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Partiöverläggning kring Borås Stads bolag kommer att hållas vid de 

överläggningar som genomförs inför kommande mandatperiod.        
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Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) har vid Kommunstyrelsens 

möte den 18 februari 2019 inlämnat ett initiativärende där man föreslår att en 

partiöverläggning hålls för diskussion om hur en utredning angående Borås 

Stads bolag skulle kunna genomföras, och ärendet remitterades utan 

omröstning till Stadsledningskansliet. 

Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring Borås Stads bolag är naturlig att 

behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny mandatperiod.  

               

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende från 2019-02-18 

   

Beslutet expedieras till 

1. Annette Carlson, annette.carlson@boras.se och Niklas Arvidsson, 

niklas.arvidsson@boras.se.  
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INITIATIVÄRENDE 

I Borås Tidning har vi kunnat ta del av att kommunalrådet Anna Svalander (L) vill få till 

stånd en utredning angående Borås Stads bolag. 

Med detta initiativärende vill Allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, 

meddela att då de styrande partierna (S, Mp, L och C) i och med Anna Svalanders 

uttalande tycks vara överens i frågan om att utreda, är våra partier beredda att diskutera 

alla de frågor som behöver ventileras kring styrelsernas storlek, näringslivsrepresentation, 

m m. 

Vi föreslår att en partiöverläggning hålls för diskussion om hur en utredning skulle kunna 

genomföras. 

 

Allianspartierna i Borås 

För Moderaterna  För Kristdemokraterna 

 

Annette Carlson  Niklas Arvidsson 
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1  Inledning 

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och utses i allmänna val vart fjärde år. 
Under perioden har en ny mandatperiod påbörjats. Kommunfullmäktiges huvuduppgift är att besluta i 
ärenden av principiell beskaffenhet eller annat av större vikt för kommunen. 

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 41 ersättare och sammanträder normalt 11 gånger per 
år då det är uppehåll under juli månad. Årets budgeterade sammanträden är genomförda enligt plan. 

2  Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 0 0 0  0 

Avgifter och övriga intäkter 24 8 80 80 0 

Summa intäkter 24 8 80 80 0 

Personal -1 054 -994 -4 390 -4 390 0 

Lokaler -31 -349 -1 046 -1 046 0 

Övrigt -1 140 -3 669 -9 744 -9 744 0 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -2 225 -5 012 -15 180 -15 180 0 

Buffert (endast i budget)      

Nettokostnad -2 201 -5 004 -15 100 -15 100 0 

Kommunbidrag 4 550 5 033 15 100 15 100 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

2 349 29 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

2 349 29 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Partistöd har betalats ut till flertalet partier utan att ha periodiserats men det kommer också högre 
personalkostnader i samband med sammanträden längre fram under 2019, vilket gör att ett noll-resultat 
förutspås. 
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2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Sammanträden -1 820 -2 003 -9 065 -9 065 0 

Partistöd -381 -2 963 -6 035 -6 035 0 

Summa -2 201 -4 966 -15 100 -15 100 0 

Kostnaderna beräknas hållas inom budget. 

3 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunfullmäktige arbetar för att upprätthålla de nationella jämställdhetspolitiska målen. Dessa är: 

- Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 
- Jämn fördelning av makt och inflytande. 
- Ekonomisk jämställdhet. 
- Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet. 
- Mäns våld mot kvinnor ska upphöra. 

Det finns dessutom regionala mål för Västra Götaland vilka är: 

- Långsiktiga och hållbara strukturer för jämställdhetsintegrering i Västra Götaland ska finnas. 
- Likvärdiga villkor för kvinnor och män att kombinera hem- och omsorgsarbete med lönearbete 
och/eller politiska uppdrag. 
- Den könssegregerade arbetsmarknaden ska brytas. 
- Jämställdhetsintegrerat regionalt tillväxtarbete i fråga om företagande, innovation och 
landsbygdsutveckling ska finnas. 
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1  Inledning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallagen leda förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Detta gäller även den verksamhet som bedrivs i kommunala 
bolag. Kommunstyrelsen ska vidare uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens 
utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska särskilt ägna sig åt målsättnings-, framtids- 
och uppföljningsfrågor. 

Kommunstyrelsens ram Stadsledningskansliet har korrigerats från det ursprungliga kommunbidraget på 
117,8 mnkr till 118,1 mnkr. Ökningen utgörs av 298 tkr som har tillförts nämnden från centralt avsatta 
medel för "Lokal utveckling". 

Den kommungemensamma verksamheten har ett kommunbidrag/ ram om 118,1 mnkr. 

  

2 Strategiska målområden - indikatorer och 

uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 

 Antal gästnätter i Borås. 215 448 216 616 220 000 220 714 

Antal gästnätter i Borås. 

Perioden april 2018-mars 2019 hade 220 714 gästnätter. Mars månad 2019 hade fler gästnätter än mars 
2018, vilket tog antalet gästnätter precis över målvärdet. 
Gästnätter kräver reseanledningar vilka påverkas av om det finns evenemang, möten eller andra 
besöksanledningar, vilket eftersträvas. Nytt hotell och kongresshuset är faktorer som påverkar. 

 

 

 

 

 

 



Kommunstyrelsen, Tertial 1 2019 4(18) 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 
2018 ta fram ett åtgärdsprogram mot 
hedersrelaterat våld. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet med att ta fram den 
tvärprofessionella handlingsplanen pågår, 
bland annat genom kontinuerliga 
samverkansmöten för att skapa 
handlingsplanen. Det finns dock en 
tröghet i detta arbete främst på grund av 
att förvaltningsledningarna inte prioriterar 
frågan. Det som tydligt framkommit i 
arbetet är att det saknas kunskap om 
hedersrelaterat våld ute i verksamheterna 
och det efterfrågas en utbildningsinsats. 
Den kontaktgrupp som bildats träffas 
regelbundet och diskuterar ärenden och 
detta arbete kommer att utvärderas efter 
sommaren. Handlingsplanen beräknas 
vara färdig i september 2019. Vidare 
fortsätter gemensamma utbildnings - och 
informationsinsatser mellan 
hedersrelaterat och våldbejakande 
extremism i Borås Stads verksamheter. 

