021.                              

Beslutet expedieras till 

1. Servicenämndens diarie 

2. Stadsarkivet 

 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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         Inledning 

 
Vad är en dokumenthanteringsplan? 

Den information som skapas inom kommunal verksamhet är en värdefull tillgång. För att säkra informationsförsörjningen måste informationen därför förvaltas och 

hanteras på ett planerat och organiserat sätt. För att kunna skydda informationen och använda den effektivt måste man veta vilken information verksamheten hanterar och 

på vilket sätt det sker. Av arkivlagen (1990:782) och Arkivregler för Borås Stad följer att varje nämnd och styrelse måste planera och styra hanteringen av sin information.  

 

En dokumenthanteringsplan är ett effektivt redskap för nå upp till kraven att hantera de allmänna handlingarna på ett strukturerat och enhetligt sätt (styra hur och var de 

registreras, hanteras, förvaras, värderas och arkiveras), vilket säkerställer att lagar och andra påbud efterlevs. Dokumenthanteringsplanen styr hur de allmänna handlingarna 

inom en verksamhet ska hanteras genom hela dess livscykel, redan från att de inkommer eller upprättas till dess de ska arkiveras eller gallras. Det är särskilt viktigt att tänka 

på hur förändrad organisation eller förändrat arbetssätt (införandet av nya rutiner, övergång från pappershantering till digital hantering, nya driftsformer eller nya it-system) 

kan påverka hanteringen av de allmänna handlingarna och förutsättningarna för gallring eller bevarande. 

 

Dokumenthanteringsplanen är dels en sammanställning över de allmänna handlingar som förekommer hos nämnd eller styrelse, dels ett gallringsbeslut som reglerar hur 

informationen ska hanteras. Genom dokumenthanteringsplanen säkerställs att rätt och väsentlig information bevaras för framtiden samtidigt som den bidrar till att 

upprätthålla en god offentlighetsstruktur och till att effektivisera nämndens eller styrelsens informationshantering. För att planen ska motsvara de faktiska förhållandena hos 

nämnd och styrelse är det viktigt att den årligen gås igenom och revideras vid behov. 

 

Handlingar kan bevaras, gallras eller rensas 

När det i planen anges att en handling ska bevaras innebär detta att den ska sparas för all framtid och levereras till Stadsarkivet enligt angiven leveransfrist eller särskild 

överenskommelse. Med begreppet gallring avses förstöring av allmänna handlingar. Om inte annat följer av lag eller förordning beslutar nämnd eller styrelse, efter samråd 

med Stadsarkivet, om gallring i sitt arkiv. Ett gallringsbeslut är framåtsyftande och gäller från och med det datum då gallringen fastställts i nämnden eller styrelsen. Allmänna 

handlingar som inte är medtagna i planen får alltså inte gallras. Det är viktigt att bygga upp en rutin för hur behov av förändringar i dokumenthanteringsplanen ska 

rapporteras och dokumenteras, så att de kan tas med i den årliga revideringen av dokumenthanteringsplanen. 

 

Vid bedömning av vilka handlingar som ska gallras ska hänsyn tas till i vilken mån de tillgodoser: 

 

 allmänhetens informationsbehov och rätt till insyn 

 behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt 

 forskningens behov  

Uppgifter om gallring och gallringsfrist anges i dokumenthanteringsplanen. De handlingar som ska gallras förvaras hos nämnd eller styrelse tills gallring verkställts. 

Med rensning avses att avlägsna arbetspapper av tillfällig betydelse, som inte behövs för att förstå ärendet. Handlingar som inte ska tillhöra arkivet ska fortlöpande, och senast 

vid arkivläggning, rensas vilket ska göras av en person med god kännedom om handlingarnas betydelse för förståelsen av ärendet, normalt handläggaren. 
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Arkivbeständighet och arkivförvaring 

 

För att undvika framtida informationsförluster ska de handlingar som ska bevaras framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet över 

tid.  

 

För handlingar i elektronisk form ska standardformat användas så långt som möjligt. I de fall arkivmyndigheten inte meddelat särskilda råd eller anvisningar för 

informationshanteringen är det lämpligt att följa Riksarkivets föreskrifter, allmänna råd och tekniska krav. Kostnader för arkivvården, i form av registrering, lagring, 

migrering, konvertering, gallring och rensning, är varje nämnd och styrelses ansvar tills handlingarna överlämnats till arkivmyndigheten. 

 

Nämnden och styrelsen ansvarar själv för att förvara sina allmänna handlingar på ett sådant sätt att de skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. Vid 

ny- och ombyggnad av arkivlokal ska varje nämnd och styrelse samråda med arkivmyndigheten.  

 

Förklaring till dokumenthanteringsplanens kolumner 

Dokumenthanteringsplanen är uppbyggd utifrån den informationsklassificeringsstruktur som finns i processhanteringsverktyget Canea One. I dokumenthanteringsplanen 

ska nämndens eller styrelsens information knytas till dess verksamhetsområden och processer, i vilka de allmänna handlingarna uppstår.  

 

Struktur Strukturen byggs upp med hjälp av punktnotation och här anges punktnotationen utifrån processtrukturen i Canea One  

(se sida 7, "Struktur" samt den första kolumnen i dokumenthanteringsplanen). 

 

Verksamhetstyp, Verksamhetsområde, Processgrupp, Process, Underprocess/Aktivitet (se sida 7, "Struktur" samt den andra kolumnen i 

dokumenthanteringsplanen). Här redovisas i textform den struktur inom vilken verksamhetens handlingar förekommer. Strukturen delas upp i följande nivåer: 

Verksamhetstyp, är den första nivån och kan vara 1. Styrande, 2. Stödjande eller 3. Kärnverksamhet. Styrande verksamheter ramar in uppdraget, ställer krav på och anger 

hur verksamheten ska arbeta. Stödjande verksamhet är, liksom den styrande, inåtriktad och innefattar allt som behövs för att kärnverksamheten ska fungera. 

Kärnverksamheten är utåtriktad och unik för respektive förvaltning. Verksamhetsområde utgör den andra nivån, som beskriver det verksamheten arbetar med, vilket i stora 

drag kan sägas utgå från de uppdrag förvaltningen har. Processgrupp är den tredje nivån och är en rubriknivå för att hålla ihop de av de underliggande processerna, som är 

närbesläktade. Den utgör ett mellanled mellan verksamhetsområdet och processerna. Process är den tjänst verksamheten utför i form av ett återkommande arbetsflöde. Det 

är den fjärde nivån i strukturen och det är på den nivån information skapas till följd av de aktiviteter som utförs. Vid behov kan en process indelas ytterligare, i 

underprocess/aktivitet.  

 

Exempel:  

 Nivå 1  Verksamhetstyp  3. Kärnverksamhet 

 Nivå 2  Verksamhetsområde  3.3. Infrastruktur 

 Nivå 3  Processgrupp  3.3.6. Gator, vägar och parkering 

 Nivå 4  Process  3.3.6.1. Hantera gator, vägar, torg och broar  
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Handlingstyp Här anges de allmänna handlingar som skapas till följd av den verksamhet som bedrivs, t.ex. protokoll eller bygglovsansökan, utifrån var i strukturen de 

förekommer. Handlingsbegreppet omfattar inte bara pappershandlingar. Handlingarna uppräknas i den ordning de förekommer inom processen. Information redovisas inte 

på högre nivå än den fjärde nivån. 

 

Registrering Här anges hur handlingen hanteras på förvaltningen utifrån något av nedanstående hanteringssätt. Diarieföring är ett sätt att registrera handlingar, 

huvudsakligen de som saknar tydliga sorteringsbegrepp och därför klassificeras utifrån ett ämnesområde - en registreringsplan eller diarieplan. När registrering sker i 

nämndens eller styrelsens huvuddiarium anges det med ett D. Om det inom nämnden eller styrelsen förekommer flera diarier än huvuddiariet anges i vilket diarium 

handlingen registreras, t.ex. SPKC:s diarium eller Skolans diarium etc.  

När handlingen eller uppgift i handlingen registreras i annat it-system än ovan anges it-systemets namn, t.ex. ByggR, Heroma eller VIVA.  

Systematisk förvaring innebär att handlingarna inte registreras, utan förvaras på ett i förväg bestämt sätt baserat på ett naturligt sorteringsbegrepp, t.ex. i kronologisk 

ordning, efter personnummer eller i verifikationsnummerordning. Den fysiska sorteringen och placeringen kan då sägas utgöra ”registreringen”, vilket förutsätter att det 

klart framgår om handlingen inkommit eller upprättats och att alla snabbt kan återfinna en handling. Systematisk förvaring kan dock inte användas för handlingar som 

omfattas av sekretess eftersom förvaringsformen inte uppfyller lagens krav, att handlingar som innehåller sekretesskyddade uppgifter ska registreras om det inte finns ett 

undantag från registreringsskyldigheten. Systematisk förvaring anges med ett S. 

 

Sekretess Här anges med ett Ja eller Nej om handlingen (kan) omfattas av sekretess. Hänvisning till sekretessbestämmelse görs under Anmärkning. 

(I Servicenämndens dokumenthanteringsplan görs hänvisning till sekretessbestämmelse direkt under kolumn "Sekretess"). 

 

Förvaringsplats/Sorteringsordning Här anges var handlingen förvaras, t.ex. Närarkiv, plan 3. Om det av olika anledningar inte går att ge handlingen en fysisk placering 

kan man istället ange vid vilken funktion som handlingen går att återfinna, t.ex. ”Flyktingsamordnare” eller ”Enhetschef för X”. Här kan även anges om handlingen ingår i 

någon särskild akt, t.ex. personalakt, klientakt eller liknande. Om handlingen förekommer digitalt i ett it-system anges it-systemets namn, t.ex. Ciceron. Förekommer 

handlingen digitalt på annan plats än i it-systemet, anges i vilken mapp den går att återfinna, t.ex. J:\Förvaltningen\Mapp1\Undermapp. För handlingar som förekommer på 

två platser anges båda, t.ex. Ciceron/Närarkiv. Platsen ska vara tillräckligt specificerad för att lätt kunna återfinnas, oberoende av vilken personal som är närvarande. 

Handlingar som ska bevaras bör förvaras åtskilda från de som ska gallras. Handlingstyper som ska gallras märks lämpligen med aktuell gallringstidpunkt. Handlingar som 

ska gallras vid olika tidpunkter bör förvaras åtskilda från varandra. 

 

Sorteringsordning anger hur handlingarna är ordnade, vilket inte alltid är alldeles uppenbart. För handlingar som inte registreras ställer lagen krav på att de ”hålls ordnade så 

att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats”, t.ex. genom systematisk förvaring. För att allmänna handlingar ska kunna lämnas ut skyndsamt är 

det viktigt att ha en genomtänkt ordning med tydliga sökvägar. Genom att ange handlingarnas sorteringsordning underlättas uppfyllandet av detta lagkrav. Sorteringsordning 

kan vara exempelvis kronologiskt efter beslutsdatum, alfabetiskt efter fastighetsbeteckning, i personnummerordning etc. Tänk på att såväl förvaring som ordning bör vara 

praktisk ur hanteringssynpunkt, t.ex. vid utlämnande av allmän handling och för hantering idag, på sikt, vid slutarkivering och vid gallring. 
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Medium Här anges på vilket medium handlingen är fäst då den förekommer i verksamheten, t.ex. papper1
 eller digitalt. I de fall handlingstypen kan förekomma på flera 

medium anges båda, t.ex. papper/digitalt.  

 

Bevaras/Gallringsfrist Här görs en informationsvärdering för att avgöra om handlingstypen ska bevaras eller gallras. För handlingar som ska gallras anges en gallringsfrist, 

vilken anger antalet hela kalenderår, plus innevarande, som måste förflyta innan gallring kan ske. En handlingstyp som inkommit/upprättats 2007 och som har en beslutad 

gallringsfrist på 2 år, får gallras först 2010. När det står gallring ”vid inaktualitet” finns däremot ingen bestämd gallringsfrist utan handlingen kan gallras när den bedöms 

sakna framtida värde för förvaltningen, vanligtvis efter kort tid. 

 

Arkivmedium/-format För handlingar som ska bevaras anges här det medium eller format handlingen ska arkiveras i, om det skiljer sig från det medium handlingen är fäst 

på då den förekommer i verksamheten.  

 

Leveransfrist Med leveransfrist avses tidpunkt för leverans till arkivmyndigheten (Stadsarkivet). Fristen beräknas vanligen från utgången av det år då handlingen 

upprättades. Avgörande för bedömningen är handlingarnas återsökningsfrekvens och tillväxt. Överenskommelse om leveransfrister träffas med Stadsarkivet.  

Fristerna begränsas vanligtvis till 2, 5 eller 10 år. Samordna leveranser från nämnden eller styrelsen, istället för många små leveranser. 

 

Anmärkning Här görs förtydliganden eller upplysningar som är relevant för hanteringen, såsom relation till annan handling, hänvisning till gällande lagstiftning, sekretess 

eller liknande. 

 

Systembeskrivning 

Under denna rubrik ges en kort beskrivning av de it-system som används av nämnden eller styrelsen och som hanterar allmänna handlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
             1 Med papper avses åldringsbeständigt papper, om inget annat anges. Andra papperskvaliteter är t.ex, SvA 80 eller SvA 100 (svenskt arkiv 80 respektive 100 gram). Alla här omnämnda papperskvaliteter uppfyller kvalitetskraven för långsiktigt  

                   bevarande, men de två senare står sig dessutom bättre mot slitage. För handlingar som ska bevaras ska alltid någon av dessa papperskvaliteter användas. 
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Struktur¹           

            

1.  Styrande processer 
 

2.4.1.5 Hantera anläggningsreskontra 
   

        2.11.1  Anbud 

1.1  Ledning  
 

2.4.1.25 Hantera övriga frågor  
   

       2.11.1.1  Hantera anbud 

1.1.3 Nämnd 
 

2.5  Inköp  
      

1.1.4  Verksamhetsledning 
 

2.5.1 Inköp  
   

       3.  Kärnprocesser 

1.1.5  Myndighetsredovisning 2.6 
 
Lokalförsörjning och fastighetsunderhåll 
(Arbetschefsområden 3) 

       3.1  Fysisk planering 

1.2  Styrning 
 

2.6.1 Anskaffning 
   

       3.1.2  Mark och exploatering 

1.2.4 Mål- och resursplanering 2.6.1.0 Leda - Styra - Organisera 
   

       3.1.2.0  Leda - Styra - Organisera 

1.3  Organisering  
 

2.6.1.1 Uppföra eller bygga om lokal eller byggnad 
 

       3.1.2.6  Hantera tomträtt, nyttjanderätt mm 

1.3.1  Organisering 
 

2.6.2 Underhåll 
   

       3.2  Miljö- och samhällsskydd 

1.4  Demokrati och insyn 
 

2.6.2.0 Leda - Styra - Organisera 
   

       3.2.1  Miljö- och hälsoskydd 

   
2.6.2.1 Underhålla lokal 

   
       3.2.1.2  Svara för miljöövervakning 

2.  Stödjande processer  2.6.4 Intern uthyrning 
   

       3.2.1.6  Svara för miljöskydd 

2.1  Informationsförvaltning 2.6.4.1 Hyra ut byggnad eller lokal 
   

       3.2.1.8  Svara för livsmedelssäkerhet 

2.1.2 Registratur  2.7  Inventariehantering           3.2.2  Samhällsskydd och beredskap 

2.1.3 Dokumentation och dokumenthantering 2.7.1  Inventariehantering           3.2.2.1  Hantera risk- och sårbarhetsanalyser 

2.2  Systemförvaltning och arkitektur (Dataservice)     2.7.1.0 Leda - Styra - Organisera                          3.3  Infrastruktur (Arbetschefsområde 1, 2, 4) 

2.2.2 Teknisk systemförvaltning 2.8 Kris och säkerhet           3.3.2  Vatten och avlopp 

2.2.2.0 Leda - Styra - Organisera² 2.8.1 Intern krisledning           3.3.2.0  Leda - Styra - Organisera 

2.2.2.3 Förvalta system  2.8.1.0 Leda - Styra - Organisera           3.3.3  Avfall och återvinning 

2.2.3 IT-plattform och drift  2.8.1.1 Utöva intern krisledning           3.3.3.0  Leda - Styra - Organisera 

2.2.3.0 Leda - Styra - Organisera 2.8.1.1 Utöva intern krisledning           3.3.5  Parkförvaltning 

2.2.3.1 Hantera fel  2.8.2 Kris- och säkerhetsarbete           3.3.5.0  Leda - Styra - Organisera 

            
2.2.3.25 

 
Hantera övriga frågor³ 

 2.8.2.0 Leda - Styra - Organisera           3.3.5.1  Hantera parker och planteringar 

2.3  HR/Personal  2.8.2.3 Hantera skalskydd           3.3.6  Gator, vägar och parkering 

2.3.1 Samverkan och förhandling 2.9 Information och marknadsföring          3.3.6.0  Leda - Styra - Organisera 

2.3.2 Kompetensförsörjning  2.9.2  Informationsförsörjning           3.3.6.1  Hantera gator, vägar, torg och broar 

2.3.3 Bemanning  2.9.2.5 Hantera broschyrer           3.3.6.3  Hantera belysning 

2.3.4 Arbetsmiljö allmänt  2.9.2.7 Hantera eget periodiskt tryck           3.3.6.25  Hantera övriga frågor 

2.3.6 PA (Löneservice)  2.10 Förvaltningsstöd             3.8  Särskilda samhällsinsatser 

2.3.6.0 Leda - Styra - Organisera   2.10.1 Kontorsstöd (Kontorsservice)           3.8.2  Borgerliga ceremonier 

2.3.6.1 Beräkna och betala ut lön 2.10.1.0 Leda - Styra - Organisera           3.8.2.2  Anordna borgerlig vigsel 

2.3.6.2 Hantera personalförsäkring 2.10.1.2 Hantera post           3.8.2.3   Anordna borgerlig begravning  

2.3.6.25 Hantera övriga frågor  2.10.1.3 Hantera televäxel    
   

2.3.8  Övriga personalåtgärder 2.10.1.4 Svara för telesupport    
   

2.3.8.1 Hantera bisysslor  2.10.1.5 Lämna lokalservice     
     

2.3.8.2 Hantera disciplinåtgärder 2.10.1.6 Hantera materialförråd    

¹ Se "Förklaring till dokumenthanteringsplanens kolumner", sida 4. 
2.3.9 Upphörande av anställning 2.10.1.7 Leverera tryckeritjänster   

2.3.9.1 Hantera egen uppsägning 2.10.1.8 Hantera måltidsstöd   

2.3.9.2 Hantera uppsägning från arbetsgivaren  2.10.1.9 Hantering av utskriftsenheter   ² ”Leda - Styra - Organisera” slutar alltid på siffran 0 och omfattar 

styrdokument och liknande som ingår i den tredje nivån, den så 
kallade processgruppen. Som exempel; inom processgruppen  
”2.2.2 Teknisk systemförvaltning” hittar du styrdokument på  
”2.2.2.0 Leda - Styra - Organisera”. 

2.3.9.4 Hantera tjänstepension  2.10.1.25 Hantera övriga frågor   

2.4  Ekonomi (Redovisningsservice) 2.10.2 Fordon och transporter (Fordon-Verkstad) 

2.4.1 Redovisning  2.10.2.0 Leda - Styra - Organisera   

2.4.1.0 Leda - Styra - Organisera 2.10.2.1 Hantera leasing  
     

2.4.1.1 Fakturera kunder  2.10.2.3 Driva fordonsverkstad   ³ ”Hantera övriga frågor” slutar alltid på siffran 25 och omfattar  

  övriga handlingar som ingår i den tredje nivån, den så kallade      
  processgruppen. Som exempel; inom processgruppen  
  ”2.2.3 IT- plattform och drift” hittar du övriga handlingar på     
  "2.2.3.25 Hantera övriga frågor". 

2.4.1.2 Hantera leverantörsfakturor 2.10.2.5 Driva mekanisk verkstad   

2.4.1.3 Redovisa inkomstskatt och moms 2.10.2.6 Hantera trafikskador   

2.4.1.4 Bokföra och redovisa  2.11 
 
Anbud  
(Kalkyllenheten och Mekanisk verkstad) 
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Struktur 
 
 
 
 

Hitta dokument i planen 
 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 
 

Leveransfrist Person-
uppgifter 

Anmärkningar 

Förklaring: 
strukturen 
nedan 
byggs upp 
med hjälp 
av en 
fyrsiffrig 
punkt-
notation.  
 
Siffrornas 
betydelse 
nedan 
förklaras på 
sida 7. 

Innehållsförteckning (A-Ö):  

 

Anbud............................71 - 72 

 (Kalkyllenheten,  

 Mekanisk verkstad) 

Arbetschefsområde 3...62 - 63 

Arbetschefsområde  

1, 2 och 4.......................74 - 76 

Borgerliga ceremonier........77 

Dataservice...................21 - 24 

Ekonomi........................41 - 59 

 (Redovisningsservice,  

  Affärsstöd - ekonomi,  

  Administratörsgruppen) 

Fordon-Verkstad...........69 - 71 

HR/Personal..................24 - 33     

                 40 - 41 

Inköp..............................59 - 61 

Kommunikation...................64 

Kontorsservice.............65 - 69 

Nämnd.............................9 - 10 

Förklaring: 
namnet på handlingen/ 
informationen. 

Förklaring: 
visar om 
registrering 
görs i  
diariet (D), 
Agresso, 
Heroma 
eller 
systematisk 
förvaring 
(S). 

Förklaring: 
hänvisning till 
sekretess-
bestämmelse. 
T.ex.  
känsliga 
person-
uppgifter eller 
affärs-
hemligheter. 

Förklaring till förvaringsplats: 
visar hos vem eller var handlingen 
slutförvaras på Servicekontoret. 
T.ex. närarkivet, IT-system, 
personalakt, avdelningschef, etc.  
 
Förklaring till 
sorteringsordning: 
visar hur handlingen är sorterad 
för att underlätta att hitta 
handlingen/informationen.  
T.ex. i årsvis ordning, i 
kronologisk ordning, i 
personnummerordning, etc. 

Förklaring: 
visar om 
handling 
förvaras 
som papper, 
digitalt eller 
både och. 

Förklaring: 
visar om 
handlingen 
bevaras (sparas 
för all framtid) 
eller om 
handlingen 
förstörs efter en 
viss tid  
(gallringsfrist). 
 
T.ex. om 
handlingen inkom 
eller skapades år 
2020 och 
gallringsfristen är 
2 år, då ska 
handlingen 
förstöras 2023.  
 
Räknas ut såhär;   
lägg ihop 
gallringsfristen på 
2 år med året 
som handlingen 
inkom eller 
skapades (2 + 1). 

Förklaring: 
visar om 
digitalt eller 
pappers- 
format 
gäller för de 
handlingar 
som 
bevaras 
(sparas för 
all framtid). 

Förklaring: 
visar när 
handlingen ska 
levereras till 
Stadsarkivet. 
 
Gäller endast 
handlingar som 
bevaras   
(sparas för all 
framtid). 
 
Fristen börjar 
från och med 
året som 
handlingen 
inkom eller 
skapades. 

Förklaring: 
visar om 
person-
uppgifter 
finns i 
handlingen/ 
info-
rmationen. 

Förklaring: 
Övrig information om handlingen eller 
generella kommentarer. 

  

    

  

   

          Inledande anmärkning:  
Servicenämnden beslutar om gallring 
av handlingar av tillfälligt eller liten 
betydelse enligt kommunstyrelsens 
beslut,  
se diarienummer 2020/KS 2020–
00338. Beslutet ersätter tidigare 
gallringsbeslut för handlingar av 
tillfällig eller ringa betydelse. 
 
Innan gallringen kan verkställas ska 
kontroll ha gjorts av ansvarig för att 
garantera att gallringen inte medför 
förlust av betydelsebärande 
information eller möjligheten att 
fastställa autenciteten samt att 
gallringen inte möter hinder i 
lagstiftning eller påverkar 
informationens bevisvärde. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion; håll in 
tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

1 Styrande processer                     

1.1 Ledning                     
1.1.3 Nämnd 

                  

Inledande anmärkning:  
Servicenämndens fattade 2017-09-26 
beslut om gallring, efter skanning till 
ärendehanteringssystemet Ciceron, 
av pappershandlingar som tillhör ett 
ärende i ärendehanteringssystemet 
och som inkommit till myndigheten 
från och med 2018-01-01, se 
diarienummer 2017/SN171 004.  
 
Innan gallringen kan verkställas ska 
det säkerställas att skanning gjorts till 
ett filformat som är godkänt för 
bevarande enligt Stadsarkivets 
anvisningar, kontroll ha gjorts för att 
garantera att gallringen inte medför 
förlust av betydelsebärande 
information eller möjligheten att 
fastställa autenciteten samt att 
gallringen inte möter hinder i 
lagstiftning eller påverkar 
informationens bevisvärde. 

1.1.3.1 Hantera nämndprocess Kommunfullmäktiges 
beslut om 
förtroendevalda 

D   Ciceron Digitalt Bevaras 
 

5 år  Ja Stadsledningskansliet ansvarar för 
systemet Truman. 
 
 
 
 

    

Kallelser, 
föredragningslistor och 
dagordningar till nämnd-
sammanträden  
(ett dokument) 

Ciceron   Ciceron Digitalt Bevaras 
 

5 år  Ja Endast ärenden som diarieförs. 

    

Voteringslista från 
nämndens 
sammanträde, 
ingår som bilaga i 
protokollet 

Ciceron   Ciceron Digitalt Bevaras 
 

5 år  Ja   

    

Initiativärenden från 
förtroendevalda 

D   Ciceron Digitalt Bevaras 
 

5 år  Ja   

    

Nämndens protokoll Ciceron   Ciceron Papper/ 
digitalt 

Bevaras 
(arkiv 80 
justerat) 

Papper/ 
digitalt 

5 år  Ja Protokoll i pappersform justeras på 
arkivbeständigt papper tillsvidare.  
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    

Anmälningsärenden  D   Ciceron Digitalt Bevaras 
 

5 år  Ja Från andra nämnder/bolag inklusive 
Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige. 

    

Protokollsutdrag till 
beslutsärende i 
nämnden 

Ciceron   Ciceron Digitalt Bevaras 
 

5 år     

    

Anmälningar om 
delegationsbeslut  
(till SN) 

Ciceron   Ciceron Digitalt Bevaras 
 

5 år Kan före-
komma 

Originalen förvaras i diariet - Ciceron.  
Kopior förvaras på                          
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\ Rutiner\Attestregler\       
Ordförandes attest                         
och rensas i samband med övrigt 
räkenskapsmaterial med gallringsfrist 
7 år.  

    

Delegationsbeslut Heroma   Heroma 
ÄHS 
 
Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja Gällande förvaring i Heroma,  
se inledande anmärkning på sida 24 
(2.3 HR/Personal). 
 
Avser kopia av delegationsbeslut från 
Förhandlingsavdelningen, för 
verkställighet i handläggningen av 
löneutbetalningar.  
Det kan handla om 
erfarenhetssatsning, satsning under 
sommaren etcetera och det genererar 
oftast ett tillägg på lönen med mera. 

    

Delegationsbeslut, 
Anbud 

D 

  

Ciceron Digitalt Bevaras    5 år Kan före-
komma 

  

    

Delegationsbeslut,  
Anställningar 

D 

  

Ciceron Digitalt Bevaras   5 år  Ja   

1.1.4 Verksamhetsledning 
                    

1.1.4.0 Leda - Styra - Organisera 
(Verksamhetsledning) 

Verksamhetsmål, 
enhetsnivå 

S   J: Digitalt 5 år       I de fall verksamhetsmål upprättas för 
enheter, förvaras handlingen hos 
respektive funktion.  

1.1.4.1 Överlägga och besluta Ledningsgrupps-
protokoll, 
ledningens genomgång 
enligt ISO 

D   Ciceron 
 
Sorteras årsvis på  
K:\SK\NYA ALLA\            
Kvalitet och Miljö\       
Ledningens genomgång 

 
Sorteras årsvis på  

J:\SK Kvalitet och Miljo\ 
Ledningens genomgång 

Digitalt Bevaras   5 år  Ja I enlighet med principer inom ramen 
för ISO upprättas kopior för att 
medarbetare ska ha kännedom om 
beslut som tas i verksamheten. 
Ledningsgruppsprotokoll tillsammans 
med underlag för genomgång 
förvaras i digital mapp J för 
uppföljning av tagna beslut vid 
nästkommande ledningens 
genomgång.  
Rensning av kopior görs i samband 
med leverans till E-arkivet. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  

  

Mötesanteckningar från 
förvaltningens 
ledningsgrupp och 
avdelningarnas 
ledningsmöten 

S   J: Digitalt 3 år       Förvaras olika beroende på vilken 
ledningsgrupp.  
Information av betydelse tas upp i 
ledningens genomgång. 

1.1.4.2 Planera och följa upp 
verksamhet 

Verksamhetsplaner- och 
berättelser, enhetsnivå  

S   Förvaras på enhetsnivå  Digitalt Vid inaktualitet      Ja   

1.1.4.4 Bedriva systematiskt 
kvalitetsarbete 

Kvalitets- och miljömål 
med eventuella 
upprättade 
handlingsplaner     

D   Ciceron 
 
I årsvis ordning på 

J:\SK Kvalitet och Miljo\ 
Övergripande mål och 
handlingsplaner\Kvalitets & 
Miljömål 
 

I årsvis ordning på 
J:\SK Kvalitet och Miljo\   
Grupp B arbetsmaterial\          
3 grp B uppföljn 2019 –
handlingsplan kval/miljö  
 
I årsvis ordning på 
K:\SK\NYA ALLA\    
Kvalitet och Miljö\Kvalitets & 
miljömål 

Digitalt Bevaras   5 år  Ja Original förvaras i Ciceron. 
Kopia förvaras i digital mapp  
J:\SK Kvalitet och Miljo\ Övergripande 
mål och handlingsplaner\Kvalitets & 
Miljömål 
 
I enlighet med principer inom ramen 
för ISO upprättas kopior för att 
medarbetare ska ha kännedom om 
beslut som tas i verksamheten. 
 
Rensning av kopior görs i samband 
med leverans till E-arkivet. 

  

  

Riskanalys  
(SWOT-analys), 
enligt ISO 

D   Ciceron 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK LG PG\Riskanalys och 
intern kontroll  

Digitalt Bevaras   5 år   I enlighet med krav inom ISO (kap 
4.1) upprättas en riskanalys av 
tjänstemanna-organisationen. 

1.1.4.7 Hantera 
skadeståndsanspråk 

Skadeståndsanspråk  D OSL 21:1 Ciceron Digitalt Bevaras   5 år  Ja Exempelvis skadeärende, överklagan 
potthåll. 
Personer kan rikta 
skadeståndsanspråk mot kommunen 
vid uppkommen skada som personen 
anser kommunen orsakat.  
Sekretess kan förekomma.  

1.1.5 Myndighetsredovisning                     

1.1.5.1 Lämna 
räkenskapssammandrag 
till SCB 

Räkenskaps-
sammandrag SCB 
 
 
 
 
 

S   Närarkiv, plan 2, 
 i årsvis ordning  

Papper 5 år       Enkät från SCB, en gång per år. 
Kalenderåret. Inrapporteras på SCB:s 
hemsida. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

1.1.5.2 Lämna övriga uppgifter till 
SCB 

Enkäten "Finansiella 
tillgångar och Skulder" 

S   Närarkiv, plan 2, i årsvis 
ordning 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
Stadskassan\Statistiska 
centralbyrån-Finansiella 
tillgångar och skulder 

Papper/ 
digitalt 

5 år        Frågeformulär i Excel, enkät från 
SCB f.n. per kvartal.  
Inrapporteras på SCB:s hemsida. 

    

Enkäten 
"Utförarregistret" 

S   Närarkiv, plan 2, i årsvis 
ordning 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
Stadskassan\Utförraregidter - 
SCB 

Papper/ 
digitalt 

5 år       Frågeformulär i Excel. Enkät från 
SCB, en gång per år.  
Kalenderåret. Inrapporteras på SCBs 
hemsida. 

    

Kvartalsenkät från SCB S   Närarkiv, plan 2, 
 i årsvis ordning per kvartal 

Papper 5 år       Enkät från SCB f.n. per kvartal. 
Inrapporteras på SCBs hemsida. 

    

SCB löner S   Närarkiv, plan 2,  
per kalendermånad i pärm 
 

Papper 2 år      Ja Inrapporteras på SCB:s hemsida. 

    

Konjunkturstatistik  S   I årsvis ordning på  
R:\2020-02\LonKlar 

Digitalt 2 år       Rapporteras till SCB. 
 
Sammanställning av lönesummor.  
Filkörning av Dataservice. 

    

Arbetsställenummer S   I årsvis ordning på 
J:\SK Loneservice/ 
Arbetsställenummer 
 
Närarkiv, plan 2, i pärm märkt 
arbetsställenummer 

Digitalt 1 år efter 
inaktualitet 

      Rapporteras till SCB.  
Material som sparas tillfälligt i digital 
mapp J är ett utdrag från SCB:s 
hemsida.  
Förvaras i digital form från och med 
2018. 

 

 
 
 
 

Kortperiodisk 
sysselsättningsstatistik 
(män, kvinnor) 

S   I pärm hos 
Systemadministratör 
 
 
 
 
 
 
 

Papper Vid inaktualitet     
 

Underlagen förvaras tillfälligt.  
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

1.2 Styrning 
                    

1.2.3 
Nämndens styrning och 
kontroll 

                    

1.2.3.1 Hantera egen styrning SK regelsamling S   Canea One  
 

Digitalt 3 år Digitalt     Hämtas ut från lagbevakningssystem 
och registreras i förvaltningens 
ledningssystem.  