LOV-företagens ersättning och vilka regler 
som kan förenklas ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet är påbörjat tillsammans med 
Ekonomistyrning. 

Utreda ny yta för evenemangsområde  Delvis 
genomfört 

Arbetet med nytt evenemangsområde 
pågår med berörda förvaltningar. 

Söka ny yta för evenemangsområde.  Delvis 
genomfört 

Arbetet med nytt evenemangsområde  

pågår med berörda förvaltningar. 

Möjligheten att använda trygghetsvakter 
ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Beredning pågår genom framtagande av 
behovs- och kostnadskalkyler. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta 
ett interreligiöst råd. Ett interreligiöst råd 
initierat av Borås Stad är ett sätt att 
erbjuda en mötesplats för dialog mellan 
kommunen och trossamfunden. Syftet 
med ett råd kan vara att lära känna 
varandra, att skapa förståelse för och 
kunskap om varandra samt att ta vara på 
varandras kunskaper och möjligheter i 
olika frågor. I arbetet med att inrätta ett 
råd, ska hänsyn tas till vad den utredning 
som startade 2018 visar. 

 Delvis 
genomfört 

Planeringen för att inrätta ett råd har 
påbörjats med att ta fram underlag för att 
fastställa syfte, uppdrag och 
organisatorisk hemvist för rådet. Därefter 
fortsätter arbetet med de förutsättningar 
som utredningen 2018 visar behöver 
finnas för att ett råd ska fungera. Arbetet 
genomförs med stöd av Myndigheten för 
stöd till trossamfund och i dialog med 
berörda förvaltningar och samfund. 
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2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och 
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

En översyn av ersättningen till friskolor 
med tillhörande fritidshem samt 
ersättningen till de fristående förskolorna 
ska göras under 2015 i syfte att tillse 
likvärdiga konkurrensvillkor mellan den 
kommunala skolan och de fristående 
aktörerna. Kommunstyrelsen ska göra en 
översyn av ersättningen till skolor där 
ersättningen följer de enskilda eleverna. 

 Delvis 
genomfört 

Grundskole- och Förskolenämnden ska 
senast 2019-03-31 lämna in ett förslag till 
ny resursfördelningsmodell. 

2.3 Företagandet växer genom samverkan 

Målbild 

Borås Stads tillväxt förutsätter ökat företagande. Kreativ samverkan mellan näringsliv, akademi, 
kommun och andra delar av samhället bidrar till utveckling som skapar arbetstillfällen. 

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras ta fram en 
etableringspolicy. 

 Genomfört Klart  för beslut i KS. 

2.4 Livskraftig stadskärna 

Målbild 

En attraktiv stad har en stadskärna som är levande under dygnets flesta timmar med en blandning av 
boende, handel och upplevelser. 

 

 

 



Kommunstyrelsen, Tertial 1 2019 6(18) 

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att ta fram en 
förtätningsstrategi som ett tillägg till 
översiktsplanen. I strategin ska bland 
annat ingå en konkretisering av vad som 
krävs för att nå upp till visionens mål om 
tredubblat invånarantal i stadskärnan till 
2025, vilka gröna lungor som behöver 
värnas särskilt, en inventering av 
lufttomter samt förslag på lokalisering av 
framtida höga hus. 

 Genomfört Kommunfullmäktige antog 2018-04-12 
Översiktsplan för Borås. Bland 
översiktsplanens huvuddrag ingår ett 
tydligt utvecklingsfokus i centrala staden, 
där förtätning med fler bostäder, 
arbetsplatser, handel och service ska 
prioriteras. I översiktsplanen har 
definitionen av stadskärnan vidgats till att 
utöver rutnätsstaden också inkludera bl.a. 
Nedre Norrby samt stråket norrut mot 
Knalleland. 2019-03-04 antog 
Kommunstyrelsen Utbyggnadsstrategi 
2018-2035 – Mer stad längs Viskan, som 
utgör ett komplement till översiktsplanen. 
Strategin lägger fast en inriktning för 
centrala stadens tillväxt fram till 2035. I 
strategin anges att hälften av kommunens 
beräknade bostadsbyggande ska 
lokaliseras i centrala staden, som bl.a. 
inkluderar Borås stadskärna. Dessa 7000-
8000 bostäder innebär såväl en förtätning 
av stadskärnan som en omvandling av 
Gässlösa och Getängen till blandstad. 
Sammantaget innebär strategin en 
tredubbling av stadskärnans befolkning 
samt en utvidgning av den upplevda 
stadskärnan genom att nya centrala 
stadsdelar utvecklas och integreras i den 
centrala miljön. I Utbyggnadsstrategin 
definieras Stadskärnan (inklusive Nedre 
Norrby), Knalleland och Gässlösa som en 
framtida potentiell sammanhållen 
innerstad. Kommunstyrelsen anser att 
syftet med motionen om en tätare 
stadskärna tillgodoses genom 
Översiktsplan för Borås samt 
Utbyggnadsstrategin. 

Kommunstyrelsen uppdras under 2017 
presentera ett förslag på hur fler bostäder 
kan byggas längs kollektivtrafiktäta stråk 
utanför centralorten Borås. 

 Delvis 
genomfört 

Den strategiska planen för Tosseryd, 
Frufällan och Sparsör kan ses som ett 
exempel på en utbyggnadsplan för ny 
bebyggelse norr om centralorten Borås. 
Övriga stråk återstår. Det saknas 
handlingsplan för hur och när uppdraget 
ska slutföras. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag, i 
samverkan med berörda nämnder, att 
under 2018 fastställa en plats och starta 
miljöutredning för ett samlat 
skyttecentrum i Borås 

 Genomfört Kommunfullmäktige har fastställt förslaget 
om samlokalisering av nytt skyttecenter 
vid Ängen/Kranshult. 
Fritids- och Folkhälsonämnden fick i 
uppdrag att vara kontakt för 
Skyttealliansen i det fortsatta arbetet. 