 

 
 
 

Policys,  
kvalitets och miljö enligt 
ISO 

Ciceron   Ciceron Digitalt Bevaras 
 

5 år  Ja Kopia förvaras på  
J:\SK Kvalitet och Miljo\Policys 

  

Processkarta  S  Canea One Digitalt Bevaras Digitalt 5 år Ja  

  

Plan Ciceron 
Canea One 

 Ciceron 
Canea One 

Digitalt Bevaras  Digitalt 5 år Kan före-
komma 

Separat gallringsfrist kan förekomma 
för specifik angiven plan i 
Servicenämndens 
dokumenthanteringsplan. 

  

Övergripande  
och andra betydande 
rutiner 

S  Canea One Digitalt Bevaras  Digitalt 5 år Ja  

  

Mall för blankett, 
checklista och 
dokumentmall 

S  Canea One Digitalt 1 år efter 
inaktualitet 

  Kan före-
komma 

 

  

Instruktion, manual, rutin 
och lathund 

S  Canea One Digitalt 1 år efter 
inaktualitet 

  Kan före-
komma 

 

1.2.3.2 Bedriva internkontroll Riskanalys inom intern 
kontroll,  
beslut av Servicenämnd  

D   Ciceron 
Stratsys 
 
 
 

Digitalt Bevaras   5 år   Avser den lagstadgade interna 
kontrollen.  
Rapportering sker i Stratsys. Rapport 
till nämnden tas ut från Stratsys till 
Word och/eller pdf. 
Originalen förvaras i diariet - Ciceron.  
Kopior förvaras i årsvis ordning i 
digital mapp J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Intern kontroll  
och rensas i samband övrigt 
räkenskapsmaterial med gallringsfrist 
7 år. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    

Intern kontrollplan,  
beslut av Servicenämnd 

D   Ciceron 
Stratsys 
 
 

Digitalt Bevaras   5 år   Avser den lagstadgade interna 
kontrollen.  
Originalen förvaras i diariet - Ciceron.  
Kopior förvaras i årsvis ordning i 
digital mapp J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Intern kontroll  
och rensas i samband övrigt 
räkenskapsmaterial med gallringsfrist 
7 år. 

    

Uppföljning av Intern 
kontroll,  
beslut av Servicenämnd 

D   Ciceron 
Stratsys 
 
 

Digitalt Bevaras   5 år   Avser den lagstadgade interna 
kontrollen.  
Originalen och arbetsmaterial 
förvaras i diariet - Ciceron.  
Kopior förvaras i årsvis ordning i 
digital mapp J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Intern kontroll  
och rensas i samband övrigt 
räkenskapsmaterial med gallringsfrist 
7 år. 

    

Kontroller för Intern 
kontroll  

S   I årsvis ordning på 
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Intern  

Digitalt 7 år      Ja Avser den lagstadgade interna 
kontrollen.  
Kopior rensas i samband med övrigt 
räkenskapsmaterial. 

    

Attestförteckning D   Ciceron  Digitalt Bevaras   5 år  Ja Originalen förvaras i diariet - Ciceron. 
Kopior förvaras på                       
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\ Rutiner\Attestregler                      
och rensas i samband övrigt 
räkenskapsmaterial med gallringsfrist 
7 år. 
 

 

 

1.2.3.3 Hantera revision Internrevisorsprogram,  
enligt ISO 

S   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I årsvis ordning på 
J:\SK Internrevision 

 

J:\SK Kvalitet och Miljo\ 
Revisioner\ 
Interna revisioner\ 
Internrevision ÄLDRE\ 
Internrevisionsprogram 

Digitalt 1 år efter 
inaktualitet 

     Ja Original på  
J:\SK Kvalitet och Miljo\ Revisioner\ 
Interna revisioner\ 
Internrevision ÄLDRE\ 
Internrevisionsprogram 

En kopia upprättas i digital mapp 
J:\SK Internrevision som är 
arbetsmaterial för internrevisorer. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    

Internrevisionsrapporter  
enligt ISO 

Stratsys 
 
 

  Stratsys 
 
I årsvis ordning på 
J:\SK Internrevision\ 
Internrevisionsrapport 
 
I årsvis ordning på 
J:\SK Kvalitet och Miljo\ 
Ledningens genomgång 
 

Digitalt Bevaras Digitalt 5 år  Ja Levereras till ekonomer som levererar 
för den interna kontrollen. 
Original förvaras i digital mapp J:\SK 
Internrevision 
\Internrevisionsrapporter 
 

I enlighet med krav inom ISO (kap 
9.2) och inom ramen för 
internkontrollen redovisas avvikelser 
från internrevisionsrapporter i 
Stratsys.  
 

Kopior förvaras i årsvis ordning i 
digital mapp J:\SK Kvalitet och 
Miljo\Revisioner\Interna revisioner, 
rensas 5 år efter upprättande.  
Rapporter som förvaras i digital mapp 
J:\SK Kvalitet och Miljo\Ledningens 
genomgång är underlag för 
ledningens genomgång. 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

Externrevisionsrapporter  
enligt ISO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D   Ciceron 
 
I årsvis ordning på 
J:\SK Kvalitet och Miljo\ 
Revisioner\Externa revisioner 
 
I årsvis ordning på 
J:\SK Kvalitet och Miljo\ 
Ledningens genomgång 

Papper/ 
digitalt 

Bevaras   5 år  Ja Original förvaras i digital mapp J:\SK 
Kvalitet och Miljo\ Revisioner\Externa 
revisioner 
 
Rapporter som förvaras i digital mapp 
J:\SK Kvalitet och Miljo\ Ledningens 
genomgång 
är underlag för ledningens 
genomgång. 
 
Rapporter som förvaras i pärm är 
arbetsmaterial hos kvalitets- och 
miljösamordnare, rensas 3 år efter 
inaktualitet.  



Borås Stad, Servicenämnden  
                                                                Sida 

                                             16(81) 

 

 

Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    

Avvikelser 
enligt ISO 

S   I årsvis ordning på  
J:\SK Kvalitet och Miljo\ 
Avvikelsehantering\Avvikelser 
 
I årsvis ordning på 
J:\SK Kvalitet och Miljo\ 
Ledningens genomgång 
 
I pärm hos kvalitets- och 
miljösamordnare 

  3 år      Ja I de fall avvikelser inkommer i 
pappersform förvaras handlingen i 
pärm och är arbetsmaterial tills att 
ärendet stängs och läggs över i digital 
mapp:                                           
J:\SK Kvalitet och Miljo\ 
Avvikelsehantering\ Avvikelser 
 

Original förvaras i digital mapp:    
J:\SK Kvalitet och Miljo\ 
Avvikelsehantering\Avvikelser 
 

Avvikelser som förvaras i digital mapp 
J:\SK Kvalitet och Miljo\ Ledningens 
genomgång är underlag för 
ledningens genomgång. 

    

Sammanställning av 
inrapporterade 
avvikelser och status 

D   Ciceron 
 
I årsvis ordning på 
J:\SK Kvalitet och Miljo\ 
Avvikelsehantering\ 
Avvikelser 

Digitalt Bevaras   5 år  Ja   

    

Revisionsrapporter från 
Stadsrevisionen och 
nämndes svar till 
Stadsrevisionen 

Ciceron   Ciceron Digitalt Bevaras   5 år  Ja   

1.2.4 Mål- och resursplanering                     

1.2.4.1       
          

Hantera 1-årig mål- och 
resursplan 

Borås Stad 
                  

    

Budgetunderlag/ 
Budgetsammanställning 

S   Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 
 
I årsvis ordning på 
J:\SK Redovisningsservice\ 
Budget 
 

  

Papper/ 
digitalt 

7 år         

  

  
 
 

Delårsrapport Agresso   Agresso 
 
Närarkiv, plan 2,                       
i årsvis ordning  
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
Bokslut 

Papper/ 
digitalt 

Se inledande 
anmärkning, 
sida 41,  
2.4 Ekonomi 

      Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 
Process från Instruktioner till 
förvaltningarna till slutlig 
sammanställning med 
Resultaträkning och Balansräkning. 



Borås Stad, Servicenämnden  
                                                                Sida 

                                             17(81) 

 

 

Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    

Årsbokslut, 
arbetsmaterial 

Agresso   Agresso 
 
Närarkiv, plan 2,                       
i årsvis ordning  
 
I årsvis ordning på  
J:\SK 
Redovisningsservice\Bokslut 
 

 
 

Papper/ 
digitalt 

Se inledande 
anmärkning,  
sida 41, 
2.4 Ekonomi 

      Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 
Förvaras för information och kontroll. 
Process från Instruktioner/Tidplan till 
förvaltningarna, till slutlig 
sammanställning av Resultaträkning, 
Balansräkning och 
Kassaflödesanalys.  
Slutliga rapporter finns i 
Kommunfullmäktiges handlingar 
(Årsredovisningen). 

    

Specifikationer till 
Balanskonton över 
samtliga tillgångar och 
skulder  

S   Närarkiv, plan 2,                       
i kontonummer- och årsvis 
ordning 

Papper 7 år       Underlag finns hos respektive 
förvaltning samt hos 
Redovisningsservice. 
Varje balanskonto skall specificeras. 

    

Koncernavstämning,  
arbetsmaterial  

S   Närarkiv, plan 2,                        
i årsvis ordning 
 
I årsvis ordning på 
J:\SK Redovisningsservice\ 
Bokslut 

Papper/ 
digitalt 

7 år       Omfattar koncerninterna poster. 
Blankett som ställs ut av fordrande 
bolag. 
Handling förvaras för information och 
kontroll hos respektive part. 
Handling i pappersform är original. 
 

    

Koncernsamman-
ställning, 
arbetsmaterial 

S   Närarkiv, plan 2, i årsvis 
ordning 
 
I årsvis ordning på 
J:\Redovisning och Finans 
gemensam\ 
Koncernredovisning 

Papper/ 
digitalt 

7 år       Omfattar Borås Stad och ägda bolag. 
Grunden är en Excel fil per bolag.  
Slutliga rapporter finns i 
Kommunfullmäktiges handlingar 
(Årsredovisningen). 
 

    
Förvaltningens budget                   

    

Budgetanvisningar för 
förvaltningen 

S   I årsvis ordning på 
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Budgetår 

Digitalt 7 år       Material på digital mapp J, gallras i 
samband med övrigt 
räkenskapsmaterial. 

    

Personalbudget till 
Agresso 

Agresso   Agresso Digitalt  Se inledande 
anmärkning,  
sida 41, 2.4 
Ekonomi 

     Ja Filen förvaras i digital mapp 
J:\Agresso personalbudgetfil.  
Filen läses sedan in i Agresso.  

    

Personalbudget Agresso     Agresso -  
Personalbudgetmodul Planner 

Digitalt Se inledande 
anmärkning,  
sida 41, 2.4 
Ekonomi 

  

  

 Ja   

    

Ansvarsbudget, 
underlag 

S   I årsvis ordning på  
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Budgetår  

Digitalt 7 år       Ja Gallras i samband med övrigt 
räkenskapsmaterial. 
Uppgifter hämtas från KomMa, 
VisionFlow, SNOW. 



Borås Stad, Servicenämnden  
                                                                Sida 

                                             18(81) 

 

 

Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    

Budget,  
beslut av Servicenämnd 

D   Ciceron  
 
Stratsys - verksamhetsplan, 
i årsvis ordning 
 
 
 

Digitalt Bevaras   5 år   Rapportering sker i Stratsys. Rapport 
till nämnden tas ut från Stratsys till 
Word och/eller PDF. 
Original förvaras i diariet -Ciceron.  
Kopior förvaras på 
 J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Budgetår  
och rensas i samband övrigt 
räkenskapsmaterial med gallringsfrist 
7 år. 

    

Årsredovisning/ 
bokslut 

                  

    
Årsredovisningar                   

    

Årsbokslutsanvisningar 
för förvaltningen 

S 
 
 
 
 
 
 
 

  I årsvis ordning på 
 J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Budgetår 

Digitalt 7 år        Material på digital mapp J gallras i 
samband med övrigt 
räkenskapsmaterial. 
 

    

Årsredovisning, 
beslut av Servicenämnd 

D   Ciceron  
 
Stratsys - verksamhetsplan, 
i årsvis ordning 
 
 
 

Digitalt Bevaras   5 år   Rapportering sker i Stratsys. Rapport 
till nämnden tas ut från Stratsys till 
Word och/eller PDF. 
Original förvaras i diariet -Ciceron.  
Kopior förvaras på  
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Budgetår  
och rensas i samband övrigt 
räkenskapsmaterial med gallringsfrist 
7 år. 

    

Specifikationer till 
Balanskonton 

S 
(Office-
program) 

  I årsvis ordning på  
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Budgetår   

Digitalt 7 år        Specifikationerna överlämnas till 
Redovisningsservice som förvarar 
originalen, se 1.2.4.1 Hantera 1-årig 
mål- och resursplan. 
I digital mapp J ligger kopior som 
rensas i samband med övrigt 
räkenskapsmaterial. 

    

Investeringsredovisning D   Ciceron 
 
Stratsys - verksamhetsplan,  
i årsvis ordning 

Digitalt Bevaras   5 år   Ingår i årsredovisning. 
Rapportering sker i Stratsys. Rapport 
till nämnden tas ut från Stratsys till 
Word och/eller PDF. 
Kopior förvaras på  
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Budgetår  
och rensas i samband övrigt 
räkenskapsmaterial med gallringsfrist 
7 år. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    
Budgetuppföljning                   

    

Tertialrapporter, 
beslut av Servicenämnd 

D   Ciceron  
 
Stratsys - verksamhetsplan, 
i årsvis ordning 
 
 
 

 

 

Digitalt Bevaras   5 år   Rapportering sker i Stratsys. Rapport 
till nämnden tas ut från Stratsys till 
Word och/eller PDF. 
Original förvaras i diariet -Ciceron.  
Kopior förvaras på  
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Budgetår  
och rensas i samband övrigt 
räkenskapsmaterial med gallringsfrist 
7 år. 

    

Månadsbokslut  
(10-dagars), information 
till Servicenämnd 

D   Ciceron  
 
Stratsys - verksamhetsplan, 
i årsvis ordning 
 
 
 

Digitalt Bevaras 
 

  5 år   Rapportering sker i Stratsys. Rapport 
till nämnden tas ut från Stratsys till 
Word och/eller PDF. 
Original förvaras i diariet -Ciceron.  
Kopior förvaras på  
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Budgetår\ 
Månadsbokslut  
och rensas i samband övrigt 
räkenskapsmaterial med gallringsfrist 
7 år. 

    

Budgetuppföljning 
månadsvis, 
ägarrapporter 

KomMa    J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\KomMa 

Digitalt 7 år       Ja Kopior förvaras i digital mapp J och 
rensas i samband med övrigt 
räkenskapsmaterial. 

    

Miljörapporter, 
beslut av Servicenämnd 

D   Ciceron  
 
Stratsys - verksamhetsplan, 
i årsvis ordning 
 
 
 

Digitalt Bevaras 
 

5 år   Rapportering sker i Stratsys. Rapport 
till nämnden tas ut från Stratsys till 
Word och/eller PDF. 
Original förvaras i diariet - Ciceron.  
Kopior förvaras på  
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Miljörapport, 
Synpunktshantering och 
Klimatkompensation i 
Stratsys\Miljörapport  
och rensas i samband övrigt 
räkenskapsmaterial med gallringsfrist 
7 år. 

    

Personalekonomisk 
redovisning,  
för förvaltningen  

D   Ciceron  Digitalt Bevaras   5 år  Ja Förvaltningens egna 
personalekonomiska redovisning. 
 

    

Personalekonomisk 
redovisning  
 
 

S   Stratsys - SAM-modulen  Digitalt Bevaras  Digitalt 5 år   Uppgifter till Borås Stads centrala 
personalekonomiska 
redovisning. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

1.3 Organisering                     

1.3.1 Organisering                     

1.3.1.4 Organisera linje Organisationsplan  D   Ciceron 
 
Intranätet  
 
Canea One 

Digitalt Bevaras 
 

5 år  Ja Kopia förvaras i förvaltningens 
ledningssystem Canea One,  
rensas 3 år efter inaktualitet 

    

Delegationsordning D   Ciceron  Digitalt Bevaras 
 

5 år   Delegationsordning för 
Servicenämnden tas upp i nämnden 
vid varje ny mandatperiod.  
Kopia förvaras i förvaltningens 
ledningssystem Canea One,  
rensas 3 år efter inaktualitet. 

1.4 Demokrati och insyn                     

1.4.1 
Hantering av allmänna 
handlingar  

                    

1.4.1.2 Hantera personuppgifter Personuppgifts-
biträdesavtal 

D  Ciceron 
 
Nämndsekreterarskåp,  
rum 2242, Pantängen, 
i bokstavsordning (företag) 

Papper/ 
digitalt 

Bevaras  5 år Ja Handling i pappersformat är kopia.  

  Lista över 
personuppgifts-
behandlingar 

S  Privacy Records  Digitalt Vid inaktualitet  5 år Ja  

  Rapport, 
dataskyddsförordningen 
(DFS)  

D  Ciceron Digitalt Bevaras  5 år Ja Årlig sammanställningsrapport över 
personuppgiftsincidenter och 
registerutdrag. 

  Samtyckesblanketter vid 
publicering av 
personuppgifter 

S  Hos kalkylerare Digitalt Vid inaktualitet   Ja Gallras när personen återtar 
samtycke. 

1.4.2 Offentlig dialog                     

1.4.2.1 Hantera allmänhetens 
synpunkter 

Synpunkt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S   Infracontrol Digitalt Se 
anmärkningar 

  5 år  Kan före-
komma 

Handlingar rörande synpunkter av 
rutinmässig karaktär gallras vid 
inaktualitet och utförs av 
Stadsledningskansliet. 
Stadsledningskansliet informerar 
förvaltningen när gallringen sker.  
 
I de fall synpunkten leder till en 
åtgärd som är av stor betydelse för 
verksamheten ska åtgärden hanteras 
som övrig ärendehantering och 
registreras på annat sätt, till exempel 
i nämndens diarium - Ciceron.  
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    

Redovisning/Rapport  
synpunktshantering 

D   Ciceron Digitalt Bevaras   5 år   Rapporteras in i Stratsys varje halvår. 
Rapport presenteras en gång om året 
för nämnden. Omfattar ärendestatistik 
för  
synpunkter. 

2.0 
Samordnat 
verksamhetsstöd                     

2.1 Informationsförvaltning                     

2.1.0 Ledning                     

2.1.0.2 Styra 
(informationsförvaltning) 

Förteckning över 
arkivredogörare  
 

S  I pärm hos nämndsekreterare  
 
J:\SK Servicenamnden\ 
Hantering av nämndens diarie 
och arkiv\Arkivredogörare 
Förteckning 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet     Original är i digitalt format.  

            

2.1.2 Registratur           

2.1.2.0 Leda - Styra - Organisera 
(Registratur) 

Klassificeringsschema/  
Registreringsplan 

Ciceron 
 
Canea One 

  

Ciceron 
 
Canea One 

Digitalt         Hanteras av Stadsledningskansliet. 

2.1.3 
Dokumentation och 
dokumenthantering 

                    

2.1.3.2 Planera och hantera 
dokumentation 

Dokument-
hanteringsplan 

D   Ciceron Digitalt  Bevaras   5 år   Kopia förvaras i förvaltningens 
ledningssystem, rensas 3 år efter 
inaktualitet. Kopian larmas varje år, i 
oktober. Efter granskning med mera 
beslutar nämnden i januari 
nästkommande år.  

2.1.4 Arkivering                     

2.1.4.1 Hantering analog 
arkivering  

Reversaler till 
Stadsarkivet 

S  Nämndsekreterarskåp,  
rum 2242, Pantängen, 
i årsvis- och 
avdelning/enhetsordning 

Papper Vid inaktualitet   Ja Original skickas till Stadsarkivet.  

2.2 
Systemförvaltning och 
arkitektur                     

2.2.2 Teknisk systemförvaltning                     

2.2.2.0 Leda - Styra - Organisera  
(Teknisk 
systemförvaltning) 

Projektdirektiv S   J:\[Projektnamn]  
 
K:\Dataservice\PROJEKT\ 
[Projektnamn]) 

Digitalt 5 år efter  
inaktualitet 

     Ja   

    

Projektdefinition S   J:\[Projektnamn]  
 
K:\Dataservice\PROJEKT\ 
[Projektnamn]) 

Digitalt 5 år efter  
inaktualitet 

     Ja   
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    

Övergripande 
processbeskrivningar 
över verksamheten 

S   Webbserver  
http://itil.boras.se 

Digitalt Vid inaktualitet     
 

Processhanteringssystem 
(Conciliate).  

    

Tekniska beskrivningar S   K:\Dataservice\ 
Drift\Driftdokumentation 
 
VisionFlow/CMDB 

Digitalt Vid  
inaktualitet 

     Ja Ärendehanteringssystemet 
(VisionFlow/CMDB). 
Avser bland annat systemkrav för 
upphandling. 

2.2.2.3 Förvalta system Förändringsförfrågan, 
beslutade, 
(Request for change 
(RFC))  

S 

  

VisionFlow Digitalt Bevaras Digitalt 5 år  Ja Avser en formell förfrågan om en 
förändring eller borttag.  
Den innehåller detaljer om den 
föreslagna förändringen av en 
specificerad konfigurationsenhet i IT-
miljön och registreras alltid 
elektroniskt. 

    

Standardförfaranden, 
(Standard Operational 
Procedure (SOP)) 

S 

  

VisionFlow Digitalt Bevaras Digitalt 5 år   Avser procedurer som används i 
hantering av IT-drift.  

    

Systemdokumentation S 

  

K:\Dataservice\Drift\ 
Driftdokumentation 
 
VisionFlow/CMDB 

Digitalt Vid inaktualitet   

  

 Ja 

  

  
  Användarbeställningar 

via IT-portal 
S   IT-portal Digitalt Vid inaktualitet       IT-portalen (ATEA Service Market). 

    

Behörighetsblankett, 
Heroma 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,  
per förvaltning och i 
personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja Gällande förvaring i Heroma,  
se inledande anmärkning på sida 24 
(2.3 HR/Personal). 

    

Arbetsmaterial, 
årskifteshantering 

Agresso 

  

Agresso 
 
Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 
 
 
 

Papper/ 
digitalt 

Se inledande 
anmärkning,  
sida 41, 
2.4 ekonomi 

  

    

Till exempel 
verifikationsnummerserier, styrning 
av flöden med mera. 
Original uppgifter i Agresso. 
Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 

    

Begäran om behörighet 
till Agresso 

S   Outlook 
 
I årsvis ordning på 
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Rutiner\ 
Behörigheter Agresso  

Digitalt 2 år efter 
inaktualitet 

     Ja Behörighet till diverse funktioner. 
Outlook, via mail-adressen "Agresso 
Behörighet". 
Efter registrering i Agressos 
behörighetsregister erhåller 
beställaren/användare kvittens från 
Redovisningsservice. 
Mail förvaras av Redovisningsservice. 
I digital mapp J, förvaras 
arbetsmaterial som rensas i samband 
med övrigt räkenskapsmaterial. 



Borås Stad, Servicenämnden  
                                                                Sida 

                                             23(81) 

 

 

Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    

Behörigheter i KomMa KomMa 

  

KomMa,  
per användar-ID 

Digitalt 2 år efter 
inaktualitet 

     Ja Användaren inaktiveras vid avslut, 
men finns kvar i KomMas 
användarlista. 

    

Ansvars- och 
behörighetsfrågor i 
Stratsys 

Stratsys 

  

Stratsys,  
per användare 

Digitalt Vid inaktualitet      Ja Användaren tas bort vid avslut av 
anställning via AD-synk. 
Berörda informeras via mail 
angående upplägg an användare. 

    

Mail ang. begäran om 
nytt lösenord till 
ekonomisystemet 
Agresso 

S OSL  
18: 8,  
4:e punkten 

Outlook  Digitalt Vid inaktualitet   

    

Kommer numera in från användarna 
via mail-adressen  
"Agresso Lösen".  
Redovisningsservice besvarar 
lösenordet via den mailadress som 
fanns i inkommande mail. Förvaras i 
speciell gemensam mailbox "Agresso 
Lösen".  

    

Kvittens för behörighet 
till ekonomisystemets 
olika funktioner 

S 

  

Outlook  Digitalt Vid inaktualitet      Ja   

2.2.3 IT-plattform och drift                     

2.2.3.0 Leda - Styra - Organisera  
(IT-plattform och drift) 

Överenskommelse 
angående nyttjande av 
IT-tjänst (SLA) 

S 

  

Närarkiv, plan 4, Nornan,  
per kund i pärm 
 
VisionFlow 
 
K:\Dataservice\SLM\ 
Kunder-tjänster 

Papper/ 
digitalt 

2 år efter 
inaktualitet  

     Ja   

    

Allmänna villkor 
gällande alla IT-
tjänsteleveranser 

S 

  

Intranätet Digitalt Vid inaktualitet       I dokument "Överenskommelse 
angående nyttjande av IT-tjänst 
(SLA)" hänvisas till "Allmänna villkor 
gällande alla IT-tjänsteleveranser". 

    

Leverantörsavtal (UC) S OSL  
31:16 

Ciceron 
 
Närarkiv, plan 4, Nornan,     
per leverantör i pärm 
 
VisionFlow 

Papper/ 
digitalt 

2 år efter 
inaktualitet  

     Ja Sekretess i vissa fall Kommersiell 
sekretess 31 kap 16§ Offentlighets- 
och sekretesslagen.  

2.2.3.1 Hantera fel Rapport avseende 
allvarlig 
IT-driftstörning 
(Major Incident Report 
(MIR)) 

D 

  

Ciceron 
 
K:\Dataservice\IT-support\  
MIR Rapporter 
 
 

Digitalt Bevaras   5 år  Ja   

    

Beställningar (SRQ) och 
Incidenter via 7600 

VisionFlow 

  

VisionFlow Digitalt Vid inaktualitet         
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

2.2.3.25 Hantera övriga frågor (IT-
plattform och drift) 

NKI-undersökning D 

  

Ciceron 
 
I kronologisk ordning på 
K:\Dataservice\Kund\NKI 

Digitalt Bevaras   5 år     

    

Statistik. 
ärenden och telefoni 

D 

  

Ciceron 
 
I kronologisk ordning på 
K:\Dataservice\IT-support\ 
SD-Statistik  

Digitalt Bevaras   5 år  Ja   

    
Tillstånd från 
Myndigheter  

S 
  

Närarkiv, plan 4, Nornan Papper Bevaras Papper 5 år  Ja Pärm märkt tillstånd. 

2.3 HR/Personal 

                  

Inledande anmärkning:  
handlingar som skapats digitalt får 
förvaras digitalt i Heroma tills frågan om 
bevarande och gallring har utretts. 

2.3.1 
Samverkan och 
förhandling 

                    

2.3.1.0 Leda - Styra - Organisera Arbetsgivaranvisningar, 
löneöversyn 

S 

  

I årsvis ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-specialist\Löneöversyn  

Digitalt 3 år        Behöver sparas en tid för att till 
exempel se vilka satsningar som 
gjorts tidigare år.  

2.3.1.1 Hantera samverkan enligt 
avtal 

MBL-protokoll samt 
förhandlingsunderlag 

D 

  

Ciceron 
 
 J:\SK Personalsekreterare/ 
HR-Specialist/  
Samverkan & MBL.  

Digitalt/ 
arkiv 80 

Bevaras   5 år  Ja Sparas tillsammans med det ärende 
de tillhör. 

  
  

FSG-protokoll D 
  

Ciceron Digitalt Bevaras   5 år  Ja   

2.3.1.2 Hantera LAS LAS-lista  S 

  

J:\SK Personal\LAS Digitalt 1 år      Ja Lista över anställda med 
tidsbegränsade anställningar.  
Används som bevakningslista inom 
förvaltningen. 

  

  

Företrädesrätt enligt 
LAS, 
varsel och besked 

S 

  

Per namn i pärm hos  
HR-specialist 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-specialist\LAS  
 
 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet      Ja Original förvaras i pärm. 

2.3.1.3 Hantera lönerevision Lönekartläggning,  
inklusive 
material/underlag 

S   I årsvis ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-specialist\Löneöversyn, 
Heroma Löneöversyn 

Digitalt 10 år       Ja Behöver sparas en tid för att till 
exempel se vilka satsningar som 
gjorts tidigare år.  

    Beslut och 
underlag/material, 
förvaltningsspecifika 
lönesatsningar (LG) 

S   I årsvis ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-specialist\Löneöversyn 

Digitalt 3 år       Ja Behöver sparas en tid för att till 
exempel se vilka satsningar som 
gjorts tidigare år.  
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Föreläsningsmaterial, 
Workshop kring 
löneöversynsprocessen  

S   I årsvis ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-specialist\Löneöversyn  

Digitalt 3 år      Ja  
 

    Information till de 
fackliga företrädarna 
samt sammanträdes-
dokumentation kring 
löneöversynsprocessen  

S   I årsvis ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-specialist\Löneöversyn 

Digitalt 3 år      Ja   

    Listor,  
underlag för 
lönesättning  

S   I årsvis ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-specialist\Löneöversyn 

Digitalt 3 år      Ja   

    Listor med den nya 
lönesättningen 

S   I årsvis ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-specialist\Löneöversyn 

Digitalt 3 år      Ja Listorna tas ut från Heroma 
Löneöversynsmodellen och 
exporteras till Excel. 

  

  

Sammanställning och 
kontroll mot beslutande 
satsningar i 
lönekartläggning 

S 

  

I årsvis ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-specialist\Löneöversyn 

Digitalt 3 år      Ja   

2.3.1.4 Hantera personalsamtal Dokumentation  
från medarbetarsamtal 

S OSL 39:1  
(andra 
stycket) 

Hos ansvarig chef Papper/ 
digitalt 

Se 
anmärkningar 

     Ja 
 

Övriga anteckningar - gallras när 
nästa medarbetarsamtal har ägt rum. 
Överenskommelser - när anställning 
upphör.  

2.3.1.5 Hantera övrig 
personalsamverkan 

Mötesanteckningar från 
arbetsplatsträffar (APT) 

S 

  

J: eller K: Digitalt 3 år      Ja Benämningen mötesanteckningar 
syftar på anteckningar från mötet och 
inte egna personliga 
minnesanteckningar. 

2.3.2 Kompetensförsörjning                     

2.3.2.1 Rekrytera Arbetsanalys och 
Kravprofil  

S 

  

I årsvis och handläggarvis 
ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Rekrytering 

Digitalt 2 år       Ja   

    Annons Heroma 

  

Heroma 
 
I årsvis och handläggarvis 
ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Rekrytering 

Digitalt Bevaras  Digitalt Se  
anmärkningar 

  Ja Annonserna bevaras automatiskt i 
Heroma Rekrytering efter att 
rekryteringsärenden avslutas efter 2 
år.  
Annonserna tillsammans med 
sökandestatistik är bevarandevärd 
information.  

    Vakansprövning Heroma 
  

Heroma Digitalt Se anmärkning       Ja Gallras två år efter vakansprövning. 

    Matchningar från 
medarbetarcentrum 

S 

  

I årsvis och handläggarvis 
ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Rekrytering 
 
Outlook 

Digitalt Vid inaktualitet       Ja Original förvaras i digital mapp. 



Borås Stad, Servicenämnden  
                                                                Sida 

                                             26(81) 

 

 

Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Användarkonton Heroma 

  

Heroma Digitalt 2 år 

  

    Ja Gallras automatiskt av systemet två 
år efter senaste ansökan. 
 

  
  

Anställningsavtal S   Personalakt Papper Bevaras Papper 5 år   Ja Avtalet reglerar både lön och beslut 
om anställningen. 

    Ansökningshandlingar Heroma 

  

Heroma Digitalt Se anmärkning Digitalt     Ja Gallras 2 år efter tillsättning.  
Bevaras för den som får tjänsten. 

    Blankett för bedömning 
av inkomna 
ansökningshandlingar, 
intervjuresultat och 
referenstagningsresultat 

S 

  

I årsvis och handläggarvis 
ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Rekrytering 
 
I årsvis ordning i pärm hos  
HR-specialist 

Papper/ 
digitalt 

3 år       Ja   

    Intervjufrågor S 

  

I årsvis ordning, per ärende på 
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Rekrytering 
 
I årsvis ordning i pärm hos  
HR-specialist 

Papper/ 
digitalt 

3 år       Ja   

    Referensfrågor S 

  

I årsvis ordning, per ärende på 
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Rekrytering 
 
I årsvis ordning i pärm hos  
HR-specialist 

Papper/ 
digitalt 

3 år       Ja   

    Meddelande om tillsatt 
tjänst till övriga sökande 

Heroma 

  

Heroma Digitalt/ 
logg 

Se anmärkning       Ja Gallras 2 år efter tillsättning i form av 
en logg i systemet. 

    Spontanansökningar S 

  

Outlook  
 
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-specialist\ 
Rekrytering\Rutiner, mallar\ 
Svar intresseanmälan  

Digitalt Vid inaktualitet       Ja   

  

  

Rekrytering, 
kostnadsuppföljning per 
rekrytering 

S 

  

I årsvis ordning, per ärende på 
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Rekrytering 

Digitalt 2 år       Ja   

2.3.2.2 Kompetensutveckla Kompetens-
försörjningsplan 

D 

  

Ciceron 
 
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\ 
Kompetensförsörjning 

Digitalt Bevaras   5 år  Ja Kopia förvaras i digital mapp J. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Employer Branding 
handlingsplan samt 
rapport 

D 

  

Ciceron 
 
J:\SK Personal\ 
Employer Branding 

Digitalt Bevaras   5 år  Ja Avser handlingstypen plan.  
Kopia förvaras i digital mapp J. 

    Utbildningblankett (krav) S 

  

LIS Digitalt Se anmärkning      Ja Avser genomförd utbildning som är 
lagstadgade, till exempel "Heta 
Arbeten" och "Arbeten på Väg". 
 
Blankett i pappersform gallras efter 
registrering i LIS.  
Informationen i digital form gallras 
senast två år efter avslutad 
anställning.  

    Intyg och diplom S 
  

Personalakt Papper Bevaras Papper 5 år  Ja 
 

    Bokningsbekräftelse S 

  

Outlook  
 
I bevakningsmapp hos 
assistent, Pantängen 

Papper/ 
digitalt 

1 år      Ja Bevakningsmapp, rensas efter 6 
månader.  

  

  

Förteckning över 
personer som gått en 
specifik utbildning 

S 

  

Outlook  Digitalt Vid inaktualitet      Ja   

2.3.2.4 Driva mentorverksamhet Fadderlista, 
underhållsarbete 

S 

  

K:\SK\NYA ALLA\Fadderlista 
Entreprenad 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet 

      

Avser Idrottsenheten. 

2.3.2.5 Hantera omställning Handlingar maa 
omplaceringsärenden,  
andras besvarade 
 
 

S 

  

I årsvis och objektvis ordning 
på J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Rehab och 
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\ 
Omplac.förfr_Omplaceringar 

Digitalt Vid inaktualitet       Ja 
 

    Handlingar maa 
omplaceringsärenden,  
egna ut 

S OSL 39:2 I årsvis och objektvis ordning 
på J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Rehab och 
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\ 
Omplac.förfr_Omplaceringar 
 
Närarkiv, plan 2, 
se anmärkning 
 

Papper/ 
digitalt 

Bevaras Papper 5 år  Ja Enligt LAS antingen på grund av 
personliga skäl eller på grund av 
arbetsbrist. Oavsett hör de till någon 
av dessa två ärendetyper. 
Beroende på ärendets art, kan 
handlingar finnas i låst skåp i 
närarkivet, plan 2. Detta gäller vid till 
exempel uppsägning av personliga 
skäl.  
 
Förvaltningen har beslutat att dessa 
personalärenden ska ligga i angivet 
skåp i närarkivet fram tills avställning 
och sändning till Stadsarkivet. När det 
är dags att sända personalakten till 
stadsarkivet placeras handlingen i 
personalakten för sammanhållen 
dokumentation rörande den anställde. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Omplaceringsutredning 
av personliga skäl 

S OSL 39:2 Närarkiv, plan 2 Papper Bevaras Papper 5 år   Ja Inlåst i närarkiv tillsammans med 
övrig dokumentation i 
rehabiliteringsärendet. 
 
Förvaltningen har beslutat att dessa 
personalärenden ska ligga i angivet 
skåp i närarkivet fram tills avställning 
och sändning till Stadsarkivet. När det 
är dags att sända personalakten till 
Stadsarkivet placeras handlingen i 
personalakten för sammanhållen 
dokumentation rörande den anställde. 

  

  

Erbjudande om 
omplacering 

S 

  

Närarkiv, plan 2 Papper Bevaras Papper 5 år   Ja Förvaltningen har beslutat att dessa 
personalärenden ska ligga i angivet 
skåp i närarkivet fram tills avställning 
och sändning till Stadsarkivet. När det 
är dags att sända personalakten till 
Stadsarkivet placeras handlingen i 
personalakten för sammanhållen 
dokumentation rörande den anställde. 

  

  

Besked om omreglering 
av anställning p.g.a. 
partiell sjukersättning 

S 

  

Närarkiv, inlåst, plan 2 Papper Vid inaktualitet       Ja § 12 i Allmänna bestämmelser (AB). 
Gallras när omregleringen är 
genomförd. 
Förvaras tillsammans med övrig 
dokumentation i 
rehabiliteringsärendet. 
 

  

  

Varsel om omplacering 
av anställning p.g.a. 
partiell sjukersättning 

S 

  

Närarkiv, inlåst, plan 2 Papper Vid inaktualitet       Ja § 12 i Allmänna bestämmelser (AB). 
Gallras när omregleringen är 
genomförd. 
Förvaras tillsammans med övrig 
dokumentation i 
rehabiliteringsärendet. 

2.3.2.25 Hantera övriga frågor Körkortskontroll S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i avdelning- och 
personnummerordning 

Papper Vid inaktualitet       Ja   

  
  

Utdrag ur 
belastningsregister 

S 
  

Personalakt Papper Bevaras Papper 5 år     

  

  

Förteckning över 
inlämnade 
registerutdrag ur 
belastningsregistret  

S 

  

Personalakt 
 
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Övrigt\ 
Belastningsregistret  

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet       Ja   

  

  

Tystnadspliktförsäkran/ 
Sekretessförbindelse 

S   
 
 
 

Personalakt Papper Bevaras Papper 5 år   Ja 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

2.3.3 Bemanning                      

2.3.3.1 Hantera jourtjänstgöring Beredskapslista jour 
(inkluderat snöjour) 

S 

  

I pärm hos beredskapsledaren 
och avdelning Entreprenad 
 
J:\SK Fastighetsservice/ 
Jour/Information, Protokoll 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet 

    

 Ja Inom avdelning Entreprenad, 
gallringsfrist 4 år för handling i 
pappersformat. 

  

  

Beredskap, 
underlag 

S   Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning  

Papper 7 år      Ja Inkluderar körjournaler.  

2.3.3.2 Hantera schemaläggning Beredskapsschema S 

  

K:\Dataservice\Drift\ 
Bemanningskalender 

Digitalt 2 år efter 
inaktualitet 

      Ja Avser avdelning Dataservice. 

2.3.3.4 Hantera särskilda 
anställningsformer 

Särskilda anställningar 
med lönebidrag 

S 

  

I namnordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Lönebidrag  
 
I namnordning i pärm hos  
HR-specialist 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet       Ja   

    Placeringslista, 
ferieungdomar  

S 

  

I årsvis ordning på  
J:\SK Personal\ 
Ferieungdomar\ 
Ferier 20XX\ 
Placeringslista 20XX  

Digitalt Vid inaktualitet       Ja   

    Ansökan, 
ferieungdomar 

S 

  

I årsvis ordning på  
J:\SK Personal\ 
Ferieungdomar\ 
Ferier 20XX 
 
Outlook  

Digitalt Vid inaktualitet       Ja Original förvaras i digital mapp J. 

    Anställningsunderlag, 
ferieungdomar 

S 

  

I årsvis ordning på  
J:\SK Personal\ 
Ferieungdomar\ 
Ferier 20XX\ 
Anställningsunderlag 

Digitalt Vid inaktualitet       Ja   

  Utvärdering, 
ferieungdomar 

S 

 

J:\SK Personal\ 
Ferieungdomar\ 
 

Digitalt Vid inaktualitet   Ja  

    Praktiköversikt och 
praktikanter 
personalenheten  

S   
 
 
 
 
 
 

I årsvis ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Praktikplats  
 
Outlook 

Digitalt Vid inaktualitet       Ja Original förvaras i digital mapp J. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  

  

Förfrågningar och svar,  
praktikplats 

S 

  

I årsvis ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\ Rekrytering\ 
Mallar rekrytering\ 
Svar praktikplats 
  
Outlook 

Digitalt Vid inaktualitet       Ja Original förvaras i digital mapp J. 

  

  

Sammanställningslista, 
prao 

S   J:\SK Personal\Prao Digitalt 1 år        

  

  

Förfrågan, 
prao  

S   Outlook  Digitalt 1 år        

    Bekräftelse, 
prao 

S   Outlook  
 
I pärm hos assistent 
 
I datumordning på 
J:\SK Personal\Prao 

Papper/ 
digitalt 

1 år        

    Delgivning, 
prao 

S   Outlook 
 
I datumordning i pärm hos 
assistent 

Papper/ 
digitalt 

1 år     Ja   

2.3.4 Arbetsmiljö allmänt                     

2.3.4.1 Bedriva systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Skyddsrondsprotokoll S   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciceron 
 
I årsvis ordning på K:\SK\ 
NYA ALLA\FSG-protokoll 

Digitalt Bevaras   5 år  Ja Kopia förvaras i digital mapp på K, 
rensas vid inaktualitet. 

2.3.4.4 Hantera krisstöd Anhörigblankett Heroma OSL 39:3 Per förnamn i pärm hos 
Kundmottagning,  
Fordonsverkstad, plan 1 
 
I pärm hos 
Åkeri/Markrenhållning, rum 
2166, plan 1 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

Vid  
inaktualitet 

     Ja Uppdateras löpande. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

2.3.5 Personalhälsa                     

2.3.5.1 Bedriva friskvård Badkort för timavlönad 
personal, underlag 

S 

  

I årsvis- och 
personnummerordning i pärm 
hos assistent 

Papper Vid inaktualitet 

    

 Ja 

  

  

  

Underlag,  
friskvårdsaktiviteter  

S   I pärm hos assistent 
 
J:\SK Personal\friskvårdsgrupp 

Papper/ 
digitalt 

3 år      Ja Avser inbjudan, kallelser, 
minnesanteckningar och kopior på 
fakturor.  
Inbjudningar gallras efter två år. 

2.3.5.2 Utföra medicinska 
kontroller 

Uppgifter om anordning 
av medicinska samt 
biologiska 
exponeringskontrollerna  

S 

  

LIS - utbildningsdatabasen 
 
I personnummerordning i 
Personalakt 

Papper/ 
digitalt 

Bevaras Papper 5 år  Ja Exempelvis beställningsblankett. 
Enligt 3 § Arbetsmiljöförordningen.  

    Uppgifter om 
tjänstbarhetsintyg, 
register  

S 

  

LIS - utbildningsdatabasen, 
per person och datum  
 
I personnummerordning i 
Personalakt 

Papper/ 
digitalt 

Bevaras Papper 5 år  Ja Enligt 4 kap. 5, 6 §§ AML. 
Register med uppgifter om de 
undersöktas namn och 
undersökningsresultatet. 

  

  

Handlingar över 
arbetstagare som 
exponeras 
 

 

 

S 

 

LIS - utbildningsdatabasen, 
per person och datum  
 
Närarkiv, plan 2,  
i personnummerordning 

Papper/ 
digitalt 

Bevaras Papper 5 år  Ja I LIS - utbildningsdatabasen framgår 
endast notis om att medarbetare har 
gått på undersökning i 
bevakningssyfte. 
Enligt 3 § Arbetsmiljöförordningen 
(1977:1166).  

2.3.5.4 Hantera tillbud Tillbudsanmälan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heroma 

  
 
 
 

Heroma 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Personal\ 
Tillbud och arbetsskador\20XX  
 
I kronologisk ordning i pärm, 
inlåst hos assistent.  
 
Närarkiv, inlåst, plan 2, 
i kronologisk ordning i pärm  

Papper/ 
digitalt 

Bevaras Papper 5 år  Ja Kan anmälas i digitalt form och i 
pappersform. 
Från och med år 2015 förvaras 
handlingen i digital form.  
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

2.3.5.5 Hantera arbetsskada Arbetsskadeanmälan  Heroma OSL 39:2 Heroma 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Personal\  
Tillbud och arbetsskador\20XX  
 
I kronologisk ordning i pärm, 
inlåst hos assistent  
 
Närarkiv, inlåst, plan 2. 
i kronologisk ordning i pärm  

Papper/ 
digitalt 

Bevaras Papper 5 år  Ja Kan anmälas i digitalt form och i 
pappersform. 
Från och med år 2015 förvaras 
handlingen i digital form.  
Äldre arbetsskadeanmälningar 
förvaras hos assistent eller i 
närarkivet.  

2.3.5.6 Rehabilitera Rehabiliteringsutredning S OSL 39:2 Närarkiv, inlåst, plan 2,  
per efternamn 
 
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Rehab 

Papper/ 
digitalt 

Bevaras  Papper 5 år  Ja Kan innehålla utredning av 
arbetsförmåga. Planering för 
återgång i arbetet. Läkarintyg. 
Utredning för möjligheter till 
arbetsanpassning.  
Förvaras i digital mapp J med 
avslutade rehabärenden när ärendet 
stängs. 
 
Förvaltningen har beslutat att dessa 
personalärenden ska ligga i angivet 
skåp i närarkivet fram tills avställning 
och sändning till Stadsarkivet. När det 
är dags att sända personalakten till 
Stadsarkivet placeras handlingen i 
personalakten för sammanhållen 
dokumentation rörande den anställde. 

    Läkarintyg, 
rehabiliteringsutredning 

S OSL 39:2 I personnummerordning,  
inlåst hos assistent  

Papper Vid inaktualitet      Ja Förvaras så länge 
rehabiliteringsärendet pågår.   

2.3.5.25 Hantera övriga frågor Sjukstatistik  S 

  

I årsvis ordning på  
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist 

Digitalt 1 år      Ja Bevakning av kortvariga och 
långvariga sjukfall.  

  

  

Bevakning Sjukfrånvaro S 

  

Per assistent och arbetsledare 
på J:\SK Personal\ 
Bevakning sjukfrånvaro 

Digitalt 1 år      Ja För att inte missa läkarintyg och AFA-
brev. 

  

  

Beställning av 
företagshälsovård 
 
 
 
 
 
 

Avonova  
webbportal 

OSL  
39:1-2 

Avonova  
webbportal 

Digitalt 1 år      Ja Stadsledningskansliet ansvarar för 
Avonova webbportal. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  

  

Beställning 
terminalglasögon 

Agresso 
e-handel 

  

Agresso e-handel 
 
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Rutiner\ 
Terminalglasögon\ 
Beställningar\Klara 
 
I pärm hos ekonom på 
avdelning Affärsstöd Ekonomi  

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet       Ja Agresso e-handel, i 
ordernummerordning, 
verifikationsnummerordning och 
konteringsordning. 
Material i pärm förvaras hos ekonom i 
väntan på fakturering i Agresso. 
Material i pappersform gallras när 
faktureringen är klar i Agresso. 

  

  

Läkarintyg, 
ej rehabiliterings-
utredning  

S OSL 39:2 I personnummerordning, inlåst 
hos assistent  

Papper Vid inaktualitet      Ja   

2.3.6 PA                     

2.3.6.0 Leda - Styra - Organisera Årsplanering för 
driftkörningar 

S 
  

H:\Årsskifteskörning\Tidplan  Digitalt  2 år       Avser Löneservice. 

    Årsplanering för 
verksamhet, APT m.m. 

S 

  

H:\Anki\Årsplanering   
 
J:\SK Löneservice\ 
Årsplanering  

Digitalt 2 år        Avser Löneservice. 

  

  

Årsplanering för bokslut S 

  

H:\Årsskifteskörning\Året  
 
J:\SK Löneservice\ 
Aktivitetsplan för Årsrutin i 
Heroma  

Digitalt 2 år        Avser Löneservice. 

2.3.6.1 Beräkna och betala ut lön Hantera löneunderlag för anställda               
    Arbetsgivarintyg Heroma 

  

Heroma 
 
I namnordning på  
J:\SK löneservice\ 
Arbetsgivarintyg  

Digitalt 1 år   

  

 Ja   

    Tjänstgöringsintyg Heroma 
  

Heroma Digitalt Bevaras Digitalt    Ja 
  

    Timrappport Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja Skriven rapport på arbetade timmar 
på timavlönade.  
Bokningar via systemet Time Care. 
Manuell timrapport registreras i 
Heroma.  
Bokningarna importeras och fastställs 
i Heroma. 
 

    Körjournal Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja Skriven rapport på antal körda 
kilometer. Registreras i Heroma. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Personliga utlägg Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja Skriven rapport på utlägg. 
Registreras i Heroma. 

    Friskvård,  
redovisning (Kvitton) av 
utlägg för friskvård 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 
ÄHS 
 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

    Reseräkning Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,  
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 
ÄHS 
 

Papper/ 
digitalt 

10 år      Ja Redovisning av resa med tider och 
ev. kvitton.  
Uträkning av traktamente, färdtid med 
mera. 

    Uppdragstagare,  
underlag för utfört 
uppdrag 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

    Lägerverksamhet,  
underlag för ersättning  

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

    Privat mobil,  
underlag för löneavdrag 
för att använda sin 
tjänstemobil privat. 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

    Lönetillägg svår 
rekryterade tjänster 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2, 
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

    Rekryteringsbonus,  
engångssumma  

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,  
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

    Listor på löneavdrag för 
massage 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
per förvaltning och 
kalendermånad i pärm 
 
Heroma 
 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Semesterväxling, 
underlag för att växla 
semersterdagstillägget 
mot extra lediga dagar 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

    Underlag till anställning  Heroma 

  

I personnummerordning i pärm 
hos respektive lönekonsult och 
systemadministratör 
 
Heroma 
 
ÄHS 

Papper/ 
digitalt 

1 år      Ja Underlag till anställning för att kunna 
registrera nya anställningar.  
Registreras i Heroma. 
 

    Anställningsavtal Heroma 

  

I personnummerordning i pärm 
hos respektive lönekonsult och 
systemadministratör 
 
Heroma 
 
ÄHS 

Papper/ 
digitalt 

1 år      Ja Avser kopia av anställningsavtalet 
som Löneservice förvarar tillfälligt för 
att kunna besvara frågor i efterhand 
vid behov.  
Skrivs ut från Heroma och skickas till 
förhandlingsavdelningen för 
lönesättning därefter skickas det till 
chef. 
Makuleras efter 1 år. 

    Nytt vikariat / intern 
rörlighet 

Heroma 

  

I personnummerordning i pärm 
hos respektive lönekonsult och 
systemadministratör 
 
Heroma 
 
ÄHS 
 

Papper/ 
digitalt 

1 år      Ja Registreras i Heroma och skrivs 
sedan ut och skickas till chef. 
Makuleras efter 1 år. 

    Avslut av anställning,  
uppsägningsblankett 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 
 
ÄHS 

Papper/ 
digitalt 

2 år       Ja Löneservice förvarar en kopia i en 
pärm och skickar en kopia till 
Pensionsavdelningen på 
Stadsledningskansliet 
Registreras i Heroma. Bevakas för 
utbetalning av slutlön. 

    Semesterväxling till 
pension 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år       Ja   

    Underlag för årskort för 
buss 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,  
i personnummer- och 
månadsordning i pärm 
 
Heroma 
 
ÄHS 

Papper/ 
digitalt 

2 år efter 
inaktualitet 

     Ja Beställning görs på Västtrafiks 
hemsida. Bekräftelse kommer åter 
från Västtrafik. Registreras 
löneavdrag i Heroma. 
 
 



Borås Stad, Servicenämnden  
                                                                Sida 

                                             36(81) 

 

 

Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Beställningslista, 
hyrcykel  

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
per period i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

3 år      Ja Gallras efter att leasingperioden går 
ut.  
Beställningslista kommer från 
Stadsledningskansliet.  
Registreras i Heroma. 

    Lunchfil  
(löneavdrag maskinellt)  

Heroma 

  

Per kalendermånad på  
Filskyffeln R: 

Digitalt 2 år      Ja   

  

  

Löneavdrag för kost, 
PC-Kassa  

Heroma 

  

Heroma 
 
PC-Kassa 
 
Agresso  
  

Digitalt 7 år      Ja Tillvägagångssätt: Fil från PC-Kassa 
skapas av personal (på restaurang 
Grillen) till Heroma, för vidare 
bokföring i Agresso. 
 
Kontrollen som förvaras i årsvis 
ordning i digital mapp  
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\ 
Rutiner\Kontanthantering\ 
Pantängens servering och 
PC_Kassa\Löneavdrag PC-Kassa, 
görs inte utifrån formellt krav, utan 
som stickprov av ekonomiska 
transaktioner, gallringsfrist 3 år. 
 
Gällande förvaring i Agresso,  
se inledande anmärkning på sida 41  
(2.4 Ekonomi). 

    Kostavdrag, 
listor 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
per förvaltning och 
kalendermånad i pärm 
 
Heroma 
 
ÄHS 

Papper/ 
digitalt 

2 år       Ja Listor på måltider som ska dras på 
lön. Registreras i Heroma. 

    Vivafil. Fil från 
verksamhetssystemet, 
Viva med felaktigheter 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
per förvaltning och 
kalendermånad i pärm 
 
Per kalendermånad på  
Filskyffeln R: 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja Felen rättas och registreras i Heroma. 

    Facklig tid Heroma   
 
 
 
 
 
 

Närarkiv, plan 2,   
per avtalstid i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Lönefordran  Heroma 
Agresso 

 

Närarkiv, plan 2,   
per kalendermånad i pärm 
 
Per kalendermånad på 
J:\mapp Sk loneservice\ 
Lönefordran på anställda 
 
Heroma 
 
Agresso 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja Gällande förvaring i Agresso,  
se inledande anmärkning på sida 41 
(2.4 Ekonomi). 

    Avdrag för medlemskap 
i konstföreningen 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
per kalendermånad i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

    Bankfil till Nordea Heroma 

  

Per kalendermånad på 
Filskyffeln R: 

Digitalt 7 år      Ja Sammanställning av lönekörning.   
 
  

    Fritidsstudier Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,  
per kalendermånad i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

    Flexkontroll +100 - och -
40 timmar 

Heroma  

  

Per kvartal i pärm hos 
systemadministratör 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

    Jour- och beredskap 
blankett 
 
 

Heroma 

 

Närarkiv, plan 2,   
per kalendermånad i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

    Filskyffeln  Heroma 

  

Per kalendermånad på 
Filskyffeln R: 

Digitalt  7 år       Ja Sammanställning av lönekörningar. 

    Extra utbetalning, 
sammanställning av 
utbetalning 

Heroma  

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja Sammanställning av lönekörningar.  

    Utbetalningsavier,  
lista 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja Utbetalningsavier för utbetalning av 
lön, tillbaka från Nordea.  
Förvaras hos systemadministratör tills 
anställd hämtar sin avi eller skickar 
Löneservice via post om man har en 
sådan överenskommelse.  
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  

  

Ledighetsansökningar Heroma 
  
 
 
 

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 
 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

  

  

Signallista Heroma 

  

Heroma Papper/ 
digitalt  

Gallras vid 
inaktualitet 

     Ja Gallras månadsvis, till exempel när 
Löneservice tar ut aprils signallistor 
förstörs mars signallistor i 
sekretesstunnan.  
Den digitala signalen finns kvar i 
systemet. 
Tas ut från Heroma i pappersform av 
lönekonsulter och den visar vilka 
ärenden som ännu inte är åtgärdade. 
Utdragen lista är underlag för 
konsulterna för kontakt/påminnelse till 
cheferna för att ta sina ärenden. 

  
  

Hantera löneunderlag för förtroendevalda 
            

  

  

Nämndhandlingar till lön Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,  
per nämnd och 
kalendermånad i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja Underlag för arvode, förlorad inkomst 
etcetera. 
Alla underlag gällande nämnden finns 
i pärm. 

  

  

Förlorad arbetsinkomst Heroma  

  

Närarkiv, plan 2,   
i namnordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja   

  

  

Partiavdragslista Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
per kalendermånad i pärm 
 
Per kalendermånad på  
Filskyffeln R: 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja En lista som Löneservice tar ut från 
Filskyffeln varje månad och som 
redovisas till Redovisningen. 
Löneservice gör avdrag för 
Vänsterpartiet (V) och  
Socialdemokraterna (S) i 
lönesystemet.  
V har 7 % på arvoden som går till 
partiet och S har maxbelopp 500kr 
som går till partiet. 

  
  Hantera frånvaro vid sjukdom, skada, vård av barn och övrig frånvaro             

  

  

Försäkringskassan 
sjukanmälan 

Heroma 

  

Heroma 
 
 
 
 

Digitalt 2 år      Ja Körs tre gånger i veckan (måndag, 
onsdag, fredag), maskinellt över till 
Försäkringskassan. 
Sorteras per tredje dag. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  

  

Förfrågan om 
anställning 

S 

  

Outlook Digitalt Vid inaktualitet 

    

 Ja Registreras på AFA - försäkrings 
hemsida. 
Löneservice får mail från AFA för de 
som har en längre frånvaro och att 
det finns uppgifter att behandla på 
AFA: s hemsida.  
Mailet gallras direkt efter registrering. 
Förvaras ej på förvaltningen. 
 
Avser en förfrågan om: 
Vilken dag personen började i 
kommunen. 
Vilket avtal personen går på. 
Vilket pensionsavtal personen går på.  
Om personen är anställda i 
kommunen idag.  

  

  

Inkomstuppgift/intyg S 

  

I namnordning på  
J:\mapp Sk loneservice\ 
Försäkringskassan 

Digitalt Vid inaktualitet      Ja Uppgifterna hämtas i Heroma och 
redovisas digitalt till 
försäkringskassan. 

2.3.6.2 Hantera 
personalförsäkring 

Faktura från FORA Heroma 

  

Närarkiv, plan 2 Papper 10år 

    

 Ja Avser faktura från FORA. 
Faktura inkommer från FORA för att 
betala försäkringar/tjänstepension  
för anställda i Borås Stad.  

2.3.6.25 Hantera övriga frågor Hantera utmätning       
            

  

  

Inkomstförfrågan från 
Kronofogden 

S 

  

Hos systemadministratör  Papper Vid inaktualitet       Registreras ej men uppgifter 
kontrolleras i Heroma. 
Besvaras och skickas tillbaka, inga 
kopior upprättas. 

  

  

Utmätningsbeslut från 
Kronofogden 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i personnummerordning i pärm 

Papper 2 år       Ja   

  

  

Redovisning till 
Kronofogden, 
redovisningslista 

Heroma 

  

Per kalendermånad i pärm hos 
Systemadministratör 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet      Ja Handling i pappersformat, gallras vid 
inaktualitet. 
Uppgifter hämtas från Heroma. 
Lista och kopia på kvitto sätts i pärm 
hos systemadministratör och 
originalkvitto lämnas till 
Redovisningen. 

  
  Hantera övriga löne- och arbetsrelaterade handlingar             

  

  

Semesterväxling, 
underlag 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 
 
 
 

Papper/ 
digitalt 

2 år      Ja Underlag för att växla 
semersterdagstillägget mot extra 
lediga dagar. Registreras i Heroma. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  

  

Grundlistor/ 
lönespecifikation 

Heroma 

  

Heroma,  
per kalendermånad 

Digitalt 7 år      Ja Vid förfrågan tas grundlista ut, 
lönespecifikationen finns i 
Egenrapporteringen, Appen Min Lön 
och i eventuellt i digital brevlåda. 
Vissa lönearter som finns på 
grundlista/lönespecifikation är inte 
pensionsgrundande. 
Pensionsavdelningen på 
Stadskansliet är den avdelning som 
handhar pension. 

  

  

Jämkningar,  
skattejämkningsbeslut 
från Skatteverket 

Heroma 

  

Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
digitalt 

10 år      Ja Inklusive feriearbetare. 

2.3.8 Övriga personalåtgärder                     

2.3.8.1 Hantera bisysslor Anmälan av bisyssla S 

  

Personalakt 
 
J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-Specialist\Bisyssla  

Papper/ 
digitalt 

Bevaras Papper 5 år  Ja Original förvaras i personalakt.  
Kopia förvaras i digital mapp J.  

2.3.8.2 Hantera disciplinåtgärder Disciplinär åtgärd 
(varning) och skriftlig 
tillrättavisning 

S 

  

Personalakt 
 
I årsvis, avdelningsvis och 
ärendevis ordning på  
 J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-specialist\Erinran mm.  

Papper/ 
digitalt 

Bevaras Papper 5 år  Ja Original förvaras i förseglat kuvert i 
personalakt, plan 1. 
Skriftlig tillrättavisning är ingen 
disciplinär åtgärd, men den förvaras 
på samma sätt som varningar. 

2.3.8.25 Hantera övriga frågor 
(Övriga personalåtgärder) 

Gratifikanter, 
lista 

D  Ciceron  Digitalt Bevaras  5 år Ja  

2.3.9 Upphörande av anställning                     

2.3.9.1 Hantera egen uppsägning Uppsägning och avslut 
av anställning, 
blankett 

S 

  

Personalakten Papper Bevaras Papper 5 år  Ja Skickas till Löneservice för vidare 
hantering. 

2.3.9.2 Hantera uppsägning från 
arbetsgivaren 

Uppsägning och avslut 
av anställning, 
blankett 

S 

  

Personalakten Papper Bevaras Papper 5 år  Ja Underlag för uppsägning från 
arbetsgivaren. 
Förvaras tillsammans med ärendet 
det tillhör.  

2.3.9.4 Hantera tjänstepension Begäran om försäkring 
som innefattar 
familjeskydd 
(AKAP KL) 

Heroma 

  

I årsvis ordning i pärm hos 
lönechef 

Papper 10 år      Ja Löneservice lämnar in underlag på 
årslönesummor till KPA för de som är 
födda 86 eller senare, som sedan 
genererar en faktura från KPA. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

2.3.9.7 Hantera dödsfall Dödsannons,                    
blankett  

 

 

J:\SK Personalsekreterare\ 
HR-specialist\ 

Digitalt Vid inaktualitet     

2.3.9.25 Hantera övriga frågor 
(Upphörande av 
anställning) 

Checklista för ut- och 
återlämning av 
utrustning 

S 

 

I personnummerordning i 
Personalakt 

Papper Bevaras Papper 5 år Ja Handlingen ingår även i 
introduktionsprocessen 
(2.3.2 Kompetensförsörjning). 

2.4 Ekonomi                   Inledande anmärkning: 
handlingar som skapats digitalt får 
förvaras digitalt i Agresso tills frågan om 
bevarande och gallring har utretts. 

2.4.1 Redovisning                     

2.4.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Redovisning) 

Borås stad  
      

            

    

Kodplan för nytt 
redovisningsår  

Agresso   I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
Kodplan 
 
Intranät 
 
Agresso 

Digitalt Se inledande 
anmärkning 

      Ett Excel dokument per koddel. 
Sammanställs av 
Redovisningsservice. 
Handling i digital mapp, gallringsfrist 
7 år. 

    

Uppgraderingar i 
Ekonomisystemet 
(projekt) 

S   Onedrive Digitalt Vid inaktualitet        Upprättas i samråd med Unit4- 
konsulter. 
Förvaras tills nästkommande 
uppgradering.  
Gallras därefter.  

    

Avtal med beställaren, 
Ekonomistyrning 

D   Ciceron 
 
Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning  

Papper Bevaras   5 år  Ja 
 

Avtalsår är lika med kalenderåret. 
Kopia i pappersform i närarkiv. 

    

Avtal tecknade  
med extern partner 

D   Ciceron 
 
Närarkiv, plan 2 

Papper Bevaras   5 år  Ja Kopia förvaras i närarkiv, plan 2.  

    Förvaltningen       
            

    

Ansvarsförteckning i 
PC-Kassa 

S   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PC-Kassa,  
per kundnamn, kundnummer 

Digitalt Vid inaktualitet       Utifrån ändrade ansvars- och 
behörighetsbeslut, uppdateras 
kassaregistret. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  

Leverantörsbedömning S 

 

 J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Rutiner\ 
Leverantörsbedömning 
 
K:\SK\Alla\Ekonomi-
IT\Administratörsgruppen\ 
Leverantörsbedömningar  
 
CreditSafe,  
per organisationsnummer 

Digitalt 7 år 
 
 

      CreditSafe - extern leverantör styr 
gallringen. 
Material i digital mapp J, gallras i 
samband med övrigt 
räkenskapsmaterial. 
Kopior förvaras i digital mapp K, 
rensas vid inaktualitet.  

2.4.1.1 Fakturera kunder Borås stad kundreskontra     
            

    Skapande av kundfakturor     
            

    

Fakturaunderlag, 
extern fakturering  

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 
(nummerserie) 

Papper 7 år   

  

 Ja Attesteras av behörig attestant. 
Blankett med fördefinierade 
grunduppgifter för att skapa en extern 
order.  
 
  

    

Fakturaunderlag,  
intern fakturering  

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 
(nummerserie) 

Papper 7 år   

  

 Ja Attesteras av behörig attestant. 
Blankett med fördefinierade 
grunduppgifter för att skapa en intern 
order.  

    

Underlag för 
makuleringar och 
krediteringar 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 

Papper 7 år   

  

 Ja Dokument som ska attesteras. 
Dokumentet utgörs lämpligen av en 
utskriven fakturakopia som ska 
attesteras för att styrka makuleringen 
eller krediteringen. 

    

Mailväxling vid 
fakturering från 
verksamhetssystem 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 

Papper 7 år   

 

 Ja I regel max 1 ggr/mån per system. 
För KomMa per delmodul. 
Underlag för fakturering ankommer i 
regel 1 gg/mån med tillhörande 
mailkonversation. 
Förvaras på papper i 
avstämningssyfte. 

    E-fakturahantering       
        

  
  

    

Begäran om E-faktura 
från privatkunder 

Agresso 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 
 
Agresso 

Papper/ 
digitalt 

Se inledande 
anmärkning 

  

  

 Ja Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 
Inkommer till mail-box 
"finans@boras.se". 
Registreras f.n. manuellt i Agresso på 
kunden. 

    

Begäran om avslut av  
E-faktura från 
privatkunder  

Agresso 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 
 
Agresso 

Papper/ 
digitalt 

Se inledande 
anmärkning 

  

  

Ja Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 
Inkommer till mail-box 
"finans@boras.se". 
Registreras f.n. manuellt i Agresso på 
kunden. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  

Återredovisning av 
skickade E-fakturor 

S  J:\SK Redovisningsservice\ 
Återredovisningar skickade e-
fakturor 

Digitalt 7 år   Ja  
 

Handling som inkommer till mail-box 
"finans@boras.se". Handlingen 
återrapporterar om skickad e-fakturor 
har blivit levererade eller ej till 
kunderna E-bank. Är de ej levererade 
finns innehåll av personnummer. 

    
Autogirohantering i Kundreskontran 

  
        

  
  

    

Begäran om Autogiro  Agresso 

  
 
 
 
 

Närarkiv, plan 2 
 
Agresso 
 
 
 
 

Papper/ 
digitalt 

Se inledande 
anmärkning 

  

  

 Ja Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 
Blankett i original undertecknad av 
kund/ombud. 
Registreras i Agresso (på kunden), i 
respektive försystem och på 
Bankgirocentralen. 

    

Begäran om avslut av 
Autogiro 

Agresso 

  

Närarkiv, plan 2 
 
Agresso 

Papper/ 
digitalt 

Se inledande 
anmärkning 

  

  

 Ja Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 
Blankett i original undertecknad av 
kund/ombud. 
Registreras i Agresso (på kunden), i 
respektive försystem och på 
Bankgirocentralen. 