Ett förslag för utveckling av Stora torget 
ska tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

I ett första steg ska inblandade 
förvaltningar och privata aktörer hitta ett 
arbetssätt kring utvecklingen av Stora 
Torget. När ramarna kring arbetet är satta 
kan ett gemensamt förslag arbetas fram. 
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2.5 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

Människors engagemang och initiativkraft skapar starka, attraktiva tätorter och en levande landsbygd. 

2.5.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Införandet av en distributionscentral enligt 
förslag från Tekniska nämnden ska 
påbörjas under 2016 i den takt som 
tillgängliga medel tillåter. Uppdraget tas 
över av Kommunstyrelsen 

 Delvis 
genomfört 

All planering är klar och 
Distributionscentralen står klar för första 
inleveransen 2019-04-30 med utleverans 
2019-05-02. 

Arbetet med landsbygdsutvecklingens 
innehåll, organisatoriska placering och 
ansvarsfördelning ska utredas och 
tydliggöras. 

 Delvis 
genomfört 

Ett möte med berört kommunalråd 
genomfört, avvaktar nya direktiv. 

Vägföreningars/samfälligheters 
huvudmannaskap ska utredas med 
utgångspunkt från tidigare gjord 
utredning. 

 Delvis 
genomfört 

En översyn pågår av tidigare gjord 
utredning angående huvudmannaskap. 

2.6 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 

Goda resvanor med alternativa och attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, minskar 
belastningen på miljön. 

2.6.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under 
2015 utreda ”framtidens kollektivtrafik” 
och att ta ett helhetsgrepp om den 
långsiktiga trafikplaneringen som är 
påbörjad och infogad i en trafikstrategisk 
utredning. 

 Genomfört Kommunstyrelsen har genom 
Stadsledningskansliet påbörjat arbetet 
med en trafikplan där kollektivtrafiken är 
en viktig del. Stadsledningskansliet har 
tillsammans med Västtrafik, och inom 
ramen för Stadstrafikforum, tagit fram en 
genomförandeplan med åtgärder som ska 
genomföras för att öka kollektivtrafikens 
attraktivitet. Denna ska fastställas under 
våren 2019 i Kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram 
en cykelstrategi. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet fortskrider med att ta fram en 
remissversion av cykelstrategi. Ett förslag 
väntas bli klart under 2019. 

Kommunstyrelsen uppdras utreda 
kostnaderna för tillköp hos Västtrafik så 
att närtrafiken kan gälla även i de mindre 
tätorterna som vi har i Borås. 

 Ej genomfört Diskussion pågår kring omfattningen av 
tillköp. 
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Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Utveckling och förbättring av närtrafiken 
på landsbygden ska utredas. 

 Ej genomfört Diskussioner pågår om uppdragets 
omfattning och art. 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat 
från Trafikplanen, vilken är under 
pågående arbete. 

Kommunstyrelsen ska utreda införandet 
av anropsstyrd kollektivtrafik, så kallad 
närtrafik, även på helger. 

 Ej genomfört Diskussioner pågår om uppdragets 
omfattning och art. 

2.7 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får 
en hälsosam och god miljö. 

2.7.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen uppdras att 2015 ta 
fram en vindbruksplan som ett tillägg till 
översiktsplanen. Tysta områden ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Underlag inväntas från 
Samhällsbyggnadsförvaltningen bl.a. vad 
gäller digitalisering av 
landskapskaraktärer. Tidplanen är 
framskjuten p.g.a. resursbrist. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsatt 
extern resurs för digitalisering. Tidplan: 
Färdig kvartal tre 2019. 

En utredning om att minska användningen 
av engångsartiklar ska genomföras 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen pågår och redan idag byts 
engångsartiklar i plast ut mot mer 
miljövänliga alternativ i olika 
upphandlingar. 

Kostorganisationen ska i lämpliga 
verksamheter, till exempel 
gymnasierestauranger och stadens 
offentliga serveringar och restauranger, 
pröva att redovisa klimatpåverkan per 
portion offentligt i menyn. 

 Delvis 
genomfört 

Möjlighet att beräkna klimatpåverkan på 
enhetsnivå är nu fullt möjlig. Beräkningen 
görs i kostdatasystemet Matilda och 
redovisning kan ske via matsedelsappen. 
Val av gymnasieskola är gjord 
(Viskastrand), grundskola återstår. 
Införandet är av olika anledningar försenat 
men planen är att komma igång så snart 
som möjligt och kommer att rapporteras i 
T2:an. 

En koldioxidbudget för Borås Stad ska tas 
fram. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet med att ta fram en 
koldioxidbudget pågår. Arbetet 
koordineras med revideringen av energi- 
och klimatstrategin och därför sker arbetet 
gemensamt mellan Stadsledningskansliet 
och Miljöförvaltningen. Förhoppningen är 
att en koldioxidbudget ska vara klar för 
beslut under hösten 2019. 
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2.8 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

4,2 7,1 3 7,7 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

12,9 3,2 0 3,4 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

I indikatorn för sjukfrånvaro finns verksamheter som bedriver operativ verksamhet och i samband med 
att dessa verksamheter kom till förvaltningen ökade sjukfrånvarotalet. Då dessa nationellt sett har högre 
sjukfrånvaro påverkar detta förvaltningens utfall. Siffran återspeglar dock inte verkligheten fullt ut 
gällande timavlönade inom Bemanningsenheten Pedagogik, vilket behöver utredas. Med timavlönade 
medarbetare exkluderade är förvaltningens siffra för sjukfrånvaro de senaste 12 månaderna 4,57 %. 
Även siffran som enbart berör tillsvidareanställd personal upplever vi är något hög, men orsakerna till 
denna har vi identifierat och hanterat utifrån rådande förutsättningar. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Förvaltningens användning av timavlönad personal är att härleda till bemanningsenheten, där den 
absoluta merparten av timmarna kommer från timavlönade medarbetare inom bemanningsenhetens 
administration. 