    

Betalningssammandrag 
av autogirokopplingar  

Agresso 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 

Papper 7 år   

  

 Ja Rapport som skapas i Agresso. 
Första och sista sidan i rapporten 
printas ut och sparas för avstämning. 

    

Betalningsbesked 
autogiro, sammandrag 

S 

  

Närarkiv, plan 2 
 
J:\SK Redovisningsservice\ 
BgMax2020 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

  Hämtas från Bankgirocentralens 
hemsida. 
Till och med 2017, förvaras i 
pappersform.  
Från och med 2018, förvaras digitalt 
form. 

    

Specifikationer av 
autogirobetalningar 

S 

  

Närarkiv, plan 2 
 
J:\SK Redovisningsservice\ 
BgMax2020 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

 Ja Hämtas från Bankgirocentralens 
hemsida 
Till och med 2017, förvaras i 
pappersform.  
Från och med 2018, förvaras digitalt 
form. 

    

Ej verkställda 
autogirobetalningar 

S 

  

Närarkiv, plan 2 
 
J:\SK Redovisningsservice\ 
BgMax2020 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

 Ja Hämtas från Bankgirocentralens 
hemsida. 
Resulterar i diverse åtgärder för att 
fakturan ska bli betald. 

  
Pdf-fakturering 

 
 
 

Skickade PDF-fakuror S 

 

J:\SK Redovisningsservice\ 
Pdf-fakturor skickade 

Digitalt 7 år  

 

Ja Rapport ur Agresso skapas och 
sparas efter fakturering på de kunder 
som får sin faktura inkl bilaga på mail. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    
Inbetalningar från kunder  

    

Inbetalningar via Bankgiro (BG-MAX)  
  
  
  
  
  
  

Förekommer varje arbetsdag då 
huvuddelen av 
kundinbetalningarna kommer via 
bankgiro.  
BG-MAX är benämningen på 
nuvarande digitala rutin från 
bankgirot. 

    

Kontoutdrag, 
från banken på  
bg 5760-7145 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 
 
J:\SK Redovisningsservice\ 
BgMax2020 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

 Ja Tas ut från bankens Internetsida. 
Till och med år 2017, förvaras på 
pappersform.  
Från och med är 2018, förvaras 
digitalt form.  
Förekommer varje arbetsdag. 

    

Kundinbetalningar,  
spec. av BG-Max på 
kund- och fakturanivå 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 
 
J:\SK Redovisningsservice\ 
BgMax2020 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

  Rapportkörning i Agresso. Skall 
stämma med kontoutdraget från 
bank. 
Till och med år 2017, förvaras på 
pappersform.  
Från och med är 2018, förvaras 
digitalt form.  
Förekommer varje arbetsdag. 
 

    

Fellista,  
inbetalningar via  
BG-Max 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 
 
J:\SK Redovisningsservice\ 
BgMax2020 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

 Ja Rapport i Agresso. 
Kan resultera i div åtgärder, såsom 
återbetalningar, bokföringsorder 
etcetera. 

    
Inbetalningar från kunder 

  

    

Inbetalningar via Plusgiro (Total-IN)  
  

Förekommer sporadiskt då 
huvuddelen av 
kundinbetalningarna kommer via 
bankgiro. 
Total-In är benämningen på 
nuvarande digitala rutin från 
plusgirot. 

    

Kontoutdrag, 
från banken på  
pg 4127200-6 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 

Papper 7 år   

  

  Tas ut från bankens internetsida. 

    

Kundinbetalningar,  
spec. av Total-In på 
kund- och fakturanivå 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 

Papper 7 år   

  

 Ja Rapportkörning i Agresso. Skall 
stämma med kontoutdraget från 
bank. 

  
 
 
 
   

Fellista,  
inbetalningar via Total-In 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 

Papper 7 år   

  

 Ja Rapport i Agresso. Kan resultera i div 
åtgärder, såsom återbetalningar, 
bokföringsorder etcetera. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Övrigt i kundreskontran     
        

  
  

    

Retroaktiva 
barnomsorgsavgifter, 
kvittning av 
återbetalningar mot 
barnomsorgskunders 
fakturaskulder 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 

Papper 7 år   

  

 Ja Innan återbetalning sker kvittas 
återbetalningar mot skulder som finns 
i kundreskontran. 
Informationsutbyte mellan 
Redovisningsservice och 
administratörer av Extens. 

    

Kvittning av 
Bidragsutbetalningar; 
mot bidragstagares 
kundfakturaskulder 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 

Papper 7 år   

  

  F.n. gäller detta utbetalningar 
administrerade av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen (FoF), 
(föreningsbidrag m.m.). 
Informationsutbyte mellan FoF och 
Redovisningsservice. 

    

Inbetalningsspecifikation
, 
från inkassopartner 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 

Papper 7 år   

  

 Ja F.n. Intrum Justitia. 
En inbetalningsspecifikation per 
arbetsdag. Består av digitala 
inbetalningar och andra inbetalningar 
som inte är digitala. 

    

Inlästa inbetalningsfiler, 
från inkassopartner 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i kronologisk ordning 

Papper 7 år   

  

 Ja F.n. Intrum Justitia. 

    

Skickade fakturor till 
inkassopartner per 
tillfälle 

S 

  

Närarkiv, plan 2 
 
Hos systemadministratör 

Papper/ 
digitalt 

3 år      Ja För att kunna sammanställa 
statistiken.  
Excel-dokument. Excelark med de 
personer som skickats till Intrum på 
fil. För statistik och säkerställande av 
rutinen. 

    

Skickade påminnelser 
per tillfälle 

S 

  

Närarkiv, plan 2 
 
Hos systemadministratör 

Papper/ 
digitalt 

3 år      Ja För att kunna sammanställa 
statistiken. 
Excel-dokument. Excel-ark med de 
personer som fått påminnelse.  
För statistik. 

    
Anståndsförfrågningar S 

  
Outlook Digitalt 3 år      Ja Förfrågning om anstånd från 

förvaltningarna. 

    Avskrivningar       
        

  
  

  

  
 
 
 
 
 

Avskrivningsunderlag,  
fakturor under 0,5 bb  

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i datumordning. 
 
I årsvis ordning på  
H:\Excel\Kund\ 
Avskrivningar\ 
Avskrivningaråååå 
 
 
 
 
 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

 Ja Sammanställning av oreglerade 
fakturor som är mer än 1 år gamla. 
Bildar underlag för avskrivningsbeslut 
i KS. En ggr per år. 



Borås Stad, Servicenämnden  
                                                                Sida 

                                             46(81) 

 

 

Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    

Avskrivningsunderlag,  
fakturor över 0,5 bb  

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i datumordning. 
 
I årsvis ordning på  
H:\Excel\Kund\ 
Avskrivningar\ 
Avskrivningaråååå 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

 Ja Sammanställning av oreglerade 
fakturor som är mer än 1 år gamla. 
Bildar underlag för avskrivningsbeslut 
i KS. En ggr per år. 

    

Pågående konkurser S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i datumordning. 

Papper 7 år   

  

 Ja Hämtar ut kundbild ur 
Ekonomisystemet vid besked om 
konkurs. Bevakningsändamål och 
dokumentationsändamål. 

    Dödsbohantering       
        

  
  

    

Förteckning över avlidna  S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i kronologisk ordning 

Papper 7 år   

  

  Tas ut från VIVA en ggr per månad 
efter fakturakörning. 
För kontrolländamål och avstämning. 

    

Dödsboanmälan,  
Bouppteckning 

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i personnummerordning 

Papper 7 år   

  

 Ja Inkommer från Skatteverket. 
För bevakning av fordran. 

    

Brevkommunikation 
med bouppgivare 

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i datumordning 

Papper 7 år   

  

 Ja Brevmall finns.  
För bevakning av fordran.                
Personuppgifter förekommer om 
dokumenten innehåller uppgifter om 
andra än den avlidne. 

    

Verkställighet till 
Kronofogdemyndigheten 
av fordran på dödsbo 

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i datumordning 

Papper 7 år   

  

 Ja Brevmall finns. 
För bevakning av fordran. 

    Avstämning Kundreskontra/Huvudbok   
        

  
  

    

Avstämningsrapport i 
Ekonomisystemet 

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i årsvis ordning 

Papper 7 år   

  

 Ja Rapport i Kundreskontran, och 
saldorapport ur Huvudbok. 
Månadsvis avstämning mellan 
Kundreskontran och Huvudbok. 
Omfattar f.n. konto 1521,1522,1523 
och 1541. Rapporten i 
Kundreskontran omfattar 1 sida. 

    

Årsavstämning i 
ekonomisystemet 
mellan Kundreskontran 
och Huvudbok 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
årsvis ordning 
 
I årsvis ordning på 
J:\SK Redovisningsservice\ 
Bokslut 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

 Ja Rapport i Kundreskontran, och 
saldorapport ur Huvudbok. 
Rapporten ur Kundreskontran 
specificerar fordringar per faktura per 
kund och fordringskonto.  
Från och med år 2016, förvaras 
rapporten i digitalt form. Dessförinnan 
förvaring i pappersform. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Statistik från kundreskontran     
        

  
  

    

Årsvis statistik från 
kundreskontran 

S 

  

Närarkiv, plan 2 
 
Intranätet 
 
Hos systemadministratör 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

  I form av antalsuppgifter och belopp. 

    Förvaltningen       
        

  
  

    

Fakturaunderlag, 
internt/externt 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i verifikationsnummerordning 

Papper 7 år       Till närarkivet efter utgånget 
kalenderår. 
Papperskopior inom avdelning 
Entreprenad förvaras i 10 år med 
anledning av garantitider. 
 
Förvaras hos assistent eller 
arbetsledare gällande avdelning 
Entreprenad. 

  

Ombokning av kostnad 
vid avskrivning 

S 

 

I årsvis ordning på 
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Bokföring  
 

Digitalt 7 år       I digital mapp J, förvaras kopior som 
gallras i samband med övrigt 
räkenskapsmaterial. 

2.4.1.2 Hantera 
leverantörsfakturor 

Borås Stad 
      

        
  

  

    

Leverantörsfakturor  
som skannas, 
pappersfakturor 

Agresso 

  

I pärm hos Tryckeriet. 
 
Agresso 

Papper/ 
digitalt 

Se inledande 
anmärkning 

     Ja Inkommer i pappersformat till Box 
907. 
Skannas in i ekonomisystemet av 
Stadshusservice.  
Arkiveras i pappersformat i 
skanningsordning.  
Faktura i pappersform gallras efter 3 
år av Stadsarkivet.  
Medgivande från skattemyndigheten.  
Beslut 30/12 2010 av Skatteverket. 

    Leverantörsfakturor som 
skannas,  
pdf-fakturo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agresso 

 

Agresso Digitalt Se inledande 
anmärkning 

  

 

 Ja Inkommer till mailbox 
"boras.faktura@boras.se" som pdf-fil. 
Skannas in i ekonomisystemet av 
Stadshusservice.  
Originalmailet med pdf-fil sparas 
därefter i mail-boxen, mappen 
"Bearbetat". 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    
Leverantörsfakturor elektroniska: sve, periodiska, övriga 

      
  

    

    Sve-fakturor Agresso 

  

Agresso Digitalt Se inledande 
anmärkning 

  

  

 Ja Efter inläsning lagras de bearbetade 
filerna (fakturorna) i "TEMP-
katalogen" i ekonomisystemet. 
Katalogen komprimeras med 
automatik med den gångna 
månadens filer. Görs månaden efter 
den 15:de. Originalfilen sparas i 
särskilda arkivmappar i 
ekonomisystemet. 

    Periodiska fakturor  Agresso 

  

Agresso Digitalt Se inledande 
anmärkning 

  

  

 Ja Efter inläsning lagras de bearbetade 
filerna (fakturorna) i "TEMP-
katalogen" i ekonomisystemet. 
Katalogen komprimeras med 
automatik med den gångna 
månadens filer. Görs månaden efter 
den 15:de. Originalfilen sparas i 
särskilda arkivmappar i 
ekonomisystemet. 

    Övriga elektroniska 
fakturor 

Agresso 

  

Agresso Digitalt Se inledande 
anmärkning 

  

  

 Ja Efter inläsning lagras de bearbetade 
filerna (fakturorna) i "TEMP-
katalogen" i ekonomisystemet. 
Katalogen komprimeras med 
automatik med den gångna 
månadens filer. Görs månaden efter 
den 15:de. Originalfilen sparas i 
särskilda arkivmappar i 
ekonomisystemet. 

  
  

    
  

        
  

    

    Leverantörsfakturor på 
papper  

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i verifikationsnummerordning 

Papper 3 år   

  

 Ja Attesterade med "grön lapp". 

    Utbetalningslista 
Föreningsbidrag 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i datum och årsvis ordning 

Papper 7 år    

  

  Detaljlista Summerad och attesterad. 

    Utbetalningsuppdrag via 
Bankgiro 

S 

  

I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
LEVERANTÖRS-
BETALNINGAR 

Digitalt 7 år    

  

 Ja Rapport som skapas i 
ekonomisystemet och kopieras till 
Excel. 
Totalsumma och detaljer på skickade 
betalningsuppdrag till bankgirot. 

    Återredovisning av 
utlandsbetalningar och 
inhemska betalningar 

S 

  

Närarkiv, plan 2 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
LEVERANTÖRS-
BETALNINGAR 

Papper/ 
digitalt 

7 år    

  

 Ja Kommer numera på fil för inläsning i 
ekonomisystemet. 
Inkom i pappersform tom 2017-05-18.  
Inkommer numera i digital form. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Sammanställning av 
varningsrapport 
från Inyett 

S 

  

Närarkiv, plan 2 
 
I datumordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
Inyett 

Papper/ 
digitalt 

5 år   

  

 Ja Mailutskrift med anteckningar om 
åtgärd. 

    Besked från BG och PG 
om stoppade 
betalningar med 
tillhörande korrigeringar 
från förvaltningarna 

S 

  

Närarkiv, plan 2 Papper 7 år    

  

 Ja   

    Begäran från Borås 
Stad till BG och PG om 
att stoppa en betalning 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i datumordning 

Papper 7 år    

  

 Ja Registreras på BG:s respektive  
PG:s hemsida. 
Begäran printas ut på papper från 
hemsidan 

    Besked från 
BGC/Plusgirot om 
verkställda utbetalningar  
där adressen är fel 

S 

  

Närarkiv, plan 2 Papper 2 år   

  

 Ja   

    Brev från leverantörer 
ang. ändrade 
leverantörsuppgifter  

S 

  

Närarkiv, plan 2 Papper 7 år    

  

 Ja Kan gälla ändrade gironummer, 
överlåtande av fordran till 
factoringbolag m.m. 

    Brev från leverantörer, 
förfrågningar om 
betalningar eller 
saldoförfrågningar 

S 

  

Närarkiv, plan 2 Papper 1 år   

  

 Ja   

    Avstämningsdokument 
Leverantörsreskontran/
Huvudbok 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i datum och årsvis ordning 

Papper 1 år   

  

 Ja Rapport som skapas i 
ekonomisystemet per månad  
(1 till 11).  
Månatlig avstämning.  
Utskrift av totalsummasidan.  

    
 

Avstämningsdokument 
Leverantörsreskontran/
Huvudbok 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 
 
I årsvis ordning på 
J:\SK Redovisningsservice\ 
Bokslut 

Papper/ 
digitalt 

7 år    

  

 Ja Rapport som skapas i 
ekonomisystemet när period 12 är 
stängd i lev.resk. 
Årsavstämning i bokslutsrutinerna.  
Till och med år 2013 är handlingarna 
förvarade i pappersformat. 
Från och med år 2014 förvaras 
handlingarna i digitalt format som pdf.   
Sista sidan av leverentörsreskontran 
förvaras i kommunens bokslutspärm, 
närarkiv. 

    Påminnelser från leverantörer, kategori klassas vid ankomst i följande grupper: betald, bokförd, ankomstregistrerad, saknas 
 

  
  

    Fakturan är betald S 

  

Närarkiv, plan 2, 
per förvaltning,  
i bokstavsordning 

Papper 1 år   

  

 Ja   

    Fakturan är bokförd S 

  

Närarkiv, plan 2, 
per förvaltning, 
i bokstavsordning 

Papper 1 år   

  

 Ja   
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Fakturan är 
ankomstregistrerad 

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
per förvaltning, 
i bokstavsordning 

Papper 1 år   

  

 Ja Påminnelsen skickas ut till berörd 
förvaltning för hantering.  
Förvaras på förvaltningen under 1 år. 

    Fakturan saknas S 

  

Närarkiv, plan 2, 
per förvaltning,  
i bokstavsordning 

Papper 1 år   

  

 Ja Påminnelsen skickas ut till berörd 
förvaltning för hantering.  
Förvaras på förvaltningen under 1 år. 

  
  

        
        

  
  

    Mailkommunikation med 
förvaltningarna ang. div. 
fakturafrågor 

S 

  

Outlook Digitalt 5 år   

  

 Ja Sparas i personlig mailmapp.  

    Betalningsföreläggande 
i original  

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i datumordning 

Papper 7 år   

  

 Ja Förvaras tillsammans med 
förvaltningens kommentar och 
förklaring. 

    Statistik framtagen 
löpande betr. 
leverantörsreskontran 

S 

  

H:\ excel \påminnelser 
H:\ excel \ Catrin\statistik 

Digitalt 7 år   

  

  Förvaras hos ekonomiadministratör 
för leverantörsreskontra. 
Antal påminnelser, antal ogiltiga 
referenser, antal nya leverantörer. 
Sammanställs löpande månad för 
månad. 

    Statistik framtagen 
löpande betr. 
leverantörsreskontran 
sammanställning 
 

S   I årsvis ordning på 
J:\SK Redovisningsservice\ 
Leverantörsstatistik 

Digitalt 7 år       Antal påminnelser, antal ogiltiga 
referenser, antal nya leverantörer. 
Sammanställs löpande månad för 
månad och årsvis. 

    Bokhållarlistan S 

  

J:\SK Redovisningsservice\ 
Intranet-filer 
 
Hos systemadministratör 

Digitalt 7 år      Ja Förvaras hos ekonomiadministratör 
för leverantörsreskontra. 

    Dokument bifogat till 
faktura "Bifoga fil" 

Agresso 

  

Agresso Digitalt Se inledande 
anmärkning 

     Ja Inskannade underlaget ska gallras 
efter 3 år. 

    Nya leverantörer S 

  

Outlook 
 
Agresso 

Digitalt Se inledande 
anmärkning 

     Ja Förvaras hos respektive förvaltning. 

    Deltagarlistor, 
Bokhållarmöte 

Agresso 

  

Agresso Digitalt Se inledande 
anmärkning 

     Ja Inskannade underlaget ska gallras 
efter 3 år. 

  

  

Kassautbetalningar Heroma   Närarkiv, plan 2,   
i personnummerordning i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
Digitalt 

2 år      Ja Avser Löneservice. 

  

  

Portokostnader Heroma   Närarkiv, plan 2, per 
kalendermånad i pärm 
 
Heroma 

Papper/ 
Digitalt 

2 år       Avser Löneservice. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  
  Förvaltningen       

        
  

  

  

  

Följesedlar 
(inskannande) 

S 

  

Närarkiv, plan 2 Papper 3 år       Till närarkivet efter utgånget 
kalenderår. 
Följesedeln skannas in som bilaga till 
fakturan i Agresso, om fakturans 
uppgifter inte är kompletta. 
Inskannade följesedlar gallras efter 3 
år. 
 
Övriga följesedlar räknas ej som 
räkenskapsmaterial, då informationen 
finns med fakturan i Agresso och kan 
gallras efter avstämning mot faktura. 

  

  

Leverantörsfakturor,  
manuella 

Agresso 

  

Närarkiv, plan 2, 
i verifikationsnummerordning  
 
Agresso 

Papper/ 
digitalt 

Se inledande 
anmärkning 

      Till närarkivet efter utgånget 
kalenderår. 
Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 
 
Förvaras hos arbetsledare 
administration gällande större arbeten 
inom avdelning Entreprenad. 

  

  

Dokument bifogade till 
leverantörsfaktura i 
Agresso 

S 

  

I verifikationsnummerordning i 
pärm hos administratör på 
avdelningarna 

Papper 3 år       Till närarkivet efter utgånget 
kalenderår. 

  

  

Leverantörsfakturor, 
inkomna i 
pappersformat, 
inskannade som  
PDF-faktura och skickad 
till skanning 

S 

  

I pärm hos administrationen på 
respektive avdelning  

Papper 3 år       Till arkivet efter utgånget kalenderår. 
Papperskopior inom avdelning 
Entreprenad förvaras i 10 år med 
anledning av garantitider.  

  

  

Kvittning av 
leverantörsfakturor 

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i verifikationsnummerordning  

Papper 7 år       Till arkivet efter utgånget kalenderår. 

  

  

Rekvisitioner, 
kopior 

S 

  

Hos budgetansvariga 
 
Närarkiv, plan 2 

Papper 3 år       Rekvisitionen skannas in som bilaga 
till fakturan i Agresso, om fakturans 
uppgifter inte är kompletta. 
Inskannade rekvisitionskopior rensas 
efter 3 år. 
 
Övriga rekvisitionskopior kan 
förstöras, då informationen finns med 
fakturan i Agresso. 
 
Inom avdelning Fordon-Verkstad 
förvaras rekvisitioner på respektive 
enhet under 2 år.  
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  

  

Rekvisitioner, 
outnyttjade 

S 

  

Hos budgetansvariga Papper Vid inaktualitet       Outnyttjade rekvisitioner förvaras av 
budgetansvarig som värdehandling, 
se rutin 2211 i ledningssystemet 
Canea One. 
Lämnas för bränning när de ej ska 
användas längre. 

2.4.1.3 Redovisa inkomstskatt 
och moms 

Borås Stad 
      

        
  

  

    Deklaration       
        

  
  

    

Besked från 
Skatteverket om 
preliminär skatt 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 

Papper 7 år   

  

 Ja Förvaras för kontrolländamål. 

    

Deklarationsblankett för 
Borås Stad  

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 

Papper 7 år   

  

 Ja Kopia av undertecknat original. 

    

Bilaga till 
deklarationsblankett, 
specifikation av 
fastighetskategorier 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 

Papper 7 år   

  

  Underlag till fastighetsavgift/ 
fastighetsskatt. 

    

Besked från 
Skatteverket om slutlig 
skatt 
 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 

Papper 7 år   

  

    

    Momshantering                   

    

Momsdeklarationen till 
Skatteverket 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning  
 
I årsvis ordning på 
J:\Redovisning och Finans 
gemensam\Moms 

Papper/ 
digitalt 

7 år      Ja   

    

Ansökan till 
kommunkontosystemet 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 
 
I årsvis ordning på 
J:\Redovisning och Finans 
gemensam\Moms 

Papper/ 
digitalt 

7 år      Ja   

    

Utredning ang. 
momspliktig omsättning, 
"Momsägget" 

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i årsvis ordning 
 
I årsvis ordning på 
J:\Redovisning och Finans 
gemensam\Moms\ 
Momsfördelningsnyckel 

Papper/ 
digitalt 

7 år         
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    
Förvaltningen 

    

Arbetsgivardeklaration Heroma 

  

Närarkiv, plan 2 
 
Per kalendermånad på  
J:\SKLoneservice\ 
Löneutbetalningar\Skattekvitto 

Papper/ 
Digitalt 

7 år      Ja   

2.4.1.4 Bokföra och redovisa 
Kassafunktionen 

  
KONTOUTDRAG, 
för Borås Stads konton  

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
Stadskassan\ 
Bank-Insättningar 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

 Ja 
 

 

Ett kontoutdrag per dag och konto 
kronologiskt. 
Ett kontoutdrag per konto.  
Med tillhörande transaktioner. In- och 
utgående saldo.  
Original förvaras i närarkivet. 

    Kontoutdrag från Swish S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
Stadskassan\ 
Bank-Insättningar 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

 Ja Ett kontoutdrag per dag kronologiskt. 
Detaljtransaktioner som specifikation 
till totalsumma på KONTOUTDRAG 
ovan.  

    Kontoutdrag från iZettle S 

  

Närarkiv, plan  2,  
i årsvis ordning 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
Stadskassan\ 
Bank-Insättningar 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

 Ja Ett kontoutdrag per dag kronologiskt. 
Detaljtransaktioner som specifikation 
till totalsumma på KONTOUTDRAG 
ovan.  
Handling i pappersform är original. 

    DAGRAPPORT  
med tillhörande 
bokföringstransaktioner  

S 

  

Närarkiv, plan 2 
 
I årsvis ordning på 
J:\SK Redovisningsservice\ 
Stadskassan\ 
Avräkningskonto kassan 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

 Ja Attesteras, bildar en verifikation, 
arkiveras i 
verifikationsnummerordning per 
årgång. Distribueras per mail till 
förvaltningarna för vidare bearbetning 
av resp. förvaltnings 
avräkningsposter. Innehåller alla in- 
och utbetalningar på likvidkonton. 

    LEVERANTÖRS-
BETALNINGAR 
(Bankgiro) 

S 

  

Närarkiv, plan 2 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
LEVERANTÖRS-
BETALNINGAR 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

 Ja Levereras till Stadskassan via 
externpost, brevledes. 
Detaljrapport över av bankgirot 
verkställda utbetalningar via 
levrantörsreskontran.  
Totalsumma finns på kontoutdrag 
ovan.  
Utbetalningar via plusgirot (mindre 
antal) finns på kontoutdrag ovan.  
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Kontoutdrag 
SKATTEKONTOT 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i datum och årsvis ordning 

Papper 7 år   

  

  Hämtas ut på Skatteverkets hemsida. 
Löpande transaktioner finns på 
bankkonto. Kontoutdrag på 
skattekontot tas ut och bifogas 
specifikation i bokslut. 

  

  

Transaktioner i 
Ekonomisystemet 

Agresso 

  

Agresso Digitalt Se inledande 
anmärkning 

  

  

 Ja   

  
  

HUVUDBOK 
      

        
  

  

  
  Bokföringsorder       

        
  

  

  

  

Bokföringsorder,  
transtyp HB 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i verifikationsnummer-ordning, 
per registreringsenhet 

Papper 7 år   

  

 Ja Förvaras även på respektive 
förvaltning. 
Avser vanlig bokföringsorder. 

  

  

Bokföringsorder, 
transtyp HM 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i verifikationsnummer-ordning, 
per registreringsenhet 

Papper 7 år   

  

  Rättning av fel intern/extern motpart. 
Tillhör enbart Redovisningsservice. 
Förvaras även på respektive 
förvaltning. 

  

  

Bokföringsorder,  
transtyp HR 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i verifikationsnummer-ordning, 
per registreringsenhet 

Papper 7 år   

  

  Reverseringar. 
Gemensam ver.nr.serie för samtliga 
förvaltningar. 

  

  

Bokföringsorder,  
transtyp EX 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i verifikationsnummer-ordning, 
per registreringsenhet 

Papper 7 år   

  

 Ja Excelerator Postback. 
Rapport ur ekonomisystemet printas 
ut, attesteras och arkiveras.  
En gemensam ver.nr.serie för 
samtliga förvaltningar.  
Vid stora automatiserade 
bokföringsorder via excelerator förs 
ett sammandragsdokument som 
attesteras. 
Förvaras även på respektive 
förvaltning. 

  
  

Integration från verksamhetssystem - Heroma Integration 1 ggr per månad 
          

  
  

  

  

Redovisningsfil, 
lista från Agresso med 
felkonteringar 

Agresso 

  

Närarkiv, plan 2,  
per kalendermånad i pärm 
 
Agresso 

Papper/ 
Digitalt 

Se inledande 
anmärkning 

      Filen kontrolleras och sen rättas filen 
på Dataservice och skickas tillbaka till 
Agresso. 
Material i pappersform gallras efter 2 
år, avser Löneservice. 

  

  

Mailmeddelande från 
TEIS 

S   Närarkiv, plan 2, 
i årsvis ordning 

Papper 7 år      Ja Mail som innehåller uppgifter om 
filidentifikation såsom filnamn och 
buntnummer. 

  

  

Fellista vid inläsning av 
Heromafil 

S   Närarkiv, plan 2, 
i årsvis ordning 

Papper 7 år      Ja Rapport ur ekonomisystemet. 
Kopia överlämnas till Löneservice för 
korrigering direkt i redovisningsfilen. 

  

  

Signallista "Inga fel" vid 
inläsning 

S   Närarkiv, plan 2, 
i årsvis ordning 

Papper 7 år      Ja Rapport ur ekonomisystemet. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  
  

Filer från andra verksamhetssystem   
        

  
  

  

  

Kund- och orderfiler till 
Kundreskontran 

Agresso   Agresso Digitalt Se inledande 
anmärkning 

  

  

 Ja Läses in manuellt i ekonomisystemet 
Agresso. 
Efter inläsning lagras dessa i "TEMP-
katalogen" i ekonomisystemet. 
Katalogen komprimeras med 
automatik med den gångna 
månadens filer. Görs månaden efter 
den 15:de. 

  

  

Leverantörs- och 
utbetalningsfiler till 
Leverantörsreskontran 

Agresso   Agresso Digitalt Se inledande 
anmärkning 

  

  

 Ja Läses in manuellt i ekonomisystemet 
Agresso. 
Efter inläsning lagras dessa i "TEMP-
katalogen" i ekonomisystemet. 
Katalogen komprimeras med 
automatik med den gångna 
månadens filer. Görs månaden efter 
den 15:de. 

  

  

Bokföringsfiler till 
Huvudbok 

Agresso 

  

Agresso Digitalt Se inledande 
anmärkning 

  

  

  Läses in antingen med automatik 
eller manuellt i ekonomisystemet 
Agresso. 
Efter inläsning lagras dessa i "TEMP-
katalogen" i ekonomisystemet. 
Katalogen komprimeras med 
automatik med den gångna 
månadens filer. Görs månaden efter 
den 15:de. 

  
  Rapporter i Huvudboken                 

  

  

Råbalansrapport Agresso 

  

Agresso 
 
 
 
 
 

Digitalt Se inledande 
anmärkning 

  

  

  Rapport som beställs i Agresso för 
specifik period (månad). 
Även för stängda perioder. Även 
tidigare årgångar.  

  
  

Ingående balans       
  

      
  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Arbetsmaterial för 
inläsning av ingående 
balans på nytt 
redovisningsår 

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i årsvis ordning 

Papper 7 år   
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  
  

HUVUDBOK 
      

        
  

  

  
  Förvaltningen       

        
  

  

  

  

Bokföringsorder, 
beställning från 
servering 

Agresso 

  

Agresso,  
per kontering, 
verifikationsnummer 
 
PC-Kassa,  
per serveringsställe 
 
Swish,  
per swishkonto 
 
Närarkiv, plan 2,  
i verifikationsnummerordning 

Papper/ 
Digitalt 

Se inledande 
anmärkning 

     Ja Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 
Extern leverantör styr gallring: PC-
Kassa, Swish. 
 

  

 

Bokföringsorder,  
intäkter från 
friskvårdsaktivitet 

Agresso 

  

Agresso,  
per kontering, 
verifikationsnummer 
 
Swish,  
per swishkonto 
 
Närarkiv, plan 2,  
i verifikationsnummerordning   

Papper/ 
Digitalt 

Se inledande 
anmärkning 

     Ja Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 
Extern leverantör styr gallring: Swish. 
 

  

  
 
 
 
 
 
 

Bokföring,  
kontantköp Verkstad - 
Förråd 

Agresso 

  
 
 
 

Agresso,  
per kontering, 
verifikationsnummer 
 
Swish,  
per swishkonto 
 
KomMa  
 
Närarkiv, plan 2,  
i verifikationsnummerordning   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papper/ 
Digitalt 

Se inledande 
anmärkning 

      Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 
KomMa: specifik rapport: Rapport-
Interna-Historik-Försäljning-
Kontantköp. 
Extern leverantör styr gallring: Swish. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  

  

Bokföring, 
övriga löpande 
bokföringar,   
transtyp EX 

Agresso 

  

Agresso,  
per kontering,  
i verifikationsnummerordning 
 
Närarkiv, plan 2, 
i årsvis- och 
verifikationsnummerordning,  
per registreringsenhet 

Papper/ 
Digitalt 

Se inledande 
anmärkning 

      Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 

  

  

Bokföring,  
övriga löpande 
bokföringar,   
transtyp HB 

Agresso 

  

Agresso,  
per kontering,  
i verifikationsnummerordning 
 
Närarkiv, plan 2, 
i årsvis- och 
verifikationsnummerordning,  
per registreringsenhet 

Papper/ 
Digitalt 

Se inledande 
anmärkning 

      Handling i pappersformat, 
gallringsfrist 7 år. 

  
  

Integration från verksamhetssystem    
        

  
  

  

  

Integration från 
verksamhetssystem 

KomMa 
Agresso 

  

I pärm hos ekonom Papper/ 
Digitalt 

7 år        Sammanställning av fakturakörning 
till Agresso  
(Rapport E2, E3 från Ekonomi-
Fakturering), 
månadsintegrationer. 

  

  

Mailmeddelande från 
TEIS 

Agresso- 
TEIS 

  Outlook 
 
Agresso- 
TEIS 

Papper 5 år         

2.4.1.5 Hantera 
anläggningsreskontra 

Nya Investeringsprojekt S   Närarkiv, plan 2,  
per ansökningsdatum 

Papper 10 år   

  

  Begäran om nya/ändringar i Agresso. 
Mail från förvaltningarna. Från 
Lokalförsörjningen i form av bifogad 
Excel fil.  

  

  

Markförsäljningar/markin
köp 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i datumordning 

Papper 10 år   

  

  Månatlig rapport från 
Markavdelningen på 
Stadsledningskansliet. 
Den slutliga rapporten på årsbasis 
(innehållande 12 månader) arkiveras. 

  

  

Anläggningstillgångar 
(AT) - transaktioner 

Agresso 

  

Agresso Digitalt Bevaras Digitalt 5 år   Transaktioner genererade i 
anläggningsreskontran. 
T.ex. avskrivningstransaktoner, 
interna kapitalkostnader, 
aktiveringstransaktioner. 

  

  

Rapportblanketter från 
förvaltningarna 
avseende 
Investeringsprojekt 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i ansvarsordning 

Papper 10 år   

  

  Rapportering efter att bokföringen är 
stängd för året. 
Årets utgifter för 
investeringsprojekten rapporteras av 
respektive förvaltning. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  

  

Diverse dokument för 
aktivering av 
anläggningstillgångar 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 

Papper 10 år   

  

  Arkiveras i pärm för årets 
"Aktiveringar av 
anläggningstillgångar" 
Bland annat ränta under byggtid, 
specifikationer till pågående 
investeringar, eventuella 
nedskrivningar. 

  

  

Aktivering bokslut, 
sammanställningar 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 

Papper 10 år   

  

  Förvaras 5 år hos ekonom. 

  
  Förvaltningens fordon och maskiner               

  

  

Avskrivningsunderlag,  
ett per fordon, maskin 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
Stadskassan\ 
Anl.Inventarie.Maskiner. 
Service 

Papper/ 
digitalt 

7 år   

  

  Skall dock sparas längre tid om 
avskrivningstiden överstiger 10 år. 

  

 

Avskrivnings-
sammanställning för året 

Agresso 

 

Agresso 
 
Närarkiv, plan 2,  
i årsvis ordning 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
Stadskassan\ 
Anl.Inventarie.Maskiner. 
Service 

Papper/ 
digitalt 

Bevaras Digitalt 5 år   Sammanställning av samtliga 
avskrivningsunderlag. Bildar underlag 
för bokföring av avskrivningar. 

  

  

Budgetsimulering ur 
anläggningsreskontran 

S 

  

I årsvis ordning på  
J:\SK Redovisningsservice\ 
Stadskassan\ 
Anl.Inventarie.Maskiner. 
Service 

Digitalt 2 år   

  

  Simulering för nästkommande år sker 
i Agresso. 
Budgetposter för avskrivningar och 
interna kapitalkostnader. Distribueras 
till förvaltningarna och 
Ekonomistyrning.  
Lagras per årgång. 

2.4.1.25 Hantera övriga frågor 
(Redovisning) 

Borås Stad 
      

        
  

  

  

  

Kodplaneförändrings-
rapporter 

S   Närarkiv, plan 2, 
i förvaltning-, datum- och 
årsvis ordning 

Papper 7 år      Ja Löpande rapporter från 
förvaltningarna. 
Begäran från förvaltningarna om 
förändringar (borttag, tillägg, 
textändringar) i kodplanen. 

  

  

Uppdatering av kodplan 
inför nytt redovisningsår 

S   Närarkiv, plan 2, 
i förvaltningsordning 

 

Papper 7 år      Ja Rapporter från förvaltningarna. 
Processen startar i november för att 
till slut publiceras på Intranätet inför 
nytt redovisningsår. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  
  

Förvaltningen 
      

        
  

  

  

  

Begäran om 
kodplaneförändringar i 
Agresso 

S 

  

I årsvis ordning på 
 J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Kodplan 
 
Outlook 

Digitalt 7 år       Förvaltningen begär förändringar 
(borttag, tillägg, textändringar) i 
kodplanen via Outlook.  
Förvaltningen raderar mail i Outlook 
vid inaktualitet. 
Redovisningsservice förvarar mailen. 

  

  

Registervård, 
kunduppgifter 

KomMa 

  

KomMa 
 
I årsvis ordning på   
J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\ Kerstin J\ 
KomMa\Kunduppgifter 

Digitalt 7 år      Ja Kund-id inaktiveras vid avslut, men 
finns kvar i KomMas användarlista. 
Kopior förvaras i digital mapp 
K:\SK\Alla\Ekonomi-IT\ 
Administratörsgruppen\KomMafrågor\
Kunduppgifter  
och rensas i samband med övrigt 
räkenskapsmaterial. 

2.5 Inköp 
                    

2.5.1 Inköp                     

2.5.1.1 Hantera upphandling över 
tröskelvärde 

Ramavtal D OSL 19:3 
OSL 31:16 

Ciceron Digitalt Bevaras   5 år  Ja Avser upphandlingsuppdrag via 
Koncerninköp som även ansvarar för 
dokumentation gällande övriga 
handlingar i ärendet. 
 
Inom avdelning Entreprenad förvaras 
kopia i bokstavsordning på  
J:\SK Kalkyl\Ramavtal och 
Upphandlingsavtal   
 
Förvaltningens original inom 
avdelning Entreprenad förvaras i 
nämndsekreterarskåp (vilorummet, 
plan 2, Pantängen). 

  

  

Förfrågningsunderlag D OSL 19:3 
OSL 31:16 

Ciceron Digitalt Bevaras   5 år  Ja Inom avdelning Dataservice, 
kopia förvaras på 
J:\[Upphandlingsnamn] och 
H:\Upphandling\[Upphandlingsnamn], 
rensas 3 år efter inaktualitet. 
 
Avseende nätverkskommunikation 
inom avdelning Dataservice: 
J:\Datakommunikationsförbindelser\ 
[status]\[aktuell 
adress]\1_Offertförfrågan,  
rensas 2 år efter inaktualitet. 
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Inkomna anbud,  
antagna 

S OSL 19:3 
OSL 31:16 

Ciceron Digitalt Bevaras   5 år  Ja Kopior inom avdelning Dataservice 
rensas 3 år efter inaktualitet. 
 
Gemensamma upphandlingar inom 
Dataservice: 
J:\[Upphandlingsnamn]  
 
Lokala upphandlingar inom 
Dataservice: 
H:\Upphandling\[Upphandlingsnamn] 
 
Avseende nätverkskommunikation 
inom Dataservice: 
J:\Datakommunikationsförbindelser\[s
tatus]\[aktuell 
adress]\1_Offertförfrågan, rensas 2 år 
efter inaktualitet. 
 
Avseende utskriftsenheter:  
Koncerninköp ansvarar för 
dokumentationen. 

  

  

Inkomna anbud,  
avböjda 

S 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  J:\[Upphandlingsnamn] 
 
H:\Upphandling\[Upphandlings
namn]  
 
J:\Datakommunikationsförbind
elser\[status]\[aktuell 
adress]\1_Offertförfrågan 

Digitalt 1 år        Ja Avser avdelning Dataservice, 
rensning 1 år efter tilldelning. 
 
Gemensamma upphandlingar inom 
Dataservice: 
J:\[Upphandlingsnamn]  
 
Lokala upphandlingar inom 
Dataservice: 
H:\Upphandling\[Upphandlingsnamn] 
 
Avseende nätverkskommunikation 
inom Dataservice: 
J:\Datakommunikationsförbindelser\[s
tatus]\[aktuell 
adress]\1_Offertförfrågan 
 

  

  

Tilldelningsbeslut D   Ciceron 
 
Närarkiv, plan 4, Nornan 

Papper/ 
digitalt 

Bevaras   5 år   Ja Avser avdelning Dataservice. 
Kopia förvaras i digital mapp 
J:\[Upphandlingsnamn] och 
H:\Upphandling\[Upphandlingsnamn] 
 
Tilldelningsbeslut avseende 
nätverkskommunikation förvaras på 
J:\Datakommunikationsförbindelser\ 
[status]\[aktuell 
adress]\4_Beställning\A. Tilldelning, 
rensas 2 år efter inaktualitet. 
 
Kopior av anbudsutvärderingar och 
tilldelningsbeslut inom Kalkylenheten 
förvaras i bokstavsordning på 
J:\SK Kalkyl\Ramavtal och 
Upphandlingsavtal 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

2.5.1.2 Hantera upphandling 
under tröskelvärde 

Förfrågningsunderlag D OSL 19:3 
OSL 31:16 

Visma - 
direktupphandlingsmodul 

Digitalt Bevaras      Ja Visma direktupphandling  
(offentlig upphandlingsverktyg). 
Kopia finns hos tjänsteman.  
 
Se Stadsledningskansliets 
dokumenthanteringsplan för 
hantering av originalhandling i  
Visma – direktupphandlingsmodul. 

  

  Anbud S OSL 19:3 
OSL 31:16 

Visma - 
direktupphandlingsmodul 

Digitalt Bevaras Digital    Ja Kopia finns hos tjänsteman.  
Se Stadsledningskansliets 
dokumenthanteringsplan för 
hantering  
av originalhandling i Visma – 
direktupphandlingsmodul. 

  
  

Tilldelningsbeslut S   Visma - 
direktupphandlingsmodul 

Digitalt Bevaras Digital    Ja Kopia finns hos tjänsteman.  

  

  

Leverantörsbedömning S 

  

J:\SK Central ekonomi 
Servicekontoret\Rutiner\Levera
ntörsbedömning / bedömning 

Digitalt 7 år       Upplysningar inhämtas från 
kreditupplysningsföretag. 
Material som förvaras i digital mapp 
K:\SK\Alla\Ekonomi-IT\ 
Administratörsgruppen\ 
Leverantörsbedömningar/ 
bedömning, gallras vid inaktualitet. 

  

  

Beställning S   Visma - 
direktupphandlingsmodul 

Digitalt Bevaras Digital    Ja Kopia finns hos tjänsteman.  
Se Stadsledningskansliets 
dokumenthanteringsplan för 
hantering av originalhandling i  
Visma - direktupphandlingsmodul. 

2.5.1.3 Avropa och göra 
direktinköp 

Orderbekräftelse D   Närarkiv, plan 2 
 
I årsvis- och nummerordning 
på   
J:\SK Kalkyl\Kalkyler & Projekt  

  10 år      Ja   

  
  

Avrop SKL Kommentus 
lista 

S   I löpnummerordning på  
J: /Fordonsenheten  

Digitalt 5 år      Ja Avser Fordonsenheten. 

  
  
 
 
 
 
 

Handlingar angående 
inköp fordon, avrop, 
kalkyl, offert till kund 
samt leasingavtal 

S   I förvaltnings- och 
objektsnummerordning i pärm 
hos Fordonsenheten, plan 1  
 

 

 

 

 

Papper Vid inaktualitet      Ja Avser hantering av leasing, fordon. 
Objektsbunden. 
Förvaras i "Förteckningar över sålda 
objekt", alla dokument som finns för 
den unika bilen. Se även 2.10.2.1 
Hantera leasing. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

2.6 
Lokalförsörjning och 
fastighetsunderhåll 

                    

2.6.1 Anskaffning                     

2.6.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Anskaffning) 

Avtal S 

  

I pärm på rum 2210 eller 2211 Papper 3 år efter 
avtalets 
giltighetstid 

     Ja Avser avdelning Affärsstöd, teknik- 
och logistikutveckling för 
anläggningen Pantängen. 
I pärm "Avtal fastighet Pantängen". 

  
  

Arbetsorder KomMa 
  

KomMa Papper 15 år      Ja Avser Byggenheten. 

2.6.1.1 Uppföra eller bygga om 
lokal eller byggnad 

Projekt inom Teknik- 
och logistikutveckling 

D OSL 19:1 Ciceron 
 
Närarkiv, plan 2,  
per objekt  

Papper/ 
digitalt 

Bevaras    5 år  Ja Avser till exempel byggprojekt och 
upphandlingar. 
Kopior förvaras hos 
verksamhetsutvecklare,  
Teknik- och logistikutveckling. 
 
Koncerninköp ansvarar för 
dokumentationen när 
upphandlingsuppdraget är via 
Koncerninköp.  

  

  

Besiktningsprotokoll, 
lekplats 

Agresso 

  

I pärm hos assistent 
 
J:/LFF LFF SK/ 
Lekplatsbesiktningar  
 
Agresso 

Papper/ 
digitalt 

5 år      Ja Avser Byggenheten. 
Gällande förvaring i Agresso, se 
inledande anmärkning på sida 41 
(2.4 Ekonomi). 

  

  

Följesedlar S   I pärm hos assistent Papper Vid inaktualitet        Avser Byggenheten. 
Följesedlar gallras efter avstämning 
mot faktura.  
Följesedlar förvaras numera enbart 
på större arbeten. 
Se även 2.4.1.2 Hantera 
leverantörsfakturor. 

  

  

Tidrapportering  KomMa   
 
 

KomMa Digitalt Vid inaktualitet       Ja Avser Byggenheten. 

2.6.2 Underhåll                     

2.6.2.0 Leda - Styra - Organisera 
(Underhåll) 

Driftsavtal D   Ciceron - avtalsmodulen 
 
Närarkiv, plan 2 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet  

    

 Ja Förvaras i enlighet med garantitid. 
Avser Fastighetsenheten.  

  

  

Behörighetslista S   J: Digitalt Vid inaktualitet       Ja Avser Idrottsenheten; 
idrottsanläggningar. 
Uppdateras vid personalförändring. 

  

  

Betalplan S   Hos avdelning Entreprenad Digitalt Vid inaktualitet        Gallras när betalplanen upphör. 
Avser Idrottsenheten. 

2.6.2.1 Underhålla lokal Objektsregister  KomMa  

  

KomMa - avtalsmodul 
 
Hos arbetsledare och assistent 

Digitalt Bevara Digitalt    Ja Avser Fastighetsenheten mot 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Fastighetsskötarlistan S 

  

J:\LFF LFF 
SK/Fastighetsskötarlistan 2019 
Nya. 

Digitalt Vid inaktualitet       Ja Avser Fastighetsenheten. 
Uppdateras löpande. 

    Nyckelvalvet S 

  

I nyckelvalvet Papper Vid inaktualitet       Ja Avser Fastighetsenheten. 
Papper förstörs när alla nycklar är 
återlämnade.  

    Felanmälningar på 
fastighet 

S 

  

Lime Field  Digitalt Vid inaktualitet       Ja Avser Fastighetsenheten. 
Remotex har bytt namn till Lime Filed. 
Ärendet tas bort manuellt i systemet.  

2.6.4 Intern uthyrning                     

2.6.4.1 Hyra ut byggnad eller lokal IP-Skogen, 
kundunderlag för 
uthyrning 

KomMa  

  

KomMa - modul 
Småmaskinsförråd 
 
I pärm hos assistent  

Papper/ 
digitalt 

2 år 

    

 Ja Avser Idrottsenheten. 
Gallras 2 år efter hyreskontraktets 
slut. 

2.7 Inventariehantering                     

2.7.1 Inventariehantering                     

2.7.1.0 Leda - Styra - Organisera  
(Inventariehantering) 

Inventarieförteckning S   J:\SK Redovisningsservice\ 
Inventarier 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet       Inventarier per rum specificeras. 
Uppdateras löpande. 

  

  

Inventarieförteckning S   Regetwise (Easy up) Papper/ 
digitalt 

10 år       Lokalförsörjningsförvaltningen är 
systemansvariga för Easyapp.nu. 

  

  

Inventeringslistor  KomMa 

  

Närarkiv, plan 2 
 
KomMa - försystem Förråd 

Papper/ 
digitalt 

2 år       Avser enheten Förråd; lisor finns hos 
arbetsledare, plan 1. 
Lagervärdesrapport finns hos 
ekonom. 

2.8 Kris och säkerhet 
                    

2.8.1 Intern krisledning                     

2.8.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Intern krisledning) 

Plan vid 
samhällsstörningar och 
extraordinära händelser 

D 

  

Ciceron  Digitalt Bevaras   5 år   

  

2.8.1.1 Utöva intern krisledning Dokumentation med 
anledning av kris eller 
extraordinär händelse 

D   Ciceron Digitalt Bevaras   5 år  Ja Är endast återkommande 
övningsmaterial.  

2.8.2 Kris- och säkerhetsarbete                     

2.8.2.0 Leda - Styra - Organisera  
(Kris- och 
säkerhetsarbete) 

Projektrapporter inom IT D 

  

Ciceron Digitalt Bevaras   5 år  Ja Avser IT, passageskydd, 
säkerhetsprojekt, GDPR. 
Kopia finns hos IT-ansvarig tillfälligt. 

2.8.2.3 Hantera skalskydd Beställningsbekräftelser, 
tjänstekort/passerkort 

S 

  

Outlook Digitalt Vid inaktualitet        En kopia på bekräftelse som CKS 
(Stadsledningskansliet Centrum för 
kunskap och säkerhet) mailar till IT-
ansvarig på förvaltningen. 
Övrig hantering utförs av CKS. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

  

  

Personalliggare  S 

  

ID06 Digitalt 3 år efter 
inaktualitet  

     Ja Avser avdelning Entreprenad; bland 
annat säkerhetsarbetet på 
byggarbetsplatsen.  
Gallras 3 år efter att giltighetstiden 
har gått ut. 
Stadsledningskansliet Centrum för 
kunskap och säkerhet hanterar 
systemet.  

2.9 
Information och 
marknadsföring 

                    

2.9.2 Informationsförsörjning                     

2.9.2.0 Leda - Styra - Organisera  
(Informationsförsörjning) 

Interna 
kommunikationsplaner 

S   H:\6\pd234\Dokument\ 
Kommunikation 

Digitalt 10 år      Ja Interna kommunikationsplaner 
upprättas i vissa fall.  
Förvaras hos förvaltningens 
kommunikatör. 

2.9.2.1 Publicera på extern webb Publiceringsunderlag S   J:\SK Kommunikation\ 
Webben\ 
Publicerade filer 

Digitalt 5 år      Ja Information som publiceras på 
Webben boras.se gallras vid 
inaktualitet- uppdateras löpande. 

2.9.2.2 Publicera på intern webb Publiceringsunderlag S   J:\SK Kommunikation\ 
Webben\Publicerade filer 

Digitalt 5 år      Ja Information som publiceras på 
Intranätet gallras vid inaktualitet - 
uppdateras löpande. 

2.9.2.3 Publicera på sociala 
medier 

Se anmärkning                 Förvaltningen har inte några egna 
konton i sociala medier, men 
medverkar ibland med text och/eller 
bild i Borås Stads officiella konton på 
Facebook, Instagram eller LinkedIn. 
Då skickar förvaltningen 
publiceringsunderlag som 
förvaltningen själva har publicerat i 
andra kanaler; t.ex. intranätet. Det 
finns inte någon fastlagd rutin att 
publicera förvaltningens material på 
sociala medier, motsvarande vad 
som finns för intranätet. 

2.9.2.4 Hantera releaser och 
presskontakter 

Se anmärkning                 Pressreleaser och 
pressmeddelanden från förvaltningen 
går via kommunikationsavdelningen 
på Stadsledningskansliet.  

2.9.2.5 Hantera broschyrer Broschyrer S   Z:\Bunkern  
(Tryckeriets server) 

Digitalt Bevaras Digitalt  5 år  Ja   

2.9.2.7 Hantera eget periodiskt 
tryck 

Trycksaker S   Z:\Bunkern  
(Tryckeriets server) 

Digitalt Bevaras Digitalt  5 år  Ja Tryck och informationsmaterial 
angående verksamheten. 
Foldrar, affischer, roll-ups med mera. 
Ange tryckår och spara ett par 
exemplar av varje tryck. 
Pliktexemplar.  
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

2.10 Förvaltningsstöd 
                    

2.10.1 Kontorsstöd 
                    

2.10.1.0 Leda - Styra - Organisera 
(Kontorsstöd) 

Avtal, 
inom Stadshusservice 
och Bud 

S 

  

Närarkiv, plan 2  
 
Nämndsekreterarskåp 
 
J:\SK Personal o 
Kontorsservice\avtal PoK  

Papper/ 
digital 

Vid inaktualitet      Ja   

    Avtal, telefoni  
(trafik och devicer) 

c 

  

I pärm i rum 2118, Stadshuset  Papper  5 år      Ja Koncerninköp har slutit avtalet för 
Borås Stad.  

    Interna avtal, 
telefonisamordnare 

S 

  

J:\SK Telefoni\ 
10-Telefonisamordnare\ 
Avtal telefonisamordnare 

  

Vid inaktualitet      Ja Löpande.  

    Rutinbeskrivning/ 
certifiering  

S 

  

J:\SK Telefoni\8_Projekt\ 
0-Projekt_Klart\ 
Certifiering av växeln 2013  

Digitalt Vid inaktualitet     
 

Kopior förvaras i pärm hos telefonist 
och är arbetsmaterial. 

    Handbok för 
systemadministratörer  

S 

  

J:\SK VAXEL\1-RUTINER 
 
I pärm i rum 2118, Stadshuset 

Papper/ 
digital 

Vid inaktualitet      Ja Uppdateras vid byte. 

    Leasingavtal  S 

  

 J:\SK Telefoniabonnemang,   
 
I pärm hos assistent 

Papper/ 
digital 

3 år      Ja   

    Avtal, 
lokalvård 

S 

  

Nämndsekreterarskåp  Papper  Vid inaktualitet       Avser Personal- och Kontorsservice. 
Gallras när nytt avtal skrivs. 
Kopia förvaras i pärm hos enhetschef 
och i digital mapp  
J:\SK Personal o Kontorsservice\ 
avtal PoK 

    Avtal, 
utskriftsenhet 

KomMa 

  

Närarkiv, plan 2  
 
KomMa 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet      Ja Förvaras i pappersform tills avtalet 
löper ut. 
 
Avtal i digital from förvaras i minst 6 
månader i syfte att kunna lägga 
merkostnader.  

  

  

Städrutiner för köket S   I pärm i köket, Pantängen,  
plan 1 

Papper Vid inaktualitet       Uppdateras löpande 

    
 
 
 
 

Leasingavtal,  
informationsskärm 

S   Per förvaltning i pärm hos 
assistent på Tryckeriet, 
Fullmäktigehuset 

Papper Vid inaktualitet      Ja Gallras när produkten är förbrukad.  
Underlag förvaras i KomMa. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

2.10.1.2 Hantera post Extra beställningar  S 

  

Outlook Digitalt Vid inaktualitet      Ja Gallras när uppdraget är klart. 
Avser till exempel middagar i 
Stadshuset eller andra evenemang 
som inte ingår i avtal. Debiteras 
separat. 

    Skiss över uppställning 
av bord 

S 
  

Outlook Digitalt Vid inaktualitet      Ja Gallras när middag är genomförd. 

    Godsmottagning, 
följesedlar/fraktsedel 
  

Se 
anmärk-
ningar 

  

            
 

Följesedlar förvaras ej, går med ut till 
kund. 
Se även 2.4.1.2 Hantera 
leverantörsfakturor. 

    Mailkonversation, 
i anslutning till uppdrag 

S 

  

Outlook Digitalt Vid inaktualitet      Ja Gallras när uppdraget är utfört. 

  

  

Telefonkvittenser från 
Ingram 

S 

  

I månadsvis ordning i pärm 
hos Tryckeriet, 
Fullmäktigehuset 

Papper Vid inaktualitet      Ja Gallras när uppdraget är klart. 
Schemalagd uppgift att hämta på 
Ingram. 

2.10.1.3 Hantera televäxel Ärenden beställningar,  
uppsägningar, 
felanmälningar 

Storm 

  

Extern databas Digitalt 5 år  
 

     Ja 

  

    Borås Stads 
telefonkatalog samt 
övriga anställda utan 
anknytning 

S 

  

CMG databas Digitalt Vid inaktualitet      Ja   

    Minnesanteckningar 
driftmöten, telefoni 

S 

  

J:\SK Telefoni\9-Telefonimöten Digitalt 5 år      Ja   

    Protokoll,  
leverantörsmöten 

S 

  

J:\SK Telefoni\ 
5-Leverantörsmöten 

Digitalt Vid inaktualitet      Ja 5 år eller enligt avtalstiden per avtal. 

    Förteckning över 
telefonisamordnare 

Storm 
  

Extern databas Digitalt Vid inaktualitet      Ja Löpande, äldre uppgifter gallras i 
samband inaktualitet. 

    Kundspecifika lösningar, 
drift 

S 

  

J:\SK Telefoni\ 
3_Teknik_Lösningar 

Digitalt Vid inaktualitet       Förklaringar till hur förvaltningarna/ 
bolagens telefoni ser ut. 
Tekniska ritningar och beskrivningar 
för att kunna lätt se hur kundens 
lösning ser ut. 
Till exempel uppbyggnader av 
kundtjänster, passningstjänster och 
talsvar. 

    Telefonlistor personal, 
inkl. timvikarier 

S 

  

J:\SK VAXEL\3-Administration  Digitalt Vid inaktualitet      Ja Äldre uppgifter försvinner i samband 
inaktualitet. 
Handling i pappersform finns hos 
varje medarbetare och är 
arbetsmaterial. 

    Anknytningsdokumentet S 

  

J:\SK Telefoni\ 
11-Anknytningsdokument 

Digitalt Vid inaktualitet      Ja   

    Mobil och MEX-lista 
dokumentation om 
mobilabonnemang 

S 

  

J:\SK Telefoni\12-MOBIL Digitalt Vid inaktualitet      Ja   
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

2.10.1.4 Svara för telesupport Telefonbeställningar/ 
tillbehörsbeställningar,  
blankett 

S 

  

I datumordning i pärm hos 
assistent 

Papper 3 år     Ja   

    Abonnemangsblankett  S 

  

I datumordning i pärm hos 
assistent 

Papper 3 år     Ja Avser data och mobil. 

    Byte av användare,  
blankett  

S 

  

I datumordning i pärm hos 
assistent 

Papper 3 år     Ja   

    Mobilregistret/leasingreg
ister  

S 
  

J:\SK Telefoniabonnemang Digitalt 1 år     Ja Avser förvaltningens egna. 

    CMG/register ändringar  S 
  

I pärm hos assistent Papper 6 månader     Ja   

2.10.1.5 Lämna lokalservice 
Lämna lokalservice, Stadshuset 

                

    Städprogram med 
rumsbilagor och 
beräkningar 

S 

  

Städet Digitalt 1 år        Kommungemensamt IT-system 
"Städet". 

    Fakturaunderlag på 
Extra städ 

S 

  

Hos assistent, Pantängen  Papper 7 år      Ja Kopia förvaras i pärm hos 
enhetschef. 
Se även 2.4.1.1 Fakturera kunder. 

    Städschema S 

  

I pärm i varje hus, samt på 
varje städvagn 

 Papper 1 år efter 
inaktualitet 

     Ja   

    Egenkontroll med 
bilagor/ lokalvård 

S 
  

Pärm i varje städrum Papper 1 år      Ja   

  

  

Följesedlar på beställt 
material för lokalvård  

S 

  

Pärm hos enhetschef Papper  1 år       Se även 2.4.1.2 Hantera 
leverantörsfakturor. 

  
  

Lämna lokalservice, Pantängen 
                

  

  

Checklistor/egenkontroll  S   I pärm i tvättstugan och på 
städvagnarna 

Papper 1 år      Ja   

2.10.1.6 Hantera materialförråd Förteckning över artiklar KomMa 

  

KomMa - försystem Förråd Digitalt Vid inaktualitet       Avser enhet Förråd. 
Exklusive kemikalier. 

    Underlag kundfakturor KomMa 

  

KomMa 
 
Hos enheten Förråd,  
plan 1 

Papper/ 
digitalt 

7 år       Avser enhet Förråd. 
Se även 2.4.1.1 Fakturera kunder. 

    Följesedlar Verkstad KomMa 

  

Närarkiv, plan 2, 
i bokstavsordning (företag) i 
pärm  
 
I bokstavsordning (företag) i 
pärm hos assistent på 
avdelning Fordon-Verkstad 
 
KomMa 
 
  

Papper 2 år     Kan före-
komma 

Avser enheterna Förråd och 
Verkstad. 
Se även 2.4.1.2 Hantera 
leverantörsfakturor. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

2.10.1.7 Leverera tryckeritjänster Beställningar  KomMa  

  

Z:\Bunkern 
(Tryckeriets server) 
 
KomMa  

Digitalt 5 år      Ja Underlag förvaras i Outlook. 

    Arbetsorder  KomMa 
  

KomMa Digitalt  15 år     Ja   

    Mailkonversation, 
i anslutning till uppdrag 

S 

  

Outlook Digitalt Vid inaktualitet     Ja Underlag för order i KomMa. 

    Veckomöte, 
minnesanteckningar 

S 

  

 J:\SK Tryckeriet Bud 
Kontorsvaktmastare\ 
Veckomöte Tryckeriet  

Digitalt Vid inaktualitet     Ja   

    Godsmottagning 
Följesedlar/fraktsedel 
  

S 

  

Per leverantör hos Tryckeriet, 
Fullmäktigehuset 

Papper   1 år     Ja Se även 2.4.1.2 Hantera 
leverantörsfakturor. 

    Orderbekräftelse S 
  

Outlook Digitalt 1 år     Ja Förvaras för egenkontroll. 

2.10.1.8 Hantera måltidsstöd 
Hantering av servering, Stadshuset 

              

    

Följesedlar på beställt 
material för Restaurang 
Grillen 

S 

  

I pärm hos restaurang Grillen, 
Nornan, Fullmäktige 

Papper 1 år       Se även 2.4.1.2 Hantera 
leverantörsfakturor. 

    Egenkontroll, 
inklusive bilagor 

S 

  

I pärm hos restaurang Grillen, 
Nornan, Fullmäktige 

Papper 1 år      Ja   

    Statistik, 
antal sålda 
luncher/vecka 

S 

  

J:\SK Personal o 
Kontorsservice\ 
Grillen antal luncher 

Digitalt 5 år         

    Skadedjurskontroll  S 

  

I pärm hos restaurang Grillen, 
Nornan, Fullmäktige 

Papper 5 år       Genomförs 1- 2ggr/år av leverantör. 
Förvaras i respektive kök. 

    Matsedel  S 

  

K:\SK\NYA ALLA\  
Grillen Matsedel 

Digitalt 2 år         

    Kravcertifierings-
handlingar 

S 

  

I pärm hos restaurang Grillen Papper Vid inaktualitet      Ja Pärm som specifikt avser KRAV och 
innehåller bilagor, internrevision, 
avvikelser, kemikalielista och rutiner.  
 

    Frågeformulär enkät och 
sammanställning 

D 

  

Ciceron 
 
K:\SK\NYA ALLA\ 
GRILLEN2018 

Digitalt Bevaras   5 år   Kopia förvaras i digital mapp. 

    Beställningar,  
fakturaunderlag 
restaurang Grillen 

S 

  

I pärm hos ekonomen, 
Pantängen  

Papper 7 år      Ja Mat och fika beställningar från Grillen, 
fullmäktige och Nornan. 
Kopia förvaras i Outlook. 
 
Reception i Stadshuset förvarar kopia 
i Outlook och rensas en månad efter 
leverans. 
Se även 2.4.1.1 Fakturera kunder. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    
Hantering av servering, Pantängen 

              

    Livsmedelsbeställningar D   Agresso / E-handel Digitalt 7 år      Ja Eventuella papperskopior, rensas 
efter 2 år. 

    Checklistor/egenkontroll 
livsmedel 

S   I pärm i köket Papper 1 år      Ja   

  
  

Spårbarhet livsmedel S   I pärm i köket Papper 1 år         

2.10.1.9 Hantering av 
utskriftsenheter 

Beställning av 
utskriftsenhet 

S 

  

Outlook 
 
Hos assistent, plan 1, 
Pantängen 

Digitalt 1 år       Ja Kopia förvaras hos assistent. 

    Extra kostnader,  
utskriftsenhet 

KomMa 
 
 

  

KomMa 
 
 

Digitalt 1 år       Fakturor från ekonomisystemet 
Agresso. 
Utöver vad som ingår i avtalet för 
utskriftsenheter: taggar, färgpatroner, 
reparationer och överkopior. 

    Avskrivningsplan, 
utskriftsenhet 

KomMa 
 
 

  

KomMa 
 
 

Digitalt 3 år       Aktuellt 3 år, under tiden som 
kostnadsfördelningen gäller. 
Inkluderar sammanställning,  
förvaras i digital mapp  
K:\SK\NYA ALLA\Tryckeri\ 
Tittis mapp tryckeriet 

2.10.1.25 Hantera övriga frågor 
(Kontorsstöd) 

Hantering av informationsskärmar 
              

  

  

Intresseanmälning  S 

  

Outlook Digitalt Vid inaktualitet      Ja Underlaget inkommer till 
infoskärmsansvarigs e-post. 

  

  

Beställningsblankett, 
informationsskärmar 

S 

  

K:\SK\NYA ALLA\ 
MARITTA 2019\INFO Skärmar 
 
Outlook 

Digitalt  Vid inaktualitet      Ja Kopia förvaras i pärm hos arbetschef, 
Fullmäktigehuset. 

2.10.2 Fordon och transporter 
                    

2.10.2.0 Leda - Styra - Organisera  
(Fordon och transporter) 

Ramavtal D 

  

Ciceron 
 
 

Digitalt Bevaras   5 år  Ja Ramavtal som specifikt avdelningen 
Fordon-Verkstad får avropa ifrån.  
Kopia förvaras i företagsordning i 
pärm hos avdelningschef för Fordon-
Verkstad, plan 1. 

    

Förteckning över 
årsrutiner 

S 

  

Per objekt på  
J:\SK Verkstad forrad 
uthyrning\ÅRSRUTINER 

Digitalt Vid inaktualitet      Ja Uppdateras löpande.  
Gemensamt dokument för avdelning 
Fordon-Verkstad. 

    

Lathund, 
KomMa 

S 

  

I pärm hos arbetsledare 
Förråd/Fordonsverkstad,  
plan 1 

Papper Vid inaktualitet       Gemensamt dokument för avdelning 
Fordon-Verkstad. 

    

Verksamhetsmål, 
Fordon-Verkstad 

S 

  

Per enhet på 
J:\SK Verkstad forrad 
uthyrning\KVALITET  

Digitalt Vid inaktualitet      Ja Gemensamt dokument för avdelning 
Fordon-Verkstad. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    

Planeringsschema, 
Fordonsverkstaden 

S 

  

Hos Kundmottagning, plan 1 Papper Vid inaktualitet      Ja   

2.10.2.1 Hantera leasing Korttidsuthyrning, 
fakturaunderlag 

S 

  

Närarkiv, plan 2,  
i rekvisitionsnummerordning i 
pärm 

Papper 7 år      Ja Till närarkivet andra året. 
Se även 2.4.1.1 Fakturera kunder. 