2.8.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Kommunstyrelsen ansvarar för att 
Saltemads campingverksamhet säljs 
alternativt läggas ut på entreprenad under 
2015. Marken ska ej säljas. 

 Ej genomfört Politisk beredning. 

Kommunstyrelsen ska utreda om driften 
av Stadsparksbadet lämpligare kan ske 
på entreprenad. 

 Delvis 
genomfört 

Förutsättningen är kommersiell 
verksamhet utan subvention och med 
rimlig prissättning. Med verksamhetens 
nuvarande finansieringsgrad behöver 
prisnivåerna ökas med ca 60-65 %, allt 
annat oförändrat. 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda 
förutsättningarna för att införa 
utmaningsrätt i lämpliga verksamheter 
senast halvårsskiftet 2016. 

 Delvis 
genomfört 

Ärendet har redovisats för 
Kommunstyrelsen 2018 och blev då 
återremitterat. Beredning pågår för att ta 
fram ett nytt förslag. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att se 
över upphandlingsverksamhetens 
prissättning till nämnder och förvaltningar i 
syfte att ömsesidigt dra nytta av de vinster 
som kan uppstå vid upphandlingar. 

 Delvis 
genomfört 

Försök att använda provision i olika 
upphandlingar för att fördela kostnaderna 
och nyttorna pågår. Provision finns idag 
introducerat i några avtal och utvärdering 
av resultatet kommer ske under 
avtalstiden. 



Kommunstyrelsen, Tertial 1 2019 10(18) 

Uppdrag Status T1 2019 Kommentar 

Tekniska nämnden får i uppdrag att se 
över hur upphandlingsverksamheten skall 
finansieras av förvaltningarna. Här skall 
bland annat beaktas hur vinsthemtagning 
sker utifrån avtalstrohet och nya ramavtal. 
Uppdraget tas över av Kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

En ny debiteringsmodell för 
Koncerninköps långsiktiga finansiering 
testas. Modellen är tänkt att säkerställa 
den organiska tillväxten och utvecklingen 
med rätt bestyckning av roller som 
behövs. I arbetet beaktas även hur 
vinsthemtagning kan ske utifrån 
avtalstrohet och nya ramavtal, för vilket vi 
har upphandlat ett inköpsanalyssystem. 
Detta testas i nuläget av ekonomer på 
olika förvaltningar. Det konstateras dock 
ett behov av utökning av resurser för att 
hantera frågan på ett tillfredsställande 
sätt. 

Tekniska nämnden får i uppdrag att 
arbeta fram en policy när det gäller 
inventarier som syftar till att i första hand 
använda det som Borås Stad redan äger. 
En för Borås Stad gemensam förmedling 
av inventarier ska starta och vara 
förstahandsalternativ, innan nyanskaffning 
sker. Uppdraget tas över av 
kommunstyrelsen. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet pågår och samtal förs med 
Arbetslivsförvaltningen som gör en kalkyl 
över sina behov för att kunna driva en 
förmedling av inventarier. Även arbetet 
med att skapa en policy pågår. 

Stödet till första linjens chefer ska 
förstärkas. En plan med tydlig struktur för 
hur detta arbete ska bedrivas ska tas 
fram. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet har påbörjats med inläsning och 
diskussioner med berörda i 
organisationen. Möte med berört 
kommunalråd är inplanerat. 
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3 Intern kontroll 

3.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, varje kvartal 

eller varje tertial. 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Kontrollmoment med 
analys 

Åtgärd 

Verksamhetskontroller Risk att 
bemanningspoolen 
inte har tillräckligt med 
personal 

Kontrollera hur många 
förfrågningar från 
verksamheterna om 
ersättare som inte har 
kunnat lösas med anställda 
från bemanningsenheten 
 

Den tidigare centrala 
bemanningspoolen är 
numera 
decentraliserad varför 
kontrollerna inte längre 
är relevanta 

Kontrollera 
bemanningsenhetens netto 
d v s hur många har 
anställts på 
bemanningsenheten och 
hur många anställda på 
bemanningsenheten har 
lämnat för längre vikariat 
ute på förvaltningarna 
 

Den tidigare centrala 
bemanningspoolen är 
numera 
decentraliserad varför 
kontrollerna inte längre 
är relevanta 

Kontrollera hur många av 
de som anställts på 
bemanningsenheten som 
är tillgängliga för arbete 
motsvarande heltid 
 

Den tidigare centrala 
bemanningspoolen är 
numera 
decentraliserad varför 
kontrollerna inte längre 
är relevanta 

3.2 Åtgärder för att minimera risker med hög riskbedömning 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen ska ge en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Risker som bedöms inträffa med stor sannolikhet och 
samtidigt får allvarliga konsekvenser ska åtgärdas direkt. 
Om nämnden i arbetet med riskanalysen har identifierat risker med en riskbedömning på 16, redovisas 
dessa risker tillsammans med åtgärder. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Stadsledningskansliet 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 922 2 758 2 300 2 300 0 

Avgifter och övriga intäkter 30 682 26 401 74 317 74 317 0 

Summa intäkter 31 604 29 159 76 617 76 617 0 

Personal -40 366 -43 481 -125 024 -125 024 0 

Lokaler -3 988 -3 864 -10 097 -10 097 0 

Övrigt -19 123 -18 343 -52 775 -56 491 -3 716 

Kapitalkostnader -1 831 -1 759 -6 230 -6 230 0 

Summa kostnader -65 308 -67 447 -194 126 -197 842 -3 716 

Buffert (endast i budget)   -589 -589 0 

Nettokostnad -33 704 -38 288 -118 098 -121 814 -3 716 

Kommunbidrag 38 743 38 908 118 098 118 098 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

5 039 620 0 -3 716 -3 716 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

 3 716  3 716 3 716 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

5 039 4 336 0 0 0 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Budgetramen har utökats med 298 tkr, vilket motsvarar kostnader för lokal utveckling under perioden 
jan - april 2019. 

Vid borträkning av de öronmärkta kostnaderna i tabell 4.2.1 visar Kommunstyrelsen ett positivt resultat 
om 4 336 tkr. I detta resultat ingår bl.a. statsbidrag som kommer att förbrukas under året samt medel 
som ska utbetalas för strategiska utbildningsinsatser. Vissa personalkostnader kommer att debiteras 
vilket bidrar till att förvaltningen ställer en "nollprognos". 
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4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-04 Återstår 

Organisationshälsa 30 000 128 1 362 28 510 

Byggbonus 10 250 3 139 550 6 561 

E-handelsstaden 3 000 340 31 2 629 

Market Place Borås 7 000 1 982 1 750 3 268 

Sociala investeringar  1 044 23 -1 067 

Summa 50 250 6 633 3 716 39 901 

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Kommunledning      

Intäkt 12 138 11 613 37 370 37 370 0 

Kostnad -53 653 -53 676 -163 426 -167 142 -3 716 

Nettokostnad -41 515 -42 063 -126 056 -129 772 -3 716 

Personaladministration      

Intäkt 3 181 3 674 2 194 2 194 0 

Kostnad -3 774 -3 713 -2 794 -2 794 0 

Nettokostnad -593 -39 -600 -600 0 

Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

     

Intäkt 0 1 0 0 0 

Kostnad -4 139 -6 208 -16 533 -16 533 0 

Nettokostnad -4 139 -6 207 -16 533 -16 533 0 

Markreserv      

Intäkt 8 920 5 777 21 000 21 000 0 

Kostnad -2 230 -2 486 -6 768 -6 768 0 

Nettokostnad 6 690 3 291 14 232 14 232 0 

Totalförsvar och 
samhällsskydd 

     

Intäkt 915 2 758 2 300 2 300 0 

Kostnad -494 -650 -2 576 -2 576 0 

Nettokostnad 421 2 108 -276 -276 0 
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Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

 

 
 
Industrimark 

     

Intäkt 2 927 1 765 6 478 6 478 0 

Kostnad -179 -148 -621 -621 0 

Nettokostnad 2 748 1 617 5 857 5 857 0 

Bostadsmark      

Intäkt 3 524 3 571 7 275 7 275 0 

Kostnad -135 -94 -447 -447 0 

Nettokostnad 3 389 3 477 6 828 6 828 0 

Vård och omsorg      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -705 -470 -1 410 -1 410 0 

Nettokostnad -705 -470 -1 410 -1 410 0 

Övrigt      

Intäkt  0 0 0 0 

Kostnad  -2 -140 -140 0 

Nettokostnad  -2 -140 -140 0 

Totalt      

Intäkt 31 605 29 159 76 617 76 617 0 

Kostnad -65 309 -67 447 -194 715 -198 431 -3 716 

Nettokostnad -33 704 -38 288 -118 098 -121 814 -3 716 

Avvikelsen vid Kommunledning avser de upparbetade kostnaderna från öronmärkta projekt. 

Verksamhet Industrimark kan komma att räkna med minskad intäkt om ca 2 000 tkr som en 
konsekvens av sålda tomträtter 2018. 

Intäkterna för Totalförsvar och samhällsskydd avser statsbidrag som kommer att nyttjas under 
resterande del av året då bl.a. rekrytering genomförts. 
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5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Kommungemensam verksamhet 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 1 1 0 1 1 

Summa intäkter 1 1 0 1 1 

Personal  0 0 0 0 

Lokaler -727 -725 -2 030 -2 176 -146 

Övrigt -34 615 -38 985 -116 070 -116 186 -116 

Kapitalkostnader      

Summa kostnader -35 342 -39 710 -118 100 -118 362 -262 

Buffert (endast i budget)      

Nettokostnad -35 341 -39 709 -118 100 -118 361 -261 

Kommunbidrag 38 000 39 367 118 100 118 100 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

2 659 -342 0 -261 -261 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

     

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

     

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

2 659 -342 0 -261 -261 

Ackumulerat resultat      

Resultatanalys 

Avvikelsen vad gäller lokaler avser hyreskostnad för Proteko som ej är fullt budgeterade. 

I utfallet av övriga kostnader ingår kostnad om ca 333 tkr avseende dataskyddsombud som ska fördelas 
på samtliga nämnder och bolag. Här förväntas även kommande kostnader för STIM och Sami om 
116 tkr. 
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5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall april 

2018 
Utfall april 

2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Övrig gemensam 
verksamhet 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -87 0 0 -116 -116 

Nettokostnad -87 0 0 -116 -116 

Bidrag till 
samarbetsorganisationer 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -6 712 -6 200 -17 700 -17 700 0 

Nettokostnad -6 712 -6 200 -17 700 -17 700 0 

Näringslivsfrämjande 
åtgärder 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -727 -725 -2 030 -2 176 -146 

Nettokostnad -727 -725 -2 030 -2 176 -146 

Räddningstjänst      

Intäkt 1 0 0 0 0 

Kostnad -27 067 -28 081 -84 270 -84 270 0 

Nettokostnad -27 066 -28 081 -84 270 -84 270 0 

Kommunikationer      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -836 -4 704 -14 100 -14 100 0 

Nettokostnad -836 -4 704 -14 100 -14 100 0 

Ekonomiskt bistånd      

Intäkt  1 0 1 1 

Kostnad  0 0 0 0 

Nettokostnad  1 0 1 1 

Totalt      

Intäkt 1 1 0 1 1 

Kostnad -35 429 -39 710 -118 100 -118 362 -262 

Nettokostnad -35 428 -39 709 -118 100 -118 361 -261 

Övrig gemensam verksamhet 
Verksamheten kommer inte att få några intäkter och beräknas därmed visa ett underskott om ca 116 tkr 
för kostnader avseende STIM och Sami. 