    

Förteckningar över 
sålda objekt 

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i objektsnummerordning i pärm  

Papper 7 år      Ja Till närarkivet andra året. 

    

Registreringsbevis på 
fordon  

S 

  

I pärm hos Fordonsenheten, 
plan 1 

Papper Vid inaktualitet       Objektsbunden. 
Från Transportstyrelsen, förvaras i 
"Förteckningar över sålda objekt". 
Alla dokument som finns för den 
unika bilen. 

    

Objektsregister över 
samtliga fordon och 
maskiner 

S 

  

KomMa, försystem 
Fordonsenheten 
 
I pärm hos avdelning 
Entreprenad 
 
J:\SK Markrenhållning adm\AA 
Åkeri\Fordon och 
personal\Fordonslista Åkeriet 

Papper/ 
digitalt 

Se 
anmärkningar 

     Ja Avser samtliga fordon och maskiner 
på förvaltningen.  
Observera att registren inte enbart 
omfattar leasing.  
Gallras i KomMa 2 år efter försäljning. 
 
Handlingar i pärm och i digital mapp 
avser Entreprenad och gallras vid 
inaktualitet.  

2.10.2.3 Driva fordonsverkstad Leveranslista  S 

  

 J:\SK Fordon Verkstad Digitalt Vid inaktualitet      Ja Uppdateras löpande. 
Gemensamt dokument för 
Fordonsenhet och Fordonsverkstad. 

    

Arbetsorder KomMa 

  

KomMa - försystem 
Arbetsorder 
 
 

Digitalt 2 år       Ja Avser verkstäderna.  
Pappersvarianter är endast tillfälligt 
arbetsmaterial. 
  
 

    
Underhållsschema S 

  
J:\SK Verkstad forrad 
uthyrning 

Digitalt Vid inaktualitet      Ja Avser enheterna Fordonsverkstad 
och Mekanisk verkstad. 

    

Besiktningsprotokoll, 
underlag, rapport på 
utrustning och 
påbyggnader 

S 

  

Per objekt i pärm hos ingenjör, 
avdelning Fordon-Verkstad,  
plan 1 

Papper 5 år      Ja Förvaras så länge objektet finns kvar.  
Ingår i avdelningen Fordon-Verkstads 
årsrutiner. 
 
 

2.10.2.5 Driva mekanisk verkstad Arbetsorder KomMa 

  

KomMa - försystem 
Arbetsorder 
 
 

Digitalt 2 år        Avser Verkstäderna.  
Pappersvarianter är endast tillfälligt 
arbetsmaterial. 
 

    

CE-märkning,  
(EN1090 
Dokumentation) 

S 

  

I pärm hos ingenjör på 
Mekanisk verkstad, plan 1  

Papper/ 
digitalt 

10 år         
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    

Hantering av skador i 
verkstad 

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i löpnummerordning i pärm  
 
KomMa - försystem 
Arbetsorder 

Papper/ 
digitalt 

10 år       Avser enheterna Fordonsverkstad 
och Mekanisk verkstad,  
se 2.10.2.3 Driva fordonsverkstad. 

    

Underhållsschema S 

  

J:\SK Verkstad forrad 
uthyrning 

Digitalt Vid inaktualitet      Ja 
 

Avser enheterna Fordonsverkstad 
och Mekanisk verkstad. 
 

2.10.2.6 Hantera trafikskador Handlingar angående 
trafikskador 

S 

  

Närarkiv, plan 2, 
i löpnummerordning i pärm  
 

Papper 7 år      Ja Till närarkivet tredje året. 

    

Förteckning över 
anmälda skador 

KomMa 

  

Per objekt på J:  
 
KomMa - försystem 
Fordonsenheten 

Digitalt 7 år      Ja Avser Fordonsenheten. 

2.10.2.25 Hantera övriga frågor  
(Fordon och transporter) 

Dokumentation 
kundmöten  

S 

  

I kund- och datumordning på J: Digitalt 3 år      Ja Avser alla enheter inom avdelning 
Fordon-Verkstad. 

    
Drivmedelskortsregister S   J: \Fordonsenheten  Digitalt Vid inaktualitet       

  

    

Riskanalyser, 
verksamhet 

S   Per enhet på  
J:\SK Verkstad forrad 
uthyrning\KVALITET 

Digitalt Vid inaktualitet       Uppdateras löpande.  
Gemensamt dokument för avdelning 
Fordon-Verkstad. 

2.11 Anbud 
                    

2.11.1 Anbud                     

2.11.1.1 Hantera anbud Förfrågningsunderlag S 
 

I årsvis- och nummerordning 
på J:\SK Kalkyl\ 
Kalkyler & Projekt 
 
Närarkiv, plan 2,  
i nummerordning  

Papper/ 
digitalt 

10 år      Ja Avser Entreprenad. 

    Anbud/Offerter D OSL 19:1 (Entreprenad) 
Närarkiv, plan 2, 
i nummerordning 
 
I årsvis- och nummerordning 
på J:\SK Kalkyl\ 
Kalkyler & Projekt 
 
(Mekanisk Verkstad) 
Närarkiv, plan 2, 
i löpnummerordning i pärm 
 
J:\papper 

Papper/ 
digitalt 

10 år      Ja Sammanställning av anbud tas upp 
på nämnden och behandlas på 
punkten delegationsärenden,  
se sida 10  
(1.1.3.1 Hantera nämndprocess).  
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Offert och anbudslista 
(liggare) 

D OSL 19:1 I årsvis ordning på 
J:\SK Kalkyl  

Digitalt 10 år      Ja Avser Entreprenad. 
 

    Projektkalkyl Bidcon OSL 19:1 Bidcon, i nummerordning  Digitalt Bevaras Digitalt 5 år     

    Tilldelningsbeslut, 
anbud antaget. anbud ej 
antaget 

D OSL 19:1 I årsvis- och nummerordning 
på J:\SK Kalkyl\ 
Kalkyler & Projekt 
 
I kronologisk ordning i pärm 
hos Kalkyl, plan 2  

Papper/ 
digitalt 

10 år      Ja Avser Entreprenad. 
 

    Anbudsöppnings-
protokoll 

D OSL 19:1 I årsvis- och nummerordning 
på J:\SK Kalkyl\ 
Kalkyler & Projekt 
 
I kronologisk ordning i pärm 
hos Kalkyl, plan 2 

Papper/ 
digitalt 

10 år      Ja Avser Entreprenad. 
 

    Anbudsutvärderingar av 
offerter 

D OSL 19:1 Närarkiv, plan 2,  
i nummerordning 
 
I årsvis- och nummer-ordning 
på J:\SK Kalkyl\ 
Kalkyler & Projekt 

Papper/ 
digitalt 

10 år      Ja Avser Entreprenad. 
 

    Avtal/beställning D   Närarkiv, plan 2,  
i nummerordning 
 
I årsvis- och nummerordning 
på J:\SK Kalkyl\Kalkyler & 
Projekt 
 
Nämndsekreterarskåp,  
rum 2242, Pantängen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet      Ja Avser arbeten som räknas på inom 
Entreprenad.  
Med anledning av att avtalet kan 
förlängas kan gallringsfristen variera.  
Original förvaras i 
nämndsekreterarskåp (vilorummet, 
plan 2). 
Kopia förvaras i digital form. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

3 
Kommunal 
kärnverksamhet                     

3.1 Fysisk planering 
                    

3.1.2 Mark och exploatering 
                    

3.1.2.0 Leda - Styra - Organisera  
(Mark och exploatering) 

Internt arrendeavtal,  
då SK arrenderar 

D   Ciceron avtalsmodul 
 
Nämndsekreterarskåp,  
rum 2242, Pantängen 

Papper/ 
Digitalt 

Vid inaktualitet      Ja Registrering görs i Ciceron 
avtalsmodul. 
Ingår i internt arrendeavtal. 
Giltighetstiden regleras enligt avtal. 
Original förvaras i 
nämndsekreterarskåp (vilorummet, 
plan 2). 
Kopia förvaras i pappersform. 

  

  

Hyresavtal, 
då Servicekontoret 
arrenderar ut mark 

D   Ciceron avtalsmodul 
 
Nämndsekreterarskåp,  
rum 2242, Pantängen 

Papper/ 
Digitalt 

Vid inaktualitet      Ja Registrering görs i Ciceron 
avtalsmodul. 
Ingår i internt arrendeavtal. 
Original förvaras i 
nämndsekreterarskåp (vilorummet, 
plan 2). 
Kopia förvaras i pappersform. 

3.1.2.6 Hantera tomträtt, 
nyttjanderätt mm 

Se anmärkningar                 Ingår i internt arrendeavtal,  
se 3.1.2.0  Leda - Styra - Organisera 
(Mark och exploatering). 

3.2 Miljö- och samhällsskydd 
                    

3.2.1 Miljö- och hälsoskydd 
                    

3.2.1.1 Göra miljöbedömningar Miljöaspektregister 
 

D   Ciceron 
 
I årsvis ordning på  
J:\SK Kvalitet och Miljo\ 
Miljöutredning samt 
miljöaspekter\Grupp A 
Miljöaspektsregistret 

Digitalt Bevaras   5 år   Avser alla typer av avfall. 

3.2.1.2 Svara för miljöövervakning Inspektionskort  D   Ciceron Digitalt Bevaras   5 år     

3.2.1.6 Svara för miljöskydd Vattenprover  S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja Original förvaras hos Sjöbo 
Vattenverk. 

    Kemikalieförteckning 
med säkerhetsdatablad  

KomMa   KomMa - försystem Förråd Digitalt 10 år       Kopior förvaras i pappersform. 

Inom serveringen och städ på 
Pantängen förvaras kopia i 
pappersform i köket, tvättstuga och 
på städvagnar, rensas vid inaktualitet. 

Inom område P9 på Pantängen, 
förvaras kopia i pappersform, rensas 
vid inaktualitet. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Provresultat för 
tvätthallen 

S   I datumordning i pärm hos 
arbetsledare på enheten 
Förråd, plan 1 

Papper 5 år         

3.2.1.8 Svara för 
livsmedelssäkerhet 

Kontrollrapport/ 
Miljörapport 

D   Ciceron Digitalt  Bevaras   5 år  Ja Miljöförvaltningen inspekterar köken 
och caféerna. 
Kopia förvaras i pärm hos enhetschef 
och rensas vid inaktualitet. 

3.2.1.11 Hantera alkoholtillstånd 
mm 

Alkoholtillstånd  D  Ciceron Digitalt  Bevaras   5 år Ja  

3.2.1.25 Hantera övriga frågor 
(Miljö- och hälsoskydd) 

Underlag kundfakturor 

    

I pärm hos enheten Åkeri 
 
J:\SK Markrenhållning adm\AA 
Åkeri 

Papper/ 
digitalt 

10 år 

  

    Avser enheten Åkeri. 
Se även 2.4.1.1 Fakturera kunder.  

    Färdskrivare  S   Idha-Online 
 
I datumordning i pärm hos 
arbetsledare 
 
USB-minne, inlåst hos 
arbetsledare 

Papper/ 
digitalt 

3 år efter 
inaktualitet 

     Ja Avser enheten Åkeri. 
Med hänvisning till lagstiftning gallrar 
förvaltningen handlingar 3 år efter att 
personen har slutat.  
 
Leverantören Idha gallrar digitala 
handlingar 2 år efter inaktualitet i det 
webbaserade systemet Idha-Online.  

3.2.2 
Samhällsskydd och 
beredskap 

                    

3.2.2.1 Hantera risk- och 
sårbarhetsanalyser 

Risk-och 
sårbarhetsanalys, 
kontrollplan 

S   I pärm hos avdelningschef, 
Entreprenad 

Papper  Bevaras Papper 5 år  Ja   

3.3 Infrastruktur 
                    

3.3.2 Vatten och avlopp 
                    

3.3.2.0 Leda - Styra - Organisera 
(Vatten och avlopp) 

Beställning VA 
driftuppdrag 

S   Outlook Digitalt 10 år      Ja Avser område Drift/VA. 

    Arbetsmiljöplan S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja Avser område Drift/VA. 

    Kvalitets- och miljöplan S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja Avser område Drift/VA. 

    Kontrollplan inkl. 
besiktningsprotokoll, 
slut- och 
garantibesiktning 

S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja Avser område Drift/VA. 

    Tidplan S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år       Avser tidplan för VA objekt eller VA 
driftuppdrag. 

    Trafikanordningsplan 
(TA-plan) 

S   Infracontrol 
 
K/SK/Alla/Anläggning/TA-
planer/TA-planer 
 
Hos arbetsledare på avdelning 
Entreprenad 

Papper/ 
digitalt 

10 år      Ja Avser område Drift/VA. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Mailkonversation, 
i anslutning till projekt 

S   Outlook Digitalt 10 år      Ja Avser område Drift/VA. 

    Byggmöte/Startmöte S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja Avser område Drift/VA. 

    Protokoll S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja Avser område Drift/VA. 

    Följesedlar Agresso 
 
KomMa 

  Agresso 
 
KomMa 
 
Hos arbetsledare på avdelning 
Entreprenad 

Papper/ 
digitalt 

10 år        Avser område Drift/VA. 
Förvaras hos arbetsledare gällande 
större arbeten inom avdelning 
Entreprenad. 
Se även 2.4.1.2 Hantera 
leverantörsfakturor. 

    Material och 
produktprov 

S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja Avser område Drift/VA. 

    Dokumentation, 
inmätningar 

S   Hos mätaravdelning på 
avdelning Entreprenad 

Digitalt 10 år       Avser område Drift/VA. 

3.3.3 Avfall och återvinning 
                    

3.3.3.0 Leda - Styra - Organisera  
(Avfall och återvinning) 

Körsedlar KomMa -
Transport 

  I pärm hos administratör 
arbetsledare 

Digitalt 15 år.      Ja Avser enheten Spol/slam. 
Material i pappersform, gallras efter 2 
år.  

3.3.5 Parkförvaltning 
                    

3.3.5.0 Leda - Styra - Organisera 
(Parkförvaltning) 

Avtal för skötseluppdrag S   I pärm hos avdelning 
Entreprenad 
 
K:\SK\Alla\Anläggning\Park 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet      Ja Avser Parkenheten. 
Förvaras så länge avtalen gäller, 
maximalt 8 år. 

    Arbetsorder KomMa   KomMa Digitalt 15 år      Ja Avser Parkenheten. 

    Tidrapportering  KomMa   KomMa Digitalt Vid inaktualitet       Ja Avser Parkenheten. 

3.3.5.1 Hantera parker och 
planteringar 

Besiktning av lekplats, 
besiktningsprotokoll 

S   I pärm hos avdelning 
Entreprenad 

Papper/ 
digitalt 

1 år      Ja Avser Parkenheten. 
Gallras när Tekniska förvaltningen 
har registrerat besiktningsprotokollet. 

    Objektsregister  S   I pärm hos avdelning 
Entreprenad 
 
K:\SK\Alla\Anläggning\Park\ 
Objekt 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet      Ja Avser Parkenheten mot 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 

    Följesedlar S   I pärm hos avdelning 
Entreprenad 

Papper 2 år        Avser Parkenheten. 
Se även 2.4.1.2 Hantera 
leverantörsfakturor. 

3.3.6 Gator, vägar och parkering 
                    

3.3.6.0 Leda - Styra - Organisera  
Gator, vägar och 
parkering) 

Avtal för 
markrenhållning 

KomMa    KomMa - avtalsmodulen 
 
I låst skåp hos 
transportledning 

Papper/ 
digitalt 

Vid inaktualitet      Ja Förvaras i enlighet med garantitider. 
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

    Arbetsorder KomMa   KomMa Digitalt 15 år      Ja Avser arbetschefsområde Gata, 
asfalt, trafik. 

3.3.6.1 Hantera gator, vägar, torg 
och broar 

Dagbok i projekt S   Närarkiv, plan 2,  
pärm i nummerordning 

Papper 10 år      Ja   

    Arbetsmiljöplan S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja   

    Kvalitets- och miljöplan S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja   

    Kontrollplan S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja   

    Tidplan S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år       Den tid som presenterats till kunden, 
som arbetet (projektet) beräknas ta 
(uppdelat i moment). 

    Trafikanordningsplan 
(TA-plan) 

S   Infracontrol 
 
K/SK/Alla/Anläggning/TA-
planer/TA-planer 
 
Hos arbetsledare på avdelning 
Entreprenad 

Papper/ 
digitalt 

10 år      Ja   

    Mailväxling,  
i anslutning till projekt 

S   Outlook digitalt 10 år      Ja Avser tjänstemän inom avdelning 
Entreprenad. 

    Byggmöte/Startmöte,  
i anslutning till projekt 

S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja   

    Protokoll S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja   

    Material och 
produktprov 

S   Närarkiv, plan 2  Papper 10 år      Ja   

    Inmätningar S   
 

K:\SK/Alla\Anläggning\ 
Mätning/#färdiga arbeten år 
från år 

Digitalt Vid inaktualitet      Ja   

    Provtagning jord  
(Lab och Xrf) 

S   Närarkiv, plan 2  Papper 2 år      Ja Lab innebär svar på jordprover som 
skickats till laboratoriet. 
Xrf är namnet på ett instrument som 
mäter kemikalier/farliga ämnen.  

    Schaktreparationer, 
register 

S   Infracontrol  
 
J:\SK Entreprenad Schakter 
 

Digitalt Vid inaktualitet      Ja Förvaras tills att arbetet är utfört. 

    Följesedlar S   I pärm hos avdelning 
Entreprenad 

Papper 2 år       Avser område Gata, asfalt, trafik och 
Markrenhållningsenheten. 
Se även 2.4.1.2 Hantera 
leverantörsfakturor. 

    Underlag kundfakturor S   I pärm hos avdelning 
Entreprenad 

Papper 10 år       Avser arbetschefsområde Gata, 
asfalt, trafik. 
Se även 2.4.1.1 Fakturera kunder. 

3.3.6.3 Hantera belysning Besiktningsutlåtande, 
skadad belysning, 
trafikanordning  

S   Närarkiv, plan 2  Papper/ 
digitalt 

7 år       Ja   
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Struktur Hitta dokument i planen 
Sökfunktion;                       
håll in tangenterna Ctrl och F 
samtidigt. 

Handlingstyp Regi-
strering 

Sekretess Förvaringsplats/ 
Sorteringsordning  

Medium Bevaras/ 
Gallringsfrist 

Arkiv-
medium/ 
-format 

Leveransfrist: 
handlingar 
som ska 
bevaras, ställs 
av till 
Stadsarkivet 
tidigast 5 år 

Person- 
uppgifter 

Anmärkningar 

3.3.6.25 Hantera övriga frågor  
(Gator, vägar och 
parkering) 

Register över fordon och 
maskiner  

Se 2.10.2.1 
Hantera 
leasing 

        

  Snödagbok S  I pärm hos administratör, 
enhet Åkeri 
 

      

3.8 Särskilda samhällsinsatser 
                    

3.8.2 Borgerliga ceremonier 
                    

3.8.2.2 Anordna borgerlig vigsel Vigselförrättare beslut, 
vigselprotokoll, 
hindersprövningsbeslut 

S   Selfpoint 
 
I pärm hos receptionen, 
Stadshuset  
 
 

Papper/ 
digitalt 

10 år 
                         

     Ja Protokoll och hindersprövningsintyg 
förvaras i pärm. 
Intyg behövs för att kunna 
administrera vigseln och att 
förrättaren ska veta att inget hinder 
föreligger. 
Originalen av vigselintyg och 
vigselprotokoll skickas till 
Länsstyrelsen en gång per år. 

  

  

Mailkonversation, 
i anslutning till vigsel 

S   Outlook Digitalt 12 månader      Ja   

  

  

Ceremonitext S 

  

I pärm i receptionen,  
Stadshuset 
 
 

Papper Vid inaktualitet      Ja Ceremonitext; försättsblad, 
vigselbevis. 
Originaltexten förvaras till dess att 
vigseln är utförd och gallras efter ett 
par dagar vid inaktualitet. 

3.8.2.3 Anordna borgerlig 
begravning 

Tjänstgöringsrapport,  
förtroendevald 

S 

  

I namn- och datumordning i 
pärm i receptionen, 
Stadshuset 

Papper 10 år      Ja Rapporten är en kopia och förvaras 
för att förrättaren ska kunna få ut sitt 
arvodesunderlag. 

    

Lokalbokning S 

  

J:\Lokalbokningar Digitalt 5 år       Kommunanställda har möjlighet att 
låna lokal i stadshuset som bokas av 
receptionen. 
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Systembeskrivning 
 

Här förs uppgifter in om de it-system som används inom myndigheten med en beskrivning över vad det används till, vilken information som hanteras, när det togs i bruk, 

eventuella föregångare som de konverterats från och när det skedde, ev. koppling till andra it-system, vilka funktioner som har behörighet till systemet etc. 

 

It-system (A - Ö): Beskrivning: Användare: Togs i 
bruk: 

Föregångare:   Kopplingar till andra 
system:  

Avonova Webbportalen är plattformen för arbetet 
inför beställning av företagshälsovård, 
genomföra beställning, uppföljning och 
statistik, granskning av fakturaunderlag och 
informationsutbyte vid ärenden. 

HR-chef och HR-specialister. 2019- 
01-01. 

Nej. Nej 

Avtalskatalogen  Ett system för alla aktuella avtal som Borås 
Stad har slutit på ett antal olika områden. 
 

Enligt interna och centrala regler för 
inköp och upphandling.  

2011. Nej. Visma Tendsign.  

Agresso Borås Stads ekonomisystem. Här hanteras 
alla slags fakturor. Här finns också 
rapportverktyg för att följa upp ekonomin.  
Används för all e-handel.   
 
 

Ekonomiadministrationen i 
förvaltningens verksamheter. 

2005-01-
01. 

Nej. Heroma, KomMa, VIVA, 
Extens,  
Booking, Vitec Nova, 
Eccos, AlkT,  
Planit. 

Bidcon Ett system för att hantera projektkalkyler 
inom entreprenad. 

Kalkylerare. 2002. Nej. Nej. 

Canea One Förvaltningens ledningssystem för att hantera 
process- och rutinbeskrivningar. 

Alla funktioner (medarbetare) på 
förvaltningen.  

2017.  LIS Integration med IST,  
AD- synkning samt  
Single Sign On-funktion  

Chemgroup Borås Stads upphandlande 
kemikaliehanteringssystem. 

Behöriga medarbetare på 
förvaltningarna. 

2020 Nej. AD-synkning.  

Ciceron System för diarium och ärendehantering. 
                                 

Nämndsekreterare och handläggare 2017. 2017 genomfördes 
konvertering 
från LOTUS 
NOTES till 
Ciceron. 

E-arkivet. 
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It-system (A - Ö): Beskrivning: Användare: Togs i 
bruk: 

Föregångare:   Kopplingar till andra 
system:  

CMG DM/Office Borås Stads telefonkatalog för att söka fram 
kontaktuppgifter till alla medarbetare. 
 
 

Administratörer för CMG DM och 
övriga funktioner (medarbetare). 

Före 
1996. 

Nej. Nej (dock hämtar andra 
system uppgifter från 
CMG DM). 

Conciliate Ett processhanteringssystem för att hantera 
dokumentation om processen. 

Behöriga medarbetare på avdelning 
Dataservice. 

2014. Nej. Nej. 

Heroma Kommunens gemensamma personal- 
löneadministrationssystem. HR- och 
lönesystem med schema- och 
bemanningshantering. 
 

Personalfunktionen. 2004- 
04-27. 

Konvertering 
genomfördes 
2004 ifrån 
TietoEnators LPS 
med  
konvertering från 
2002 i   
produktionsmiljön.  

Agresso, MIM, TimeCare, 
Teis,  
TES, Kassasystem för 
personalköp,  
Viva.  

Idha-Online Idha-Online är ett webbaserat system för 
lagring och utvärdering av data från digitala 
färdskrivare. 
  

Arbetsledare på enheten Åkeri. 2015- 
09-12. 

    

ID06  Ett system som har funktionen som 
personalliggare.  
Avser version 2.  
 

Kalkylerare. 2019. Nej. Nej.  

Infracontrol Ärendehanteringssystem för synpunkter. 
Ärendehanteringssystem för felanmälan och 
schaktöppning inom Entreprenad. 
 
 

Nämndsekreterare. 
Assistent inom Entreprenad.  

2015. Nej. AD- synkning samt  
Single Sign On-funktion. 

IT-portal 2.0 System för administrera och beställa konto, 
program, datorer och kringutrustning m.m. 
 

IT-ansvarig och övriga godkännare  
av behörighet. 

2015. IT-Service 
(egenutvecklat). 

Active Directory, 
Exchange server. 
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It-system (A - Ö): Beskrivning: Användare: Togs i 
bruk: 

Föregångare:   Kopplingar till andra 
system:  

Kom & Gå  Tidsregistreringstjänst kopplad till Heroma. 

 

 

 

Samtliga funktioner (medarbetare). 2004- 
04-27. 

Konvertering 
genomfördes 
2004 ifrån 
TietoEnators LPS 
med  
konvertering från 
2002 i 
produktionsmiljön. 

Agresso, MIM, TimeCare, 
Teis,  
TES, Kassasystem för 
personalköp,  
Viva.  

KomMa Ett IT-stöd till de löpande leveranserna av 
material och tjänster från Servicekontoret. 

Administratörer för 
KomMaklienten.  

2005. Jambo.   Agresso (ekonomisystem),  
Ecofleet (gps),  
Infracontrol 
(rapporteringsprogram). 

Lime Field  Ett ärendehanteringssystem (tidigare 
RemoteX) för att  
hantera felanmälningar inom fastighet. 
 

Behöriga medarbetare inom 
avdelning Entreprenad. 

2001. Nej.  VitecNova (hantering av 
hyresobjekt och  
kontroll över 
hyresadministration,  
hyresgäster och sökande). 

LIS - utbildningsdatabas Ett system för att hantera medarbetarnas 
utbildning. 
 

Assistent inom avdelning Personal-
och Kontorsservice. 

2000. År 2000 ersatte LIS 
kommunens  
dåvarande 
diariesystem  
PC Diarium från 
kommundata AB 
som nyttjats av 
Borås Stad 
sedan mitten av 80-
talet.  
 

Nej.  

Outlook En e-postklient och kalender i Microsoft 
Office-paketet. 
 

Samtliga funktioner (medarbetare). 2015. Notes.  Exchange server, Tellus 
Talk,   
Concierge Booking. 
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It-system (A - Ö): Beskrivning: Användare: Togs i 
bruk: 

Föregångare:   Kopplingar till andra 
system:  

Selfpoint Borås Stads E-tjänsteplattform. Omfattar 
både externa (mot medborgare 
sjalvservice.boras.se) och interna e-tjänster 
för att bland annat hantera ansökningar. 
 

Invånare och medarbetare 
(inom förvaltningen; medarbetare i 
receptionen, Stadshuset). 

2018. Nej. AD, Navet och 
Nordeaportalen. 

SiteVision Cloud SiteVision Cloud är Borås Stads 
webbpubliceringssystem som används för 
boras.se, intranätet samt Textilmuseets och 
Borås Stadsteaters webbplatser. 

Kommunikatör och 
nämndsekreterare.  

      

Storm Borås Stads telefoniportal.  
Ett system för att beställa telefonitjänster, 
göra ändringar i telefonkatalogen, CMG 
Office Web, och lämna felanmälningar. 

Telefonisamordnare och 
medarbetare. 

2012. Nej.  Nej. 

Stratsys Ett webbaserat verktyg som används för att 
underlätta och förenkla planerings- och 
uppföljningsprocessen i Borås Stad. 

Förvaltningsadministration. 2012- 
01-01. 

Nej. Integration med IST,  
AD- synkning samt  
Single Sign On-funktion. 

Städet kalkyl Ett IT-stöd för kalkyler gällande 
lokalvårdsinsatser och hantera städscheman. 
 
                                                       

Behöriga medarbetare inom 
avdelning Personal och 
Kontorsservice.  

2012. Nej.  Nej.  

VisionFlow Ett ärendehanteringssystem för att hantera 
ärenden inom processerna.  
 

Behöriga medarbetare på avdelning 
Dataservice. 

2015. Egenutvecklat ÄHS 
i Notes. 

Exchange server. 

Visma - 
direktupphandlings-
modul 

Ett system för att genomföra 
direktupphandlingar. 
 

Behöriga medarbetare på 
förvaltningen.  

2014. Nej.  Visma Tendsign.   
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Nämndernas lokalbehovsplaner, planperiod 2022-2024 

Servicenämndens beslut 

Lokalbehovsplanen godkänns och översänds till Lokalförsörjningsnämnden.         

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. 
Behovet kommer att presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för 
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Lokalbehov som 
inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen.  
 
Servicenämnden sammanställer varje år lokalbehovsplan och lämnar in den till 
Lokalförsörjningsnämnden. Servicenämnden har inget investeringsbehov under 
aktuell tidsperiod 2022-2024 än de som redan är beslutade.  
Från och med budget 2021:2 är investeringsmedlen för nybyggnationen på 
Pantängen borttagna vilket medför att flytten från Nornan är uppskjuten på 
obestämd framtid. Däremot kvarstår verksamhetens behov av att samlokaliseras 
på Pantängen i enlighet med det investeringsbeslut som kommunfullmäktige 
tog 2019.  
 
Därför har Servicenämnden endast skjutit upp planerna på avetablering av 
Nornan med ett år, i avvaktan på den utredning som Kommunstyrelsen har fått 
i uppdrag av Kommunfullmäktige att genomföra. Servicenämnden beräknas 
därmed enligt reviderad plan lämna lokalerna, som idag hyrs av 
Lokalförsörjningsförvaltningen i kvarteret Nornan under kvartal 4, 2023.                
 

Beslutsunderlag 

1. Inlämningsdatum för nämndernas lokalbehovsplaner, planperiod 2022-2024                              

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-11-17 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 124 Dnr LFN 2020-00258 2.6.4.0 

Inlämningsdatum för nämndernas lokalbehovsplaner, 
planperiod 2022-2024 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att nämndernas lokalbehovsplaner skall 
lämnas in senast sista januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Planering för arbetet med Lokalresursplanen för planperioden 2022-2024 pågår. 
Enligt Lokalresursplaneringens arbetsgång ska förvaltningarna lämna in sina 
lokalbehovsplaner till Lokalförsörjningsnämnden senast sista januari 2021.  
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1 Inledning 
Lokalbehovsplanen skall redovisa nämndens samtliga lokalbehov 2022-2024. Behovet kommer att 
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till 
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i Lokalbehovsplanen kommer inte att tas med i 
investeringsplanen. 

Servicenämnden sammanställer varje år lokalbehovsplan och lämnar in den till 
Lokalförsörjningsnämnden. Servicenämnden har inget investeringsbehov under aktuell tidsperiod 2022-
2024 än de som redan är beslutade. 

Från och med budget 2021:2 är investeringsmedlen för nybyggnationen på Pantängen borttagna vilket 
medför att flytten från Nornan är uppskjuten på obestämd framtid. Däremot kvarstår verksamhetens 
behov av att samlokaliseras på Pantängen i enlighet med det investeringsbeslut som 
kommunfullmäktige tog 2019. 

Därför har Servicenämnden endast skjutit upp planerna på avetablering av Nornan med ett år, i 
avvaktan på den utredning som Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att 
genomföra. 

Servicenämnden beräknas därmed enligt reviderad plan lämna lokalerna, som idag hyrs av 
Lokalförsörjningsförvaltningen i kvarteret Nornan under kvartal 4, 2023. 

2 Övergripande nulägesanalys 
Det underlag som togs fram under 2019 för att få genomföra en nyproduktion av kontorslokal på 
Pantängen, Västerängsgatan 6 kvarstår i dagsläget oförändrat. 

Beräknad inflyttning i de nya kontorslokalerna är uppskjuten till kvartal 4, 2023. 

Den uppskjutna nyproduktionen innebär att förvaltningen inte kan uppnå de effekter som en 
samlokalisering av avdelningen Dataservice till Pantängen skulle generera. Det innebär bland annat en 
risk att förvaltningens fortsatta arbete för Borås Stads koncern, inte når de synergieffekter som 
Servicenämnden önskar leverera.  
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3 Nuläge lokaler 

3.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 
Villastaden och Östermalm 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Nornan  
Stora Brogatan 45 

35 kontorsrum  
3 övriga rum 

38 38 0 0 0 0 

Fullmäktigehuset 
Sturegatan 40 

1 kontorsrum 
3 arbetsrum 
4 övriga rum inkl Tryckeriet 

8 8 8 8 8 8 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

8 kontorsrum  
1 reception 

9 7 7 7 7 7 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

2 arkivrum  
2 data-/ serverrum 

4 3 2 2 2 2 

Antal platser i 
området 

 59 56 17 17 17 17 

Angiven kapacitet avser antal rum och har därför ingen koppling till antalet arbetsplatser. 

Därmed är antalet platser i området endast lika med antalet rum. 

3.2 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Pantängen 
Västerängsgatan 6 

Huvudbyggnad med 57 
kontor, 3 verkstäder (el-, 
maskin- och mekanisk), förråd 
mm.  
 
Fem stycken fristående 
byggnader med kallförråd, 
kall- och varmgarage, 
snickeri, skyltverkstad och 
tvätthall. Parkeringar med och 
utan laddstolpar. 

57 57 115 115 115 115 

Antal platser i 
området 

 57 57 115 115 115 115 

Angiven kapacitet avser antal kontorsrum och har därför ingen koppling till antalet arbetsplatser. 

Därmed är antalet platser i området endast lika med antalet kontorsrum. 
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3.3 Viskafors, Svaneholm, Rydboholm, och Kinnarumma 

Objekt Nuläge 
Kapa
citet 
2021 

Kapa
citet 
2022 

Kapa
citet 
2023 

Kapa
citet 
2024 

Kapa
citet 
2025 

Kapa
citet 
2026 

Nya Vägen Televäxel 0 0 0 0 0 0 

Antal platser i området  0 0 0 0 0 0 

Lokalen är återlämnad 2021. 