Bidrag till samarbetsorganisationer 
I perioden har kostnaderna uppgått till 6 200 tkr, varav 990 tkr härleds till SKL, 2 905 tkr till  
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Sjuhäradsbygdens kommunalförbund, 1 965 tkr till Navet samt 333 tkr för dataskyddsombud. 
Kostnaden för dataskyddsombud ska fördelas på samtliga nämnder och bolag. 

Näringslivsfrämjande åtgärder 
Högre hyreskostnader för Proteko än budgeterat ger en årsprognos om -146 tkr. 

Räddningstjänst 
Verksamheten visar efter perioden jan-april ett resultat enligt budget. 

Kommunikationer 
Verksamheten visar efter perioden jan-april ett resultat enligt budget. 

 

 

 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Kommunstyrelsen arbetar för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning. Delar i detta 
arbete är årlig lönekartläggning för att säkerställa jämställda löner och att rekrytering sker utifrån 
stadens rutiner för kompetensbaserad rekrytering. Jämställda löner sätts sedan utifrån ålder, 
arbetslivserfarenhet samt utbildning. 
Ytterligare områden inför ett sådant arbete kan vara att titta på hur förvaltningens medel för 
kompetensutveckling fördelas samt hur föräldraledighet och möjlighet att förena arbete och privatliv 
ser ut mellan könen. 
Det ska råda nolltolerans mot sexuella trakasserier i Borås Stad, Personal och förhandling ska stödja 
arbetet mot sexuella trakasserier. 
I CKS uppdrag ingår bland annat att strategiskt förebygga och motverka Våldsbejakande extremism 
och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet sker främst genom information och utbildning av Borås 
Stads medarbetare och i denna insats fokuseras särskilt på genusperspektivet och jämställdhet både vad 
gäller ”förövare” och offer. 
Alla medarbetare har erbjudits att gå utbildning i normer och normkritik. 
Strategisk samhällsplanering är med i en styrgrupp för Leader Sjuhärad som arbetar för att lämna EU-
bidrag utifrån jämn könsfördelning samt att i övrigt arbeta för att säkerställa att resurser fördelas på ett 
likvärdigt sätt. Borås Stads Översiktsplan innehåller jämställdhetsperspektiv och den blev antagen av 
Kommunfullmäktige våren 2018. 
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7  Investeringar 

7.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2019 
Utgift april 

2019 
Avvikelse 

2019 
Prognos 

2019 

Viared Västra, åtgärder för gator 0 673 -673 5 000 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 165 -165 0 

Fastighetsinköp 40 000 0 40 000 34 000 

Summa 40 000 838 39 162 39 000 

Analys 

Utbyggnad i industriområden pågår i Viared Västra och Norra. 

Viared Västra: Prognosen avser byggnation av gata. 

Fastighetsinköp: Prognosen  avser strategiska inköp av såväl skogsfastigheter som bebyggda fastigheter. 

7.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2019 
Utgift april 

2019 
Avvikelse 

2019 
Totalprogno

s projektet 
Projekt 
status 

Utbyte infartsskyltar 3 500 3 500 0 3 500 3 500 2 

Summa 3 500 3 500 0 3 500 3 500  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

Analys 

Upphandling avseende infartsskyltarna är klar och kostnad för detta kommer i maj. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Kvittering av utbetalningar från kommunens 

banktillgodohavanden 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunens på bankkonton innestående medel samt på kommunen och dess 

nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort tills 

vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2019 års utgång ska 

kvitteras av: 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) 

dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M) 

dess andre vice ordförande, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) 

redovisningschef Keijo Tossavainen 

finanssekreterare Carina Andell 

ekonom Kerstin Jönsson 

i samtliga fall med kontrasignation av 

ekonom Saeid Najafi 

ekonom Catharina Jacobson 

assistent Jeanette Daag-Rezac 

 

Datum 

2019-04-23 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-04-24 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

S1 



 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00757 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

2019-04-10 Göran Björklund   

  Avdelningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00757 1.2.3.2 

  

 

Kvittering av utbetalningar från kommunens 

banktillgodohavanden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunens på bankkonton innestående medel samt på kommunen och dess 

nämnder och styrelser utställda checkar, postväxlar och utbetalningskort tills 

vidare och tills dess annorlunda beslutats, dock längst intill 2019 års utgång ska 

kvitteras av: 

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Ulf Olsson (S) 

dess förste vice ordförande, kommunalrådet Annette Carlson (M) 

dess andre vice ordförande, kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) 

redovisningschef Keijo Tossavainen 

finanssekreterare Carina Andell 

ekonom Kerstin Jönsson 

i samtliga fall med kontrasignation av 

ekonom Saeid Najafi 

ekonom Catharina Jacobson 

assistent Jeanette Daag-Rezac        

Beslutet expedieras till 

1. Ulf Olsson, ulf.olsson@boras.se 

2. Annette Carlson, annette.carlson@boras.se 

3. Kerstin Hermansson, kerstin.hermansson@boras.se 

4. Keijo Tossavainen, keijo.tossavainen@boras.se  

5. Carina Andell, carina.andell@boras.se  
6. Kerstin Jönsson, kerstin.jonsson@boras.se  
7. Saeid Najafi, saeid.najafi@boras.se  
8. Catharina Jacobson, catharina.jacobson@boras.se  
9. Jeanette Daag-Rezac, jeanette.daag-rezac@boras.se 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Göran Björklund 

Avdelningschef 
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mailto:annette.carlson@boras.se
mailto:kerstin.hermansson@boras.se
mailto:keijo.tossavainen@boras.se
mailto:carina.andell@boras.se
mailto:kerstin.jonsson@boras.se
mailto:saeid.najafi@boras.se
mailto:catharina.jacobson@boras.se
mailto:jeanette.daag-rezac@boras.se


Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) och 

Tom Andersson (MP): Avskaffa tjänstemän - tillsätt 

tjänstepersoner 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Motionen är besvarad 

Datum 

2019-04-27 Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Datum 

2019-05-02 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2019-05-30 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2017-00487 026 Programområde 01 

Handläggare: Kristina Sköld 

Datum 

2019-04-23  Per Olsson 

Avdelningschef 

PF1 



Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post Telefon 

033-35 70 00 vxl

Kristina Sköld 
Handläggare 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00487 026 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Hanna Bernholdsson (MP) och Tom 

Andersson (MP): Avskaffa tjänstemän - tillsätt 

tjänstepersoner 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.     