4 Förändrat behov 
I avsnittet beskrivs de objekt som har ett förändrat behov och som ska ingå i 
Lokalförsörjningsnämndens lokalresursplan. 

4.1 Centrum, Norrmalm, Bergdalen, Tokarpsberg, Lugnet, 
Villastaden och Östermalm 

Objekt  

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Nornan Stora Brogatan 45 
Kontor 

 0 0 -38 -38 

Stadshuset Kungsgatan 55 
Kontor 

 0 -2 -2 -2 

Stadshuset Kungsgatan 55 
Arkiv, server-/ datarum 

 0 -1 -2 -2 

Summa  0 -3 -42 -42 

Nornan Stora Brogatan 45 

Förändrat behov och orsak 
Från och med budget 2021:2 är investeringsmedlen för nybyggnationen på Pantängen borttagna vilket 
medför att flytten från Nornan är uppskjuten på obestämd framtid. Däremot kvarstår verksamhetens 
behov av att samlokaliseras på Pantängen i enlighet med det investeringsbeslut som 
Kommunfullmäktige tog 2019.  
 
Därför har Servicenämnden endast skjutit upp planerna på avetablering av Nornan med ett år, i 
avvaktan på den utredning som Kommunstyrelsen har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att 
genomföra. 
 
Behovet av befintliga rum på Nornan kvarstår så länge det inte är aktuellt med någon flytt till 
Pantängen, oavsett vad som står i kolumnen för kapacitet från och med 2023. Om verksamheten 
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fortsatt befinner sig på Nornan 2023, kommer ytterligare två rum att behövas. Därmed är behovet i 
sådana fall från och med 2023 lika med 40 rum. 

Stadshuset Kungsgatan 55 

Förändrat behov och orsak 
2 kontor återlämnas, verksamheten flyttas. 

Stadshuset Kungsgatan 55 

Förändrat behov och orsak 
2 rum återlämnas, minskat behov av arkiveringsutrymme 

4.2 Norrby, Byttorp, Tullen, Hestra, Ekås och Getängen 

Objekt Förändrat behov 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2021 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2022 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2023 

Förändrat 
behov av 
kapacitet 

2024 

Pantängen 
Västerängsgatan 6 
Kontor, verkstad, 
förråd, garage, 
omklädningsrum, 
matsal, servering, 
mm 

Planerad byggnation 0 0 58 58 

Summa  0 0 58 58 

Pantängen Västerängsgatan 6 

Förändrat behov och orsak 
Lokalerna på Pantängen har under flera år förtätats och idag kan inte fler förtätningar ske i befintlig 
lokal. 2018 påbörjades en förstudie som har tagit fram förslag på hur utveckling av lokalerna på 
Pantängen ska se ut. 2019 togs beslut om en nybyggnation av ny kontorslokal och 
verksamhetsanpassning av befintlig huvudbyggnad ska genomföras under tidsperioden 2020 till 2021. 
När den nya kontorslokalen är klart kommer en flytt av Dataservice från Nornan till Pantängen att ske. 
 
Från och med budget 2021:2 är investeringsmedlen för nybyggnationen på Pantängen borttagna vilket 
medför att flytten från Nornan är uppskjuten på obestämd framtid. Däremot kvarstår verksamhetens 
behov av att samlokaliseras på Pantängen i enlighet med det investeringsbeslut som 
kommunfullmäktige tog 2019. 
 
Därför har Servicenämnden endast skjutit upp planerna flytt av avdelningen Dataservice till Pantängen 
med ett år, i avvaktan på den utredning som kommunstyrelsen har fått i uppdrag av 
Kommunfullmäktige att genomföra. 

Inflyttning/Utflyttning  
2023-12 
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Miljörapport T3 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner Miljörapport T3 2020       

Sammanfattning  

Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade enligt ISO 14001 för miljö 

och därför står miljöfrågorna högt på agendan både i stort och smått, det kan 

handla om frågor om solceller till frågor om miljöutbildning för medarbetare.                             

Beslutsunderlag 

1. Miljörapport Tertial 3 2020                             

Beslutet expedieras till 

1. Miljönämnden, miljo@boras.se 

 

 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 

 



  
 
Dnr SN 2021-00007 1.1.4.2 

 

 
 

Förslag till  
Miljörapport Tertial 3 2020 
Servicenämnden 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Miljörapport Tertial 3 2020 behandlas på 

Servicenämndens sammanträde 2021-01-28 
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Inledning 
Servicenämndens verksamheter är ISO-certifierade enligt ISO 14001 för miljö. Det innebär att 
miljöfrågorna är påtagligt närvarande i verksamheterna. Under 2020 genomfördes en s.k. 
omcertifiering. Det innebar att en djupare externrevision av verksamheterna ur ett miljöperspektiv 
gjordes. 

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 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

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

90% 90% 91% 

Kommentar Vi har genomfört två miljöutbildningar för medarbetare under 2020. Eftersom det har handlat 
om relativt många medarbetare, drygt 20 kallade vid varje tillfälle, har miljökommunikatören på 
Miljöförvaltningen Johan Linderstad även i år hållit dessa utbildningar på Servicekontoret. Det hade varit 
svårt att bereda medarbetarna plats vid de centrala utbildningstillfällen som annars hade varit aktuella. 

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

- 72% 78% 

Kommentar Under 2020 har ingen särskild utbildning för förtroendevalda hållits. 2019 genomfördes en 
sådan i samband med Servicenämndens årliga budgetkonferens. Under våren deltog en av ledamöterna i 
utbildningen som hölls för medarbetare. 
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Remiss: Uppföljning på Program för ett integrerat 

samhälle. 

Servicenämndens beslut 

Servicenämnden godkänner upprättat förslag till svar på de enkätfrågor som 

Arbetlivsnämnden har skickat ut.        

Sammanfattning  

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att följa upp ”Program för ett integrerat 

samhälle”. Årets uppföljning utgörs av ett antal enkätfrågor som varje nämnd 

ska besvara. Dessa ligger i ett system, es-maker, och frågorna och svar 

sammanställs i en rapport som tas ut ur systemet. 

Servicenämndens verksamheter bedrivs inom ett beställar-/utförarkoncept och 

vänder sig därför inte direkt ut mot medborgare. Det innebär att flera av 

frågorna i enkäten inte är tillämpliga för Servicenämndens del.               

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att följa upp ”Program för ett integrerat 

samhälle”. Årets uppföljning utgörs av ett antal enkätfrågor som varje nämnd 

ska besvara. Dessa ligger i ett system, es-maker, och frågorna och svar 

sammanställs i en rapport som tas ut ur systemet. 

Exempel på frågor i enkäten är:  

 Hur säkerställer ni att alla får likvärdig tillgång till den service ni 

erbjuder?      

 Vilka kanaler använder ni för att sprida information om era 

verksamheter till allmänheten? 

 Vilka kanaler använder ni för att sprida information om samråd och 

invånardialoger? 

 På vilket sätt bidrar integrationsråd och dialogforum till delaktighet?  

 

Servicenämndens verksamheter bedrivs inom ett beställar-/utförarkoncept och 

vänder sig därför inte direkt ut mot medborgare. Det är beställarsidan som 

fattar beslut om vilken service som ska erbjudas och vilka kanaler som ska 
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användas. Det innebär att flera av frågorna i enkäten inte är tillämpliga för 

Servicenämndens del. Direktkontakt med medborgare förekommer dock, bland 

annat i Borås Stads huvudväxel och i stadshusets reception, men där handlar 

det om att ge service som på förhand är överenskommen med beställaren.  

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss från Arbetslivsnämnden ”Uppföljning Program för ett integrerat 

samhälle”.                           

Bilaga 

Rapport, svar på frågor ”Uppföljning Program för ett integrerat samhälle”. 

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

 

 

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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§ 129 Dnr ALN 2020-00130 3.4.4.25 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle     

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden beslutar att skicka ut uppföljningen till övriga nämnder och 
kommunala bolag.        

Sammanfattning av ärendet 

I linje med Arbetslivsnämndens samordnande ansvar för stadens 
integrationsarbete, ingår det att årligen följa upp program för integrerat 
samhälle. Årets uppföljning handlar om delaktighet.              

Beslutsunderlag 

1. Bilaga PM 2020 Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle.                   
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Remiss: Uppföljning Program för ett integrerat 

samhälle     

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- & folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- & konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Tekniska nämnden 

14. Vård- & äldrenämnden 

15. AB Bostäder 

16. Borås Energi- & Miljö 

17. Borås Elnät 

18. Borås Djurpark AB 

19. Fristadbostäder AB 

20. AB Sandhultsbostäder  

21. AB Toarpshus  

22. Viskaforshem AB 
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Arbetslivsnämnden ansvarar för att följa upp hur samtliga nämnder och bolag 
arbetar med programmet utifrån sina respektive ansvarsområden. 

För att det ska bli enklare för er att avgöra vem som ska svara för er 
verksamhets räkning skickar vi med en kortare beskrivning av innehållet i årets 
PM.   

Årets uppföljning kommer att fokusera på delaktighet som inte har följts upp 

sedan 2015. Enkäten är uppdelad i fyra olika delar; kommunens 

serviceskyldighet, inflytande och medborgardialog, samhällsorientering, 

integrationsråd och dialogforum. De sistnämnda områdena riktar sig enbart för 

Arbetslivsförvaltingen, övriga delar gäller alla verksamheter. Exempel på några 

frågor som ställs är:  

 Hur säkerställer ni att alla får likvärdig tillgång till den service som ni 

erbjuder?  

 Vilka kanaler använder ni för att sprida information om era 

verksamheter till allmänheten?  

 Vilka kanaler använder ni för att sprida information om samråd och 

invånardialoger?  

 På vilket sätt bidrar integrationsråd och dialogforum till delaktighet? 

 

Bifogat finns en länk till hela enkäten. 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b953ccc0dd81 

Till följd av den pågående pandemin har vi valt att följa upp arbetet med 

”Program för ett integrerat samhälle” i enkätform även i år. Vår förhoppning är 

att kunna presentera resultatet i form av en eller flera workshops senare i vår 

för att tillsammans ha en dialog om hur kan arbeta vidare.  

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 28 februari.  

Lotta Didanovic Nilsson 
Handläggare 
0768-88 37 53 

https://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=b953ccc0dd81


 

 

 

 Rapport enkät es-maker Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 2021 

Enkätsvar Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Publikationsnamn  PM 2020  

Namn  Anonym  

Datum  2021-01-20 16:28:49  

Ange förvaltning/bolag  Servicekontoret  

Ange e-post för att få svarsjournal  Kenneth.Lundkvist@boras.se  

Hur säkerställer ni att alla får likvärdig 

tillgång till den service som ni erbjuder?  

Genom att vi genomför de beställningar som vi får 

från våra beställare  

Hur följer ni upp att ingen diskrimineras i 

era verksamheter?  

Vi använder SAM kalender på APT och där finns ett 

avsnitt gällande dessa frågor. Om någon skulle känna 

sig diskriminerad ska den veta vart den ska vända sig. 

Vi utreder alltid för att kunna sätta in åtgärder  

Hur arbetar ni vidare med resultatet av de 

utvärderingar som görs?  

Olika beroende på utredningens utfall  

Är det lätt att hitta information om era 

verksamheter?  

Ja  

Om ni tillhandahåller blanketter, går 

dessa att skriva ut från internet?  

Ja  

Vilka kanaler använder ni för att sprida 

information om era verksamheter till 

allmänheten?  

Via Borås hemsida  

Hur säkerställer ni att de personer som ni 

ger service till förstår muntlig 

information?  

Ej tillämpbart  

Hur säkerställer ni att de personer som ni 

ger service till förstår skriftlig 

information?  

Ej tillämpbart  

Förutsätter följande material som ni 

tillhandahåller att alla kan läsa, skriva 

och förstå svenska lika bra som ni 

själva? - Broschyrer och annat 

informationsmaterial?  

Ja  

Förutsätter följande material som ni 

tillhandahåller att alla kan läsa, skriva 

och förstå svenska lika bra som ni 

Ja  

mailto:Kenneth.Lundkvist@boras.se
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själva? - Borås Stads hemsida?  

Förutsätter följande material som ni 

tillhandahåller att alla kan läsa, skriva 

och förstå svenska lika bra som ni 

själva? - Blanketter?  

Ja  

Finns blanketter översatta till andra 

språk än svenska?  

Nej  

Krävs särskild sakkunskap om vissa 

ämnen, eller om samhället för att kunna 

ta del av den information som ni 

erbjuder?  

Nej  

Hur säkerställer ni att ert bemötande 

upplevs som professionellt av alla 

invånare som ni möter, inklusive särskilt 

utsatta grupper?  

Detta tas upp inom ramen för kundservice  

I vilka situationer används tolk?  Aldrig då vi ej har den typ av möten i vår dagliga 

verksamhet  

Anordnar ni medborgardialog, samråd, 

eller andra former av dialoger där 

invånarna ges möjlighet att påverka?  

Nej  

Utifrån de fem stegen i 

delaktighetstrappan, på vilken nivå 

befinner sig dialogen? Ge gärna 

exempel!  

Ej tillämpbart  

Är frågorna som dialogen behandlar 

påverkbara?  

Nej  

Är syftet med mötet tydligt för alla som 

deltar?  

Nej  

Hur återrapporteras resultatet av 

dialogen?  

Vi har inga medborgaredialoger då vi arbetar inom 

beställar- och utförarkoncept  

Till vilka återrapporteras resultatet?  Övriga  

Till vilka återrapporteras resultatet? - 

Övriga  

Ej tillämpbart  

Vilka kanaler använder ni för att sprida 

information om samråd och 

invånardialoger?  

Annat  

Vilka kanaler använder ni för att sprida 

information om samråd och 

invånardialoger? - Annat  

Ej tillämpbart  

Finns det grupper som ni har svårt att nå 

idag?  

Vet ej  

Hur arbetar ni för att nå ut till fler 

människor?  

Ej tillämpbart  
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Anmälningsärenden 2020-01-28 

Servicenämndens beslut 

Redovisade anmälningsärenden läggs till handlingarna        

Anmälningsärenden 

 

 

a. Ekonomisk avstämning 

 

 

b. Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wi-fi vid kommunala  

verksamheter 

Dnr SN 2020-00145  1.1.3.1 

 

c. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 170 Stöd till Borås 
näringsliv. 
Dnr SN 2020-00147  1.1.3.1 
 

d. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder 
Dnr SN 2020-00148  1.1.3.1 
 

e. Kommunfullmäktiges beslut 2020-12-10  § 188 Miljörapport 2020 
Dnr SN 2020-00149  1.1.3.1 
 

f. Förtroendevaldas årsarvode 2021 
Dnr SN 2021-00005  1.1.3.1 
 

 

               

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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§ 177 Dnr FOFN 2020-00219 3.2.1.3 

Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wi-fi vid 
kommunala verksamheter 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Utifrån initiativärendet ”Stäng av kommunens wi-fi när verksamheten håller 

stängt” (§ 166 Dnr FOFN 2020-00217 1.1.3.0) beslutar Fritids- och 

folkhälsonämnden att stänga ner tillgången till wi-fi vid verksamheter som 

sorterar under nämndens ansvar, i enlighet med rekommendationerna från 

Brottsförebyggande rådet (Brå) och samverkan med berörda parter. 

Nedstängningen gäller under sex månader. 

 

Vidare översändes skrivelsen till berörda nämnder för att informera och 

uppmuntra till att agera enligt rekommendationen från Brottsförebyggande 

rådets (Brå) förslag; att tillgången till wi-fi vid kommunens lokaler stängs ned 

under särskilda tider då det inte bedrivs verksamhet, med fokus på utvalda 

förskolor, skolor och fritidsgårdar/mötesplatser. 

  

Sammanfattning av ärendet 

  

Bakgrund 

Brottsförebyggande rådet har under en längre tid uppmärksammat 

problematiken vad gäller skadegörelser och inbrott i kommunens fastigheter, 

vilken har intensifierats under 2020. Detta gäller främst vid kvällar och helger 

och sker vid olika kommunala verksamheter runtomkring i Borås. Större 

samlingar av barn och ungdomar samt annan brottslighet noteras och till 

exempel tillhörande utemiljöer vid främst skolor, förskolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser upplevs som otrygga platser att vistas på kvälls- och 

nattetid. Även ordningsstörningar har rapporterats in från ett flertal håll. 

Under våren har en fördjupad samverkan initierats tillsammans med aktörer 

inom Borås Stad samt med AB Bostäder och Polisen för att arbeta offensivt 

mot skadegörelsen och i syfte att skapa trygga offentliga miljöer. En 

arbetsgrupp ”Brå - trygga miljöer” är därmed tillsatt och består av 

representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, CKS centrum för 

kunskap och säkerhet, Lokalförsörjningsförvaltningen och Polisen. Gruppen 
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har tillsammans identifierat aktuella platser som är extra utsatta för skadegörelse 

och som, enligt dialog med verksamheter på området upplevs som otrygga. 

 

Ett flertal olika åtgärder har initierats, såsom ökade ronderingar och olika 

former av vuxennärvaro. Dock görs bedömningen att möjligheten att fritt 

kunna använda kommunens wi-fi i anslutning till fastigheterna bidrar till att viss 

problematik kvarstår. En begränsning av fri tillgång till wi-fi, tillsammans med 

andra åtgärder, bedöms ha en positiv effekt. 

Ytterligare riskområden och problem som lyfts fram under 2020 har sin 

utgångspunkt i nuvarande situation kring Covid-19 och bör vägas in i helheten 

av en kommande bedömning. Detta avser bland annat att de restriktioner som 

införts gällande resor har medfört ett ökat antal barn och unga som är kvar i 

bostadsområden. Även mot bakgrund av dessa särskilda omständigheter, 

föreslås att nedanstående förslag på åtgärder nu initieras. 

            

Förslag på åtgärder 

1) Pröva möjligheten att begränsa tillgången till kommunens fria wi-fi, vid de 

utvalda platser och verksamheter som bedöms ha störst effekt utifrån 

dagens problembild. Särskilt fokus bör vara på utvalda förskolor, skolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser. Åtgärden bör göras på de tider då Borås Stad 

inte bedriver verksamhet, främst senare kvällar/helger samt på lov. 

2) Utreda möjligheten att även kunna styra tillgången till kommunens wi-fi, på 

enskilda platser/accesspunkter inom respektive verksamhets befintliga 

område.  

3) Planering och genomförandet ska ske i samverkan mellan berörd 

verksamhet, säkerhetssamordnare på CKS och arbetsgruppen för Trygga 

miljöer inom Brottsförebyggande rådet (Brå).  

4) Utvärdera resultatet och dess effekt under 2021, utifrån ett mer långsiktigt 

perspektiv.  

 

Ansvar, samordning och uppföljning 

Föreslagna insatser beslutar berörda nämnder om, samt att det ges rätt 

förutsättningar för genomförande av beslutet, inom sina befintliga uppdrag.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för samordningen av det vidare 

arbetet och att berörda parter involveras.  
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Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för att åtgärderna och dess effekt 

utvärderas under 2021, utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. 

Ytterligare trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, kring de föreslagna 

platserna, bör ses över utifrån gemensamma orsaksanalyser och 

”platssamverkan”. Helheten på respektive geografiskt område bör prioriteras. 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brottsförebyggande rådet (Brå) – Borås Stad 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen Centrum för kunskap 

och säkerhet 

Mikael Andersson   Rangbar Mohammad   

   

Beslutsunderlag 

   1. Initiativärende – ”stäng av wifi i kommunens lokaler”    

 
Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-12-14.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-12-15. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
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Rangbar Mohammad 
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Brottsförebyggande rådet/Trygga miljöer: wi-fi vid 

kommunala verksamheter 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Utifrån initiativärendet ”Stäng av kommunens wi-fi när verksamheten håller 

stängt” (§ 166 Dnr FOFN 2020-00217 1.1.3.0) beslutar Fritids- och 

folkhälsonämnden att stänga ner tillgången till wi-fi vid verksamheter som 

sorterar under nämndens ansvar, i enlighet med rekommendationerna från 

Brottsförebyggande rådet (Brå) och samverkan med berörda parter. 

 

Vidare översändes skrivelsen till berörda nämnder för att informera och 

uppmuntra till att agera enligt rekommendationen från Brottsförebyggande 

rådets (Brå) förslag; att tillgången till wi-fi vid kommunens lokaler stängs ned 

under särskilda tider då det inte bedrivs verksamhet, med fokus på utvalda 

förskolor, skolor och fritidsgårdar/mötesplatser. 

  

Sammanfattning 

Bakgrund 

Brottsförebyggande rådet har under en längre tid uppmärksammat 

problematiken vad gäller skadegörelser och inbrott i kommunens fastigheter, 

vilken har intensifierats under 2020. Detta gäller främst vid kvällar och helger 

och sker vid olika kommunala verksamheter runtomkring i Borås. Större 

samlingar av barn och ungdomar samt annan brottslighet noteras och till 

exempel tillhörande utemiljöer vid främst skolor, förskolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser upplevs som otrygga platser att vistas på kvälls- och 

nattetid. Även ordningsstörningar har rapporterats in från ett flertal håll. 

Under våren har en fördjupad samverkan initierats tillsammans med aktörer 

inom Borås Stad samt med AB Bostäder och Polisen för att arbeta offensivt 

mot skadegörelsen och i syfte att skapa trygga offentliga miljöer. En 

arbetsgrupp ”Brå - trygga miljöer” är därmed tillsatt och består av 

representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, CKS centrum för 

kunskap och säkerhet, Lokalförsörjningsförvaltningen och Polisen. Gruppen 

har tillsammans identifierat aktuella platser som är extra utsatta för skadegörelse 
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och som, enligt dialog med verksamheter på området upplevs som otrygga. 

 

Ett flertal olika åtgärder har initierats, såsom ökade ronderingar och olika 

former av vuxennärvaro. Dock görs bedömningen att möjligheten att fritt 

kunna använda kommunens wi-fi i anslutning till fastigheterna bidrar till att viss 

problematik kvarstår. En begränsning av fri tillgång till wi-fi, tillsammans med 

andra åtgärder, bedöms ha en positiv effekt. 

Ytterligare riskområden och problem som lyfts fram under 2020 har sin 

utgångspunkt i nuvarande situation kring Covid-19 och bör vägas in i helheten 

av en kommande bedömning. Detta avser bland annat att de restriktioner som 

införts gällande resor har medfört ett ökat antal barn och unga som är kvar i 

bostadsområden. Även mot bakgrund av dessa särskilda omständigheter, 

föreslås att nedanstående förslag på åtgärder nu initieras. 

            

Förslag på åtgärder 

1) Pröva möjligheten att begränsa tillgången till kommunens fria wi-fi, vid de 

utvalda platser och verksamheter som bedöms ha störst effekt utifrån 

dagens problembild. Särskilt fokus bör vara på utvalda förskolor, skolor och 

fritidsgårdar/mötesplatser. Åtgärden bör göras på de tider då Borås Stad 

inte bedriver verksamhet, främst senare kvällar/helger samt på lov. 

2) Utreda möjligheten att även kunna styra tillgången till kommunens wi-fi, på 

enskilda platser/accesspunkter inom respektive verksamhets befintliga 

område.  

3) Planering och genomförandet ska ske i samverkan mellan berörd 

verksamhet, säkerhetssamordnare på CKS och arbetsgruppen för Trygga 

miljöer inom Brottsförebyggande rådet (Brå).  

4) Utvärdera resultatet och dess effekt under 2021, utifrån ett mer långsiktigt 

perspektiv.  

 

Ansvar, samordning och uppföljning 

Föreslagna insatser beslutar berörda nämnder om, samt att det ges rätt 

förutsättningar för genomförande av beslutet, inom sina befintliga uppdrag.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för samordningen av det vidare 

arbetet och att berörda parter involveras.  

Brottsförebyggande rådet (Brå) tar ansvar för att åtgärderna och dess effekt 

utvärderas under 2021, utifrån ett mer långsiktigt perspektiv. 

Ytterligare trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön, kring de föreslagna 

platserna, bör ses över utifrån gemensamma orsaksanalyser och 

”platssamverkan”. Helheten på respektive geografiskt område bör prioriteras. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Brottsförebyggande rådet (Brå) – Borås Stad 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen Centrum för kunskap 

och säkerhet 

Mikael Andersson   Rangbar Mohammad   

  

 

Beslutsunderlag 

  1. Initiativärende – ”stäng av wifi i kommunens lokaler”   

 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden, Förskolenämnden, 

2. Grundskolenämnden, Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 

Lokalförsörjningsnämnden 

3. Kommunstyrelsen 

4. Servicenämnden 

5. Brottsförebyggande rådet (Brå) – genom representanter från berörda 

förvaltningar inom Borås Stad, AB Bostäder, Polismyndigheten 

(Lokalpolisområde Borås) och Räddningstjänsten (Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund) 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Initiativärende  Fritids- och folkhälsonämnden 
  2020-11-16  

     
 

 

 

Initiativärende: Stäng av kommunens wifi när verksamheten håller stängt 
 

Att motverka den otrygghet som många boråsare i dag känner bör ha högsta prioritet på den 

politiska dagordningen. Alla förslag som kan leda till ett tryggare Borås behöver välkomnas och tas 

om hand i det fortsatta trygghetsarbetet.  

 

Sedan en tid finns ett problem kopplat till att det under kvällstid och på helger bildas folksamlingar 

kring kommunala lokaler, eftersom det där finns tillgång till fritt internet via Borås Stads wifi. Dessa 

folksamlingar ökar risk för bråk, vandalisering och annat kriminellt eller antisocialt beteende.  

I fredags rekommenderade CKS i ett radioinslag att man skulle stänga av wifi i kommunala lokaler när 

dessa håller stängt för att på så vis komma åt den ”pull-effekt”, som gör att personer samlas kring 

lokalerna. Vi anser att Fritids- och folkhälsonämnden bör testa att genomföra förslaget i de lokaler 

nämnden huserar i för att se om det kan få önskad effekt.  

 

Nämnden beslutar  

Kommunens wifi stängs av i de lokaler där Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sin verksamhet 

under de tider då verksamheten håller stängt med syfte att motverka användning av Borås Stads 

internanslutning under dessa tider.  

 

 

För Moderaterna och Kristdemokraterna  

 

Annette Nordström (M) 

Magnus Sjödahl (KD) 

Marita Bäck (M) 

Lars Andersson (M) 

Hakam Alakraa (M) 

Ingela Hallgren (KD) 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 170 Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

Stöd till Borås näringsliv 2021 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 113, sid B 3570) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2021.  

Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås 
Stad för uteservering och torghandel för år 2021. 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till 
2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-
01-01 till 2021-03-31.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 467 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i 
Borås Stad för år 2021.  

Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås 
Stad för uteservering och torghandel för år 2021. 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till 
2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 
oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-
01-01 till 2021-03-31.      

Sammanfattning av ärendet 

Den andra vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de 
kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta 
stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020. 

Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska nämnden kommer att påverkas 
av minskade intäkter från avgifter. Kommunstyrelsen kommer vid beredning av 
årsredovisning för 2021 föreslå att de nämnder som påverkats negativt 
ekonomiskt slipper ta med dessa underskott. Det är rimligt att fullmäktige tar  

 

hänsyn till detta vid bokslut för 2021 och överväger att nämnderna kan slippa ta 
med sig eventuellt underskott till kommande år avseende uteblivna avgifter.        
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Propositionsordning 

Ulf Olsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.. 

 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Magnus Widén 
Handläggare 
033 357142 
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Datum 

2020-11-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00330 1.2.4.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Stöd till Borås näringsliv 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Ingen årlig tillsynsavgift för stadigvarande serveringstillstånd tas ut av företag i 

Borås Stad för år 2021.  

Ingen taxa för upplåtelse av gatuplatser och torgplatser tas ut av företag i Borås 

Stad för uteservering och torghandel för år 2021. 

Borås Stad betalar nyinkomna fakturor på femton dagar från 2021-01-01 till 

2021-03-31, förutsatt att de är godkända/attesterade och inte föremål för 

oklarheter. 

Borås Stad tillämpar betalningsvillkoret 120 dagar till företagskunder från 2021-

01-01 till 2021-03-31. 

            

Ärendet i sin helhet 

 Den andra vågen av Coronapandemin påverkar näringslivet i Borås. I de 

kontakter företrädare för näringslivet haft med staden framförs behov fortsatta 

stödåtgärder liknande de som tillämpats under 2020. 

Miljö- och konsumentnämnden samt Tekniska nämnden kommer att påverkas 

av minskade intäkter från avgifter. Kommunstyrelsen kommer vid beredning av 

årsredovisning för 2021 föreslå att de nämnder som påverkats negativt 

ekonomiskt slipper ta med dessa underskott. Det är rimligt att fullmäktige tar 

hänsyn till detta vid bokslut för 2021 och överväger att nämnderna kan slippa ta 

med sig eventuellt underskott till kommande år avseende uteblivna avgifter.            

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder i Borås Stad 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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§ 171 Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0 

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads 
nämnder  

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 114, sid B 3571) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 

Anta reviderade riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.    

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Björn Qvarnström (SD), Crister Spets (SD), Olle 
Engström (SD), Kristian Silbvers (SD), Andreas Exner (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Eva Eriksson (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), 
Leif Häggblom (SD) och Anders Alftberg (SD) till förmån för reservationen i 
Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 458 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
Anta riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.      
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD) till förmån för sitt yrkande att Kommunstyrelsen föreslår  
Kommunfullmäktige besluta: Anta reviderade riktlinjer för beredningsprocess - 
Borås Stads nämnder. 

Sammanfattning av ärendet 

Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med 
Kommunstyrelsen som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan 
organisation kring nämnden med olika programområden för Kommunalråden. 
Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och Konsument-
nämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden som berör 
myndighetsutövning.  

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder 

 

Yrkanden 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservation i Kommunstyrelsen. 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Stefan Lindborg (V), Ulf Olsson (S) och Annette Carlson (M) yrkar bifall till 
Kommunstyrelsens förslag. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. 
 
 

 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-11-23 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00789 1.1.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads 

nämnder 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Anta riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder.    

Reservationer 

Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 

förmån för sitt yrkande, se bilaga.           

Ärendet i sin helhet 

Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med 

Kommunstyrelsen som undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan 

organisation kring nämnden med olika programområden för Kommunalråden. 

Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt Miljö- och 

Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden 

som berör myndighetsutövning.     

Beslutsunderlag 

1. Riktlinjer för beredningsprocess - Borås Stads nämnder   

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder. 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör

 



 Strategi

Program

Plan

Policy

• Riktlinjer

 Regler

Borås Stads
Riktlinjer för 

beredningsprocess  
– Borås Stads nämnder



2 Borås Stad  |   Riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder

Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 2020-12-10
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen 
Gäller alla nämnder
Dnr: 2020-00789
Gäller till och med: 2024

Borås Stads  
styrdokument

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Riktlinjer för beredningsprocess  
– Borås Stads nämnder
Riktlinjer för beredningsprocess gäller för samtliga nämnder med Kommunstyrelsen som 
undantag. Då Kommunstyrelsen har en annan organisation kring nämnden med olika 
programområden för Kommunalråden. Likaså undantas Samhällsbyggnadsnämnden samt 
Miljö- och Konsumentnämnden från den gemensamma beredningsprocessen i de ärenden 
som berör myndighetsutövning.  

Ärendet kommer in 
Ett ärende kan komma in till förvaltningen via telefon, personligt besök, post, e-post, antingen 
direkt till nämndsekreteraren, till en handläggare eller till en förtroendevald. Ärenden kan 
också initieras inom nämnden/förvaltningen.

Registrering/diarieföring 
Ärendet registreras i nämndens diarium1. Registrering sker normalt samma dag som ärendet 
inkommer. 

Ärendefördelning 
Efter registrering fördelas ärendet till en handläggare. I samband med ärendefördelningen 
kan också det datum handläggningen ska vara klar fastslås, d v s när skrivelsen ska vara klar 
för fortsatt ärendeberedning i presidium och nämnd.

Politisk avstämning 
Ansvarig handläggare läser in sig på ärendet och stämmer av inriktningen för beslutsunderlaget 
med nämndens ordförande. 

Handläggarens beredning 
Ärendet handläggs och beslutsunderlag tas fram till presidiet. Handläggare meddelar 
nämndsekreteraren när beslutsunderlaget är klart. 

Beslutsunderlaget som tas fram ska minst innehålla en skrivelse2 med följande rubriker: 

Förslag till beslut 

Sammanfattning 

Beslutsunderlag 

Beslutet expedieras till 

Underlag för beslut

Underlaget för beslut ska innehålla alla delar som krävs för att beslut ska kunna fattas. Beslutets 
innebörd ska tydligt framgå och i den mån det är möjligt ska även beslutets konsekvenser 
för berörda framgå. Redovisning av tidigare fattade beslut som påverkas av det nya förslaget 
ska tydligt redovisas samt att bilagor tillhörandet ärendet som kan ge ytterligare information 
ska bifogas. 

1 Se anvisningar för diarieföring för ytterligare information
2 Mallar för detta med instruktioner finns i Ciceron
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Sekreteraren förbereder kallelsen 
Nämndsekreteraren listar ärenden i Assistenten3 och stämmer av med förvaltningschef vilka 
av ärendena som ska vara med på kallelsen och ordningen dem emellan. Beslutsunderlagen 
ska godkännas och kontrolleras av förvaltningschefen. 

Kallelse och handlingar överlämnas till nämndens presidium, praxis för detta är 2-3 arbetsdagar 
innan. 

Ärendeberedning med presidiet 
Vid ärendeberedningen ska presidiet, förvaltningschef samt nämndsekreterare närvara, eventuellt 
kan andra berörda tjänstepersoner deltaga vid behov. Ärendeberedningen syftar till att gå 
igenom de ärenden som ska behandlas på nästkommande sammanträde. 

Vid ärendeberedningen fastställs kallelsen med föredragningslista och om något av ärendena 
ska föredras inför nämnden. I de fall ett ärende ska beredas ytterligare tas ärendet upp för 
ärendeberedning vid senare tillfälle, alternativ kompletteras ärendet innan det går vidare till 
nämnd. 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena4. 

Presidiemötet ska hållas innan utskicksdatum, rekommendationen för detta är 2-3 arbetsdagar 
innan.

Kallelse med föredragningslista och beslutsunderlag skickas  
till nämnden 
Efter ärendeberedningen med presidiet görs ev. justeringar och därefter skickas kallelse med 
föredragningslista och beslutsunderlag till nämnden. Kallelsen ska tillställas varje ledamot 
och ersättare inom tid som nämnden bestämmer5, praxis är 5 arbetsdagar. 

Sammanträdet 
De ärenden som är med på föredragningslistan behandlas och beslut fattas. Nämndsekreteraren 
för protokoll. 

Vid nämndens sammanträden får, i den mån nämnden för särskilt fall beslutar annat, 
tjänstepersoner vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i ärenden som berör 
vederbörandes verksamhetsområde6. 

Nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden som ska hållas 
inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning eller omfattas 
av sekretess7. 

3 Borås Stads applikation för att visa sammanträdeshandlingar för förtroendevalda
4 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
5 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §10
6 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §13
7 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §11



Borås Stad  |  Riktlinjer för beredningsprocess – Borås Stads nämnder            5

Protokoll och justering 
Nämndsekreteraren färdigställer protokollet, protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart8. 

Nämndsekreteraren anslår protokollet digitalt och publicerar det på webbplatsen. 

Arkivering 
Ärendet avslutas och handlingar som ska arkiveras, arkiveras. Sammanträdesprotokoll arkiveras 
årsvis.

Grafisk bild av tider

8 Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad §20
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§ 188 Dnr KS 2020-00651 3.2.1.0 

Miljörapport 2020 T2 Borås Stad 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2020, nr 131, sid B 3763)  

Kommunfullmäktiges beslut  

Utan omröstning beslutar Kommunfullmäktige: 
Rapporten används som underlag för kommande miljömål. 
 

Reservationer 
Mot beslutet reserverar sig  Hans Gustavsson (KD), Lisa Berglund (KD), 
Niklas Arvidsson (KD), Magnus Sjödahl (KD), Ulf Sjösten (M), Hasse Ikävalko 
(M), Martin Nilsson (M), Anna Christensen (M), Anna-Clara Stenström (M), 
Pirita Isegran (M), Birgitta Bergman (M), Lars-Gunnar Comén (M), Urban 
Svenkvist (M), Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M), Marie Fridén (M), Nils-
Åke Björklund (M), Valéria Kant (KD) och Jolly Bou Rahal (M) till förmån för 
reservationen i Kommunstyrelsen.  
 
Kommunstyrelsens beslut 2020-11-23, § 469 
Utan omröstning beslutar Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta: 
 
Rapporten används som underlag för kommande miljömål. 
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Martin Nilsson (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  
Miljörapporten läggs till handlingarna med följande ändringar/tillägg: 
- Mål 1b grönmarkeras, eftersom Grön flagg endast är ett exempel på hur man 
på enhetsnivå kan arbeta med frågan. 
- Cykel och/eller elcykel bör enbart användas som transportmedel inom 
hemtjänsten så länge som detta transportval inte försvårar för verksamheten att 
nå övriga sina övriga mål. 
Rapporten används, med ovan givna tillägg, som underlag för kommande 
miljömål.   
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Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordning av rapportering för 
uppföljning av miljöarbetet i Borås Stad. Vissa miljömål följs upp T2, medan 
andra miljömål följs upp vid årsskiftet och till årsredovisningen. Miljöarbetet 
sker kontinuerligt och det görs stora framsteg inom flera områden. Alla 
nämnder är miljöcertifierade.  
 

Beslutsunderlag 
1. Miljörapport 2020 T2 för Borås Stad 
 

Yrkanden 
Niklas Arvidsson (KD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Tom Andersson (MP) och Ylva Lengberg (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda proposition 
med övervägande ja bevarad. 
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Inledning 

Borås stad som organisation har fortsatt stora möjligheter att påverka, vara förebild och agera drivande 
i miljöarbetet, både på lokal nivå och också på regional- och nationell nivå. 

Borås stads miljöarbete sker kontinuerligt över åren och det görs stora framsteg inom flera områden. 
Miljö- och konsumentnämnden ansvarar för samordningen av rapporteringen. Vissa miljömål är mer 
övergripande inom staden, exempelvis etappmålet om ett Fossilfritt och energieffektivt Borås. 
Standardisering av inköp av vissa varor till staden har saknats tidigare år och är nu på plats. Ett 
gemensamt system för avfall som uppkommer i kommunal regi har tagits fram och börjat användas. 
Bisfenol A är i de flesta produkter helt utfasade eller förekommer i endast godkända doser. Andel av 
stadens kök som har kravcertifiering enligt nivå 2 är som 2019 fortfarande på noll och det beror 
troligen på fortsatta osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som angetts i 
2019 år uppföljning. Alla nämnder är 2020 miljöcertifierade. 

  

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 

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

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja 
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Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Kommentar Gällande förvaltningar så har följande förvaltningar certifiering genom Svensk miljöbas: 
Revisorskollegiet, Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden, Förskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt Vård- och äldrenämnden. 
 
Följande förvaltningar är certifierade genom ISO 14001 och ISO 9001: Lokalförsörjningsnämnden samt 
Servicenämnden. 
 
Gällande bolag så har följande bolag certifiering genom Svensk miljöbas: Borås djurpark, Borås 
kommuns parkering AB och Borås Borås AB (TME) 
 
Följande bolag har certifiering genom ISO 14001: Borås elnät AB, Borås energi och Miljö samt 
Viskaforshem/Stubo/Fribo är certifierade enligt ISO14001. 
 
 
 
 

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Följande förvaltningar har ett eget miljöledningssystem: Individ och 
familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden och sociala omsorgsnämnden.   
 
Följande bolag har ett eget miljöledningssystem: IBAB 
 
Följande förvaltningar saknar ett miljöledningssystem: Alla förvaltningar har ett miljöledningssystem. 
 
Följande bolag saknar ett miljöledningssystem: Ab Bostäder 
 
Följande bolag har färre än 10 anställda och saknar ett 
miljöledningssystem. Toarpshus/Sandhultsbostäder, Inkubator och Akademiplatsen i Borås AB.  

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

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel förskolor, grundskolor och 
gymnasieskolor som har ett 
miljöledningssystem. 

84,6 83,6 86 

Kommentar Samtliga följande nämnder är miljödiplomerade enligt Svensk Miljöbas. Förskolenämnden: 
Miljöarbetet tas omhand i förskolornas systematiska kvalitetsarbete och kommer från och med 2019 att 
redovisas i kvalitetsrapporten Naturvetenskap och Teknik. 4 av 73 förskolor arbetar med grön flagg. Att 
arbeta med miljöfrågor åligger förskolorna enligt statliga styrdokument. I Läroplanen finns uppdraget att 
arbeta med hållbar utveckling ur alla tre perspektiven, och det ekologiska perspektivet finns 
välrepresenterat i förskolornas undervisning mot hållbar utveckling. Minskningen innebär alltså inte att 
förskolorna inte har ett system för arbete med miljöfrågor. 
Grundskolenämnden: Det är ca 60 procent av skolorna som arbetar med Grön Flagg. Det är 25 av 42 
skolor som arbetar med grön flagg. 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden: Samtliga gymnasieskolor  och Vuxenutbildningen är 
Miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas. 
 
Gul trots att alla utbildningsnämnder har ett certifierat miljöledningssystem. Det är på grund av att alla 
skolor ej arbetar med grön flagg.  
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1c) Borås Stads kök ska uppnå Krav-certifieringen enligt nivå 2 
eller liknande. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel av köken som har 
kravcertifiering enligt nivå 2 

 0  

Kommentar Kommunstyrelsen anger att noll av köken inom Borås stad har kravcertifiering enligt nivå 2. 
Troligen beror det fortsatt på osäkerheter kring införandet av en distributionscentral på central nivå som 
angetts i 2019 år uppföljning.  

Mål 2. Borås Stad bidrar till hållbar konsumtion 

2a) Minskad resursanvändning genom ökat återbruk och 
materialåtervinning. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har inköpen standardiserats för att 
förbättra miljöprestanda på varor? Om 
ja, ange vilka varor. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: I hygien och städupphandlingen har engångsartiklar bytts ut till 
flergångsartiklar och engångsartiklar med miljömässigt bättre material. I livsmedelsavtalet har konserver i 
metallburkar valts bort och konserver i Bag-in-Box förpackningar samt Easy-bag förpackningar har 
prioriterats. 

Har ett gemensamt system för avfall 
som uppkommer i kommunal regi 
tagits fram? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Av kommentarerna att döma så har inte alla bolag vetskap om att det tagits fram ett centralt 
system för avfall. 
Borås djurpark: Ja. Merparten av de fraktioner av avfall vi genererar hämtas av Borås Energi & Miljö och 
Lövdalens åkeri. Sandhults bostäder och Toarpshus: Nej. Våra entreprenörer har det. Borås 
parkerings AB: Ja. Vi har en sorteringsanläggning i anslutning till kontoret. 
Inkubator: Nej. Vi jobbar löpande med återbruk på olika sätt. Exempel: Återanvända köksstommar vid 
köksrenovering. Återmontera hela och fungerande WC-stolar och handfat i samband med 
badrumsrenovering. Använda tapeter som möjliggör att byta enstaka tapetvåder istället för omtapetsering 
av hela rummet. Byta bara spishäll istället för hela spisen. Tvättmaskiner av hög kvalité som har utbytbara 
delar som möjliggör hållbara reparationer. Parkett som går att slipa många gånger.  Fristads bostäder: 
Nej. Borås elnät: Nej. Borås Borås AB TME: Ja. Borås TME har kärl för återvinning i bolagets lokaler, 
dessa töms av Borås Energi- & Miljö. Akademiplatsen: Nej. Bolaget generar inget avfall mer än 
kontorsavfall. Detta sorteras enligt Borås Stads anvisningar. 
 

Har arbete med funktionsupphandling 
som innebär att produkter hyrs istället 
för att köpas skett? Om ja, ge 
exempel. 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: Ja, exempel datorer, mobiltelefoner, maskiner, liftar och ställningar samt 
bilar. 

Har ett system för återbrukande av 
kommunens inventarier upprättats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Kommunstyrelsen: Arbete pågår. 
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2b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa 
och miljö. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har ett övergripande 
kemikaliehanteringssystem, som 
innehåller listor över ämnen som är 
upptagna på ChemSec:s Sin-lista, 
köpts in? 

 Nej  Nej  Ja 

Kommentar Kommunstyrelsen: Upphandling av system är utförd och systemet är inköpt. 
Servicekontoret förvaltar systemet. 

Har livsmedelsförpackningar med det 
hormonstörande ämnet bisfenol A 
fasats ut? 

Bedömning ej gjord  Nej  Ja 

Kommentar Ja, Storhushållsförpackningar innehåller inte Bisfenol A. Konsumentförpackningar innehåller i 
vissa fall Bisfenol A, men endast i halter som är godkända enligt Livsmedelsverkets regler. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv åtgärder som vidtagits sedan 2019 för att minska exponering av farliga kemikalier i 
förskolor. 

Kommentar Förskolenämnden: I verksamheten på förskolorna i Borås Stad byts befintligt material ut 
kontinuerligt för att minska exponering av farliga kemikalier. Vid nya inköp har förskolorna valt produkter 
som är giftfria. Alla madrasser är utbytta. Förvaltningen upplever att det är enkelt att välja rätt nu då 
många företag redovisar att produkterna är giftfria. Några förskolor har under 2019 gjort giftinventering och 
verksamheten ser inte att fler åtgärder behövs i dagsläget. 

2c) Livsmedel med palmolja ska successivt fasas ut och alla 
varor på livsmedelsavtal ska vara palmoljefria. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Är alla varor på livsmedelsavtal 
palmoljefria? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Nej, arbete pågår. Utfasningen kommer vara klart enligt uppdrag 2021. 

Hållbar samhällsplanering 
Beskrivning 
Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 
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Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

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

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel kvalitetssäkrade nybyggda 
byggnader med särskild fokus på fukt, 
ljud och innemiljö. 

100% 100% 100% 

Kommentar Under 2020 har nybyggnad av Vildmarkens förskola slutförts, man har kvalitetssäkrat arbetet 
genom att arbeta med P-märkning i byggprojektet. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 

Kommentar Lokalförsörjningsnämnden: LFF har rutinmässig användning av Sunda Hus miljödata. Om 
byggentreprenörer behöver hjälp med utbildning i användning av databasen, så ordnar vi detta, antingen 
genom att anlita Sunda Hus eller intern utbildning genom LFF. 
De flesta byggmaterial kan vi idag få enligt krav men det är svårare med el- och VVS-utrustning. Där hittar 
vi lösningar tillsammans med byggentreprenörerna och på så sätt är vi med och driver på en utveckling 
inom branschen. Borås djurpark: Vid större projekt, en del i upphandlingen. Mindre projekt i egen regi, 
ansvarig byggledare/miljösamordnare i bolaget. Sandhults bostäder: Genom att ställa dessa krav i 
upphandlingar. Toarpshus: Genom att ställa dessa krav i upphandlingar. Borås kommuns parkering 
AB: All upphandling av markentreprenader och byggnationer sker genom Koncerninköp i Borås Stad. 
Fristads bostäder: Vi har en egen upphandlingsrutin kring detta. Borås elnät AB: Vi använder oss inte 
av krav enligt Sunda hus i våra transformatorstationer. Vår markentreprenör är certifierad enligt ISO 
14001.  

3b) Ekosystemtjänster, grön- och blå infrastruktur värnas i 
översiktsplaner, detaljplaner och vägplaner. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har verktyg för hur grön och blå 
infrastruktur kan beaktas i detaljplaner 
utvecklats? 

Bedömning ej gjord  Nej  Nej 

Kommentar Samhällsbyggnadsnämnden: Arbetet med dessa frågor pågår löpande i alla detaljplaner 
men det finns inga specifika verktyg framtagna. Tillsammans med andra förvaltningar arbetar 
samhällsbyggnadsförvaltningen aktivt med förslaget för parkstråket, "Staden vid parken". Detta är dock 
inget verktyg, men kommer ligga till grund för framtagande av framtida detaljplaner längs med stråket. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur grönytefaktorn används i fysisk planering. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: En förvaltningsövergripande arbetsgrupp har bildats för att 
komma fram till en praktisk handledning i frågan hur man kan arbeta med grönytefaktor som ett av flera 
verktyg inom fysisk planering. Sedan tidigare finns handledning för planhandläggare vad gäller ekologisk 
kompensation och ekosystemtjänster. I ett pågående Lona-projekt håller en utredning på att upphandlas. 
Fokus i analysen kommer vara att utvärdera de ekologiska kvaliteterna i stadens gröna infrastruktur och 
resultatet kommer att ligga till grund för kommande uppdatering av stadens grönområdesplan. 

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

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har framtida klimateffekter som 
beskriver risker inom 
dricksvattenförsörjning, hälsorisker, 
ras, skred och översvämningar 
kartlagts? 

 Nej  Nej  Nej 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Sedan tidigare finns karteringar av exempelvis, buller, 
skyddsavstånd till farligt gods, översvämningar mm. Övergripande kartläggningar kring skred och risker för 
ras finns tillgängliga från SGU, Vägverket mm. Vi saknar detaljerad kartläggning i stadens regi kring vissa 
frågor därav rött. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur har klimatanpassningsarbetet etablerats i befintliga strukturer som exempelvis planarbete, 
miljötillsyn, bygglov och skötselplaner? 

Kommentar  Miljö- och konsumentnämnden: Arbetet kring dessa frågor bevakas regelbundet i alla fysisk 
planering genom förvaltningsövergripande arbete. En klimatstrategi för staden kommer att gå ut på remiss 
i dagarna. 

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. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4a) Användning av fossilt fordonsbränsle i kommunkoncernen 
ska minska med 60 % från 2015. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur ni har arbetat med att effektivisera transporterna genom ruttplanering. 

Kommentar Tekniska nämnden: Inom särskoleskjutsen som vi har i egen regi med 13 fordon arbetar vi 
dagligen med planering och ruttoptimering för att få så effektiv körning som möjligt med de 135 elever vi 
har. Inom den vanliga skolskjutsen så har vi samarbete med de bussbolag som har trafiken för att det ska 
bli en effektiv rutt med fordonen. Även gällande de barn som åker taxi har vi ett samarbete med berörda 
bolag och då läggs eleverna in i en körslinga för att minimera antalet fordon. Det är över 4000 elever som 
åker skolskjuts i någon form, antingen linjetrafik, upphandlad busstrafik eller taxi. Inom färdtjänsten så gör 
planeringsprogrammet ständigt nya planeringar för att det ska bli så effektiva körningar som möjligt med 
samåkningar där det är möjligt, samt att vi har en trafikledning som ser över detta dagligen. Sociala 
omsorgsnämnden: Viss ruttplanering sker sedan tidigare i syfte att exempelvis minska kringtid i 
verksamheternas transporter, något som får anses vara positivt även ur miljösynpunkt. Avsikten är framåt 
att i mer strukturerad form utreda hur förvaltningen kan arbeta med en mer effektiv ruttplanering. 
Förutsättningarna i förvaltningens verksamheter är dock sådana att vissa transporter är svåra att 
effektivisera ytterligare. Förvaltningen efterlyser därför en helhetssyn på övergripande nivå i Borås Stad, 
där man skulle kunna utreda möjligheterna till samordning av transporter i stadens olika verksamheter, för 
att effektivisera dem ytterligare. Arbetslivsnämnden: Återbruks verksamhet Fixartjänst är fortsatt 
Arbetslivsförvaltningens enda verksamhet där vi kan planera arbetet efter ruttplanering. I möjligaste mån 
planeras rutterna utifrån område där tjänsterna ska utföras. Vård- och äldrenämnden: Vård- och 
äldreförvaltningen planerar alla resor till brukare och patienter i IT-systemet TES, där effektiva och 
smartast körsträckor eftersträvas. Samåkning tillämpas i den grad det är möjligt. Det som kan skapa 
omvägar är att det idag inte finns tankstationer för miljöbränsle inom den naturliga rutten för många av de 
bilburna verksamheterna. Verksamheterna har under hösten 2020 inplanerade möten med 
Lokalförsörjningsförvaltningen samt Borås Miljö och Energi, som rör installation av laddningsstationer för 
el-bilar. Målsättningen är att några enheter inom hemtjänsten, larm- och nattorganisationen samt 
hemsjukvården har laddningsstationer före årsskiftet 2020/2021.  Inför sommaren 2020 planerades 
cykelscheman så långt det var möjligt i hemtjänsten för att undvika bilkörning. Ett hemtjänstområde har 
köpt in en el-bike för att prova ett alternativ till fossila bränslen. Om el-bikes fungerar i verksamheten 
kommer sannolikt fler köpas in. De flesta vårdplaneringar sker via Skype, istället för resor till Södra 
Älvsborgs sjukhus. Överlag sker fler möten via Skype/Teams vilket har lett till färre resor. Teknisk 
utrustning har köpts in till verksamheterna för att underlätta genomförandet av digitala möten. Borås 
djurpark: Samtliga fordon inom företaget kör numera på miljödiesel (ecopar) eller miljöbensin (Aspen). 
Borås djurpark och camping AB har även bytt ut flera fossildrivna fordon till eldrivna som laddas med Bra 
miljöval-EL. Djurparkens traktor har i sin nya funktion minskat sin bränsleförbrukning med 21 % jämfört 
med tidigare. Detta i god marginal mot vårt mål att minska det med 15 %. Bränsleförbrukningen minskade 
i helhet med ca 13 % 2019 jämfört med 2018. Sandhult bostäder: Genom samåkning samt att undvika 
onödiga resor. Toarpshus: Genom samåkning samt att undvika onödiga resor. Borås kommuns 
parkerings AB: Varje morgon planeras parkeringsvärdarnas rutter, vi kan också följa dessa. Vi använder 
cykel i möjligaste mån för övervakningen inom citykärnan. Fristads bostäder:  Förbrända liter bensin och 
diesel för FRIBO:s bilar så låg siffran på 1641 liter år 2015. Motsvarande siffra 2019 låg på 830 liter vilket 
ger en minskning på i stort sett 50%. Borås elnät AB: Vi har ingen ruttplanering i vår verksamhet. Borås 
Borås AB TME: Har väldigt få transporter. Material som ska levereras till centrala Infopoints sker med 
bolagets lastcykel eller till fots. I vissa fall behövs transport ske med bil och då används Borås Stads 
bilpool. Transport till Infopoints sker i en förväg utsedd rutt för att minimera körsträckan. 

Hållbar natur 
Beskrivning 
Borås Stad värnar sina naturresurser. Vi arbetar för att stärka förutsättningarna och trygga platser för 
såväl friluftslivet som växt- och djurlivet. En rik biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande 
ekosystem som bland annat renar vatten och luft och pollinerar våra grödor. Naturen har även ett stort 
värde för vår fysiska och psykiska hälsa, som en plats för rekreation och källa till välbefinnande. 
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Mål 5. Tillgänglig och rik natur för människor, växter och djur 

5a) Skapa en samlad bild av den gröna och blå strukturen i 
kommunen och värna viktiga korridorer. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Har kartläggning av kommunens blå 
och gröna infrastruktur gjorts? 

Bedömning ej gjord  Ja  Ja 

Kommentar Miljö och konsumentnämnden: Tidigare genomförda utredningar skall kompletteras, 
utvärderas samt utökas med ny kunskap genom pågående upphandling av analys av grönstråk. 

 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställs strategiska markköp eller avtal för särskilt viktiga områden i den gröna och blå 
strukturen? 

Kommentar Kommunstyrelsen: Borås Stad har genom KF (2016) antagit ”Riktlinjer för förvärv och 
försäljning av mark”. I riktlinjerna anges olika syften med kommunalt markägande, ex naturvård, 
rekreation/friluftsliv. 
En naturvårdsgrupp med representanter från olika förvaltningskompetenser samråder kontinuerligt kring 
förändringar i markanvändning och bland annat kring upprättandet av föreskrifter och skötselplaner. 
Miljöförvaltningen och naturvårdsgruppen kan förslå områden som bör köpas in av strategiska skäl. Miljö- 
och konsumentnämnden har initierat skriftliga förslag till Kommunstyrelsen på inköp av mark som 
stadsledningskansliet bevakar och eventuellt köper om det går och förslag har även initierats 
tjänstepersoner emellan om att byta till sig mark för att säkra natur- och friluftsvärden. Det finns ett mycket 
bra samarbete och kontakter mellan olika förvaltningar, främst Miljöförvaltningen och 
Stadsledningskansliets Mark och exploateringsavdelning i dessa frågor.  Mark- och 
exploateringsavdelningen ingår i naturvårdsgruppen och där diskuteras eventuella inköp med 
tjänstepersoner på naturvårdssidan om de tycker det är värt att köpa eller byta till sig olika objekt. 
 
Mark- och exploateringsavdelningen är också representerad i kommunens förvaltningsövergripande 
vattengrupp, som samråder om olika vattenfrågor. 

5b) Stärka det variationsrika och artrika mosaiklandskapet. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att skapa säkra passager och bättre spridningsmöjligheter, 
samt ange för vilka arter. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Samarbete pågår i projekt med Länsstyrelsen för bättre 
spridningsmöjligheter för hotade vildbin vid Bråt. Miljöförvaltningens naturvårdsprojekt om större 
vattensalamander har vi tillsammans med privata markägare anlagt nya salamanderdammar. Med fler 
dammar minskar avståndet mellan lämpliga lekdammar och artens spridningsmöjlighet förbättras. 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att öka kunskapen om biologisk värdefulla områden hos 
organisationer och markägare. 

Kommentar Miljö- och konsumentnämnden: Information om Borås Stads Naturvårdsfond har skickats 
ut till byalag och hembygdsföreningar. Under 2019 hölls en guidad tur till två nyanlagda dammar där 
deltagare informerades om större vattensalamander och kommunens pågående naturvårdsprojekt. 
Information om arten samt antal noterade större vattensalamandrar har skickats ut till de fastighetsägare 
som äger dammar där större vattensalamander noterades under vårens inventering. Vandring i på 
kommunens nyinköpta fastighet Gåshult genomfördes den 22 maj i samarbetet med 
naturskyddsföreningen. På fastigheten finns en stor mångfalt av arter och området planeras bli 
naturreservat. 
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  Lägesbeskrivning 

 Beskriv vilka åtgärder som gjorts för att kartlägga och förbättra livsmiljöer för strikt skyddade arter. 

Kommentar Tekniska nämnden: Tekniska förvaltningen förvaltar kommunens skogar och är certifierade 
(FSC och PEFC). Skötselplanerna för Lindåsabäckens- och Älmås naturreservat reviderades 2019  och 
de har antagits av Kommunstyrelsen 2020. Miljöförvaltningen är ansvarig för detta uppdrag i samarbete 
med Tekniska förvaltningen.  Miljö- och konsumentnämnden: I naturvårdsprojektet om större 
vattensalamander jobbar vi med inventering, skapa nya dammar samt restaurera befintliga dammar och 
närmiljöer. 
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FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN ÅR 2021 
 
Utom Kommunen   
 
Löneart   Syssla  Tom 4 h Över 4 h 
1650  Förrättningsarvode 1123 kr 2244 kr 
 
Inom Kommunen  
 
För första timman i resp. nämnd 623 kr 
För varje därefter påbörjad halvtimma 156 kr 
 
Löneart  Syssla 
 
1647  Justeringsarvode 
 
1647  Ordförande 
 
1647  Vice ordförande 
 
1647  Ledamot, Ersättare 
 
1648’  Partigruppsammanträde      623 kr  Oavsett antal timmar 
 
’ Endast kommunfullmäktige (enl bestämmelserna om ersättning till kommunens förtroendevalda  § 10) 
 
 
Lönearter för övriga ersättningar 
 
1646  Årsarvode 
 
1675  Förlorad arbetsförtjänst 
 
1649  Barntillsyn   121,70 /tim 
5010  Kilometerersättning 
 



              2020-12-21  
 
FÖRTROENDEVALDAS ARVODEN ÅR 2021 
 
Borås Stadshus AB och Industribyggnader i Borås AB (IBAB) 
 
Anledning: Ledamöter och ersättare i kommunala bolagsstyrelser erhåller ett tillägg på 4,5 % på 
sammanträdes/förrättningsarvoden som kompensation för utebliven omfattning av OPF-KL och GL-F. 
 
Utom Kommunen   
 
Löneart   Syssla  Tom 4 h + Lönetillägg 1612 
1650  Förrättningsarvode 1123  kr               Belopp 50,54 kr  
  

Över 4 h            + Lönetillägg 1612 
2244 kr     Belopp: 100,98 kr

  
 
Inom Kommunen  
 
För första timman i resp. nämnd 623 kr + Lönetillägg 1612, Belopp: 28,04 kr 
För varje därefter påbörjad halvtimma 156 kr + Lönetillägg 1612, Belopp:   7,02 kr  
                                                                                               
Löneart  Syssla 
 
1647  Justeringsarvode 
 
1647  Ordförande 
 
1647  Vice ordförande 
 
1647  Ledamot, Ersättare 
 
1648’  Partigruppsammanträde      623 kr Oavsett antal timmar 
 
’ Endast kommunfullmäktige (enl bestämmelserna om ersättning till kommunens förtroendevalda  § 10) 
 
 
Lönearter för övriga ersättningar 
 
1646  Årsarvode 
 
1675  Förlorad arbetsförtjänst 
 
1649  Barntillsyn  121,70 /tim 
5010  Kilometerersättning 
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      2020-12-21 
ÅRSARVODERING ÅR 2021 
 
Till ordförande utgår arvode enligt förteckningen. Till vice ordförande utgår arvode motsvarande 
80 % av ordförandes arvode (ej revisorsgrupperna). Andre vice ordföranden erhåller 60 %. Dock erhåller  
kommunfullmäktiges 2: e vice 80 %.  Arvoden under 2021 beräknas på grundnivån, GN, för år 2021 
som är 62 335  kr. 
 
       Ordförande Vice ordf.        2: vice ordf. 
 
ARVODESGRUPP  A  3, 5  GN  218 173  174 538          130 904 
Grundskolenämnden 
Vård- och äldrenämnden 
 
ARVODESGRUPP AB  2,0 GN   124 670   99 736    74 802 
Förskolenämnden 
 
ARVODESGRUPP  B  1, 8  GN  112 203   89 762            67 322 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige 
 
ARVODESGRUPP  C  1, 7  GN  105 970   84 776    63 582 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Arbetslivsnämnden 
Sociala Omsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorg  
Borås Energi och Miljö AB 
 
ARVODESGRUPP CD 1,5 GN  93 503  74 802    56 102 
Kulturnämnden 
Fritid- och folkhälsonämnden 
AB Bostäder i Borås 
 
ARVODESGRUPP  D  1, 2 GN  74 802   59 842    44 881 
Miljö och konsumentnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden 
Tekniska nämnden 
Servicenämnden 
Industribyggnader i Borås AB 
SÄRF (ers. utbetalas av förbundet) 
 
ARVODESGRUPP  E  0, 9 GN  56 102   44 882            33 661       
Revisorsgrupperna 
Vice ordförande i revisorsgruppen 
Valnämnden under valår (år då ordinarie val till Riksdagen samt om- och nyval av Riksdagen, 
Regionfullmäktige och/eller Kommunfullmäktige genomförs och Borås Stad är berört, val till EU-parlamentet 
och folkomröstning) 
Borås Djurpark AB 
Borås Elnät AB 
BoråsBorås TME AB 
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ARVODESGRUPP  F  0, 6 GN   37 401 29 921 22 441 
Borås kommuns parkerings AB 
Fristadsbostäder AB 
AB Sandhultsbostäder 
AB Toarpshus 
Viskaforshem AB 
Överförmyndarnämnden  
Akademiplatsen AB  
Inkubatorn i Borås AB 
 
ARVODESGRUPP  G 0,4 GN    
Stiftelsen Blå Stjärnans Djursjukhus  24 934   19 947 14 960 
 
 
Kommunalråd äger ej rätt att uppbära årsarvode för uppdrag upptagna i bilaga A  
   
Kommunalråden 
Till kommunalråden utgår årsarvode motsvarande  1,2 GN (74 802 kr ) per månad.  De kommunalråd som utger 
presidiet i Kommunstyrelse skall arvoderas speciellt för dessa uppgifter 
 
Till ordförande i kommunstyrelsen utbetalas ett tillägg på 0,25 GN/månad  (15 584 kr) 
Till förste vice ordförande i kommunstyrelsen utbetalas 0,2 GN/månad (12 467 kr ) och till andre vice 
ordförande 0,08 GN/månad (4987 kr). 
 
Gruppledare Kommunstyrelsen 
Till företrädare för varje parti som är representerat i kommunstyrelsen men som inte har någon 
kommunalrådspost utgår ett årligt gruppledararvode om 2,0 GN  (124 670kr) I detta stycke angiven företrädare 
för parti är ej att anse som årsarvoderad i den mening som anges i 8 och 9 § §. 
 
Gruppledare Kommunfullmäktige 
Varje parti som tar plats i Kommunfullmäktige och som inte erhåller vare sig kommunalråd eller gruppledare i 
Kommunstyrelsen skall ha rätt till en årsarvoderad gruppledare, 0,5 GN/år (31 168 kr). 
 
Grundskolenämnden och Vård- och äldrenämnden  
Årsarvoderad förtroendevald i Grundskolenämnden och Vård – och äldrenämnden har rätt till ersättning för 
förlorad arbetsförtjänst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” i storleksordning två (2) 
dagar/vecka, eller totalt max 100 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, ärendeberedningar, 
kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök.  
Något särskilt beslut i respektive stadsdelsnämnd fordras ej. 
 
Förskolenämnden och Individ– och familjeomsorgsnämnden 
Årsarvoderadförtroendevald  Förskolenämnden och Individ– och familjeomsorgsnämnden har rätt till 
ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt § 2 i ”Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda” i 
storleksordning en (1) dag/vecka, eller totalt max 50 dagar/år, för att kunna delta i exempelvis överläggningar, 
ärendeberedningar, kurser, konferenser, inspektioner och/eller studiebesök. Något särskilt beslut i respektive 
stadsdelsnämnd fordras ej. 
 
Individ o familjeomsorgsnämnden 
Jourersättning 0,018 GN/vecka (1122 kr) 
 
 
 
 
  
 



 

 

Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

servicekontoret@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingeborg Moss 
Handläggare 
033 357444 

DELEGATIONSBESLUT 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-28 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2020-00154 1.1.3.1 
 

  

 

Delegationsbeslut 2021-01 28 

Servicenämndens beslut 

Redovisade delegationsbeslut läggs till handlingarna        

Delegationsbeslut 

 

 

a. Redovisning av lämnade anbud på avdelningen Entreprenad  
Dnr SN 2021-00002  1.1.3.1 
 

b. Förteckning över delegationsbeslut om anställningar 

Dnr SN 2021-00003  1.1.3.1 

 

c. Redovisning av Ordförandes attest över 1,5 mnkr 

Dnr SN 2021-00004  1.1.3.1 

 

d. Redovisning Skadeståndsärenden 2020 

Dnr SN 2021-00008  1.1.4.7 

 

 

 

 

 

               

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 



 

 

Servicenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Pantängen, Västerängsgatan 
6 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

servicekontoret@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingeborg Moss 
Handläggare 
033 357444 

INFORMATIONSÄRENDEN 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-01-28 
Instans 

Servicenämnden 
Dnr SN 2020-00135 1.1.3.1 
 

  

 

Informationer 2020-01-28 

Servicenämndens beslut 

Redovisade informationsärenden läggs till handlingarna        

Informationsärenden 

 

 

a. Krisberedskapsförråd 

 

b. Informationer från avdelningarna 

 

c. Mål i Luleå förvaltningsrätt 

 

 

 

 

               

 

Micael Svensson 

Ordförande 

Kenneth Lundqvist 

Förvaltningschef 
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