Sammanfattning 

Tom Andersson (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15 lämnat in förslaget att de vill 

att Borås stad ersätter könssuffixen ”man” och ”kvinna” med det könsneutrala 

”-person” i alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa 

beteckningar. 

Att genomgående införa person i alla kommande sammanhang där man och 

kvinna kan förekomma är inget som Kommunstyrelsen rekommenderar. Det 

kan finnas lagar som reglerar begrepp och det kan finnas andra könsneutrala 

ord eller ändelser som till exempel ombud istället för ombudsperson, som är 

mer lättillgängliga och lättbegripliga. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att motionen ska besvaras. 

Detta för att Stadsledningskansliet Kommunikationsavdelningen arbetar aktivt 

med frågan att främja jämställd kommunikation 

Ärendet i sin helhet 

Tom Andersson (MP) och Hanna Bernholdsson (MP) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-06-15 lämnat in förslaget att de vill 

att Borås stad ersätter könssuffixen ”man” och ”kvinna” med det könsneutrala 

”-person” i alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa 

beteckningar. 

Vilka sammanhang finns det man och kvinna i beteckningarna i Borås 

stad? 

Yrkestitel 

I en genomgång av de yrkestitlar som finns i Borås Stad finns lagförman som 

enda yrkestitel med suffixen man. Förut fanns titeln ombudsman 
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(äldreombudsman) med den har istället ändrats till ombud.  Borås Stad har 

alltså, förutom i en titel, könsneutrala yrkestitlar på samtliga anställda.  

Då motionärerna vill att samtliga man och kvinna ska ersättas med suffixet 

person skulle titeln på lagförman bli lagförperson, vilket inte är något som vi 

rekommenderar då det skulle kunna föra tankarna till en lagförd person vilket 

inte ger positiva associationer.  

Titlar som är lagreglerade 

Det finns ett antal titlar som är lagreglade som innehåller man. Som till exempel 

”God man”, ”Huvudman” och ”Lekmannarevisor”.  Dessa titlar kan inte 

ersättas med person då många av dessa titlar skulle få en helt annan betydelse 

och innebörd. Dessutom skulle det också kunna innebära svårigheter i 

kommunikationen med medborgare och andra myndigheter om Borås Stad 

ändrade titlarna på dessa begrepp.   

Lagarna är normerande i sig och att ändra dessa begrepp till något mer 

könsneutralt är en fråga för Riksdagen att hantera.  

Tjänsteman och tjänsteperson 

Tjänsteman eller tjänsteperson är ingen specifik yrkestitel eller en titel på en 

person som ska ägna sig åt en specifik uppgift som t.ex. en god man, utan är ett 

samlingsbegrepp. I SAOL benämns tjänsteman som en ”person med 

administrativa el. förvaltande uppgifter.” I lagstiftningen finns straffet ”hot och våld 

mot tjänsteman” som återfinns i brottsbalkens 17 kap om brott mot allmän 

verksamhet m.m. Tjänsteman där syftar på en vidare definition än den som 

anges i SAOL, och har med myndighetsutövningen att göra.  

Både tjänsteman och tjänsteperson används i Sveriges kommuner, det finns 

inga rekommendationer kring vilket av begreppen som helst ska användas. 

Institutet för språk och folkminnen (tidigare Språkrådet) menar att det exakta 

ordet för tjänsteman är svårt att ersätta. Men att i de fall där det inte går att 

precisera sig med andra titlar (som till exempel handläggare), kan det vara ett 

möjligt alternativ att använda tjänsteperson istället.  

 

SKL och bland annat kommunerna Malmö och Uppsala har gått över till 

tjänsteperson.  SKL har ingen särskild rekommendation att ge i frågan men har 

skrivit under CEMR-deklarationen där bland annat ”Att avskaffa stereotypa 

uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet” är en av principerna. 

Utifrån den skrivningen är SKL:s hållning att könsneutrala suffix bör användas 

där det är möjligt. Denna deklaration har även Borås Stad skrivit under.  

 

I Borås Stad använder sig både medarbetare och förtroendevalda av tjänsteman 

och tjänsteperson i sitt språkbruk. 

 

Borås Stad strävar efter att kommunicera på ett inkluderande sätt för att bidra 

till mångfald samt ökad jämställdhet och jämlikhet. Genomtänkt 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 

 

 

kommunikation i ord och bild kan hjälpa till att lösa upp bland annat stereotypa 

bilder av män och kvinnor.   

 

Ett sätt att kommunicera jämställt är att använda könsneutrala 

personbeteckningar som fungerar oavsett om vi talar om en man eller en 

kvinna. Idrottare kan användas istället för idrottsman och lärare istället för 

lärarinna.  

 

När det gäller ordet tjänsteman/tjänsteperson är det bra om vi i första hand kan 

använda en specifik titel istället eftersom det blir tydligare för den som vi talar 

med eller skriver till, till exempel biståndshandläggare istället för tjänsteperson. 

I de fall där det inte går att använda titel rekommenderar 

kommunikationsavdelningen att använda ordet tjänsteperson istället för 

tjänsteman eftersom det ligger i linje med strävan efter jämställdhet. Men 

skribenten eller den som talar avgör vilket begrepp som används. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion- Avskaffa tjänstemän – tillsätt tjänstepersoner 

   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Per Olsson 

   Avdelningschef 

 



 

 

Motion: Avskaffa tjänstemän - tillsätt tjänstepersoner  

Språkets makt är stor. Vilka ord vi använder kan styra människors förväntningar, uppfattningar 

och antingen rasera eller cementera patriarkala strukturer.  

Borås Stads jämställdhetsprogram slår fast att kommunen ska arbeta med 

jämställdhetsintegrering, vilket innebär att en organisations alla nivåer ska genomsyras av ett 

jämställdhetsperspektiv. I programmet står också att ”Jämställdhetsarbete innebär en kritisk 

granskning av den egna verksamheten och en förändring av strukturer, som kan verka 

skrämmande. Att ifrågasätta maktfördelning och inflytande berör och upprör. Samtidigt är det en 

möjlighet att ta till vara både kvinnors och mäns kunskap och erfarenheter.”  

En väldigt tydlig kvarleva av uppdelningen mellan kvinno- och mansyrken är yrken som direkt 

tillskrivs ett kön, såsom brandman, riksdagsman, tjänsteman eller nämndeman. Detta är 

missvisande och språkligt felaktigt, anser vi. Somliga betraktar ordbildningar med ”-man” som 

könsneutrala, men i en undersökning från 2007 uppgav över 40% att ordet ”tjänsteman” var direkt 

olämpligt att använda om kvinnor, vilket är problematiskt om vi ska leva i ett jämställt samhälle.  

Bland annat Malmö kommun har infört könsneutrala suffix, och benämningen tjänsteperson 

används av SKL. Till P4 Halland sade språkvetaren Gabriella Sandström ”Vår rekommendation är 

att använda könsneutrala yrkesbeteckningar och titlar. Det gäller även olika funktioner som till 

exempel talesman där man mycket väl kan använda talesperson istället”. 

Kampen för ett jämställt samhälle måste föras på många fronter, där en utveckling av vårt språk är 

ett viktigt steg i rätt riktning.  

Med anledning av ovanstående föreslår vi: 

Att Borås Stad ersätter könssuffixen ”-man" och ”-kvinna” med det könsneutrala "- person" i 

alla kommande sammanhang där kommunen använder dessa beteckningar.  

 

 

Hanna Bernholdsson (MP)  
Tom Andersson (MP)  
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BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och 

Ingela Hallgren (KD) Kostnadsfritt trygghetslarm i 

hemmet 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen avslås. 

 

 

 

 

Datum 

2019-04-25 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-04-26 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-04-30 Andreas Exner   

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2016-00447 738 Programområde 02 

Handläggare: Ingegerd Eriksson 
 

Datum 

2019-04-10 Ingegerd Eriksson   

  Avdelningschef 
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Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2016-00447 738 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Sara Degerman Carlsson (KD) och 

Ingela Hallgren (KD) Kostnadsfritt trygghetslarm i 

hemmet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen avslås.            

Sammanfattning 

Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att  

trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 

omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala 

funktionshinderrådet.  

Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 

motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala 

omsorgsnämnden har inte inkommit med något yttrande.   

Den avgift på 100 kr per månad och brukare är låg i förhållande till den 

trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett larm har. Dessutom 

ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan. När ingen avgift togs ut för 

trygghetslarm var det vanligt att brukare inte ansvarade för återlämning av larm 

när behovet inte kvarstod.  

Ärendet i sin helhet 

Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren (KD har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2016-05-26 lämnat in förslaget att  

trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt.          

Motionen har skickats på remiss till Vård- och äldrenämnden, Sociala 

omsorgsnämnden, Centrala pensionärsrådet samt Kommunala 

funktionshinderrådet.  

Centrala pensionärsrådet och Kommunala funktionshinderrådet tillstyrker 

motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen och Sociala 

omsorgsnämnden har inte inkommit med något yttrande.  Remissvaren i sin 

helhet bilägges ärendet.  
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Socialstyrelsen genomförde 2014 en kartläggning hur kommunernas 

avgiftssystem inom vård och omsorg om äldre är utformade. 247 kommuner 

har svarat. Endast en procent av kommunerna tillhandahåller larmet helt 

avgiftsfritt, Borås och Österåker.  Resten av kommunerna tar ut en 

månadsavgift. Vissa tar ut ytterligare avgifter för installation och anslutning eller 

larmutryckningar. Vanligast är att ta ut en månadsavgift och ha avgiftsfria 

utryckningar. Näst vanligast är att ta ut en månadsavgift samt en avgift för 

utryckningarna. Utryckningsavgiften ingår alltid i maxtaxan. Avgiften för 

utryckningar beräknas ofta efter hemtjänstens timavgift och avgiften den äldre 

får betala beror därmed på hur länge utryckningen varat. Medianavgiften för 

trygghetslarm är 200 kronor per månad. Hälften av kommunerna har en 

månadsavgift som ligger mellan 175 och 244 kronor.   

Cirka 1400 personer har enbart larm som insats. 2016-01-01 till 2019-03-31 har 

inga avslagsbeslut fattats för trygghetslarm . Det som dock kan ske ibland är att 

man bedömer att den enskilde är oförmögen att larma (kognitiv svikt eller 

fysiskt hinder) varpå man undviker att rekommendera larm då det skulle inge en 

falsk förhoppning om trygghet. Dessa brukare brukar istället bedömas behöva 

regelbundna tillsynsbesök. 

Kommunstyrelsens ställningstagande  

Den avgift på 100 kr per månad och brukare är låg i förhållande till den 

trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett larm har. Dessutom 

ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan. När ingen avgift togs ut för 

trygghetslarm var det vanligt att brukare inte ansvarade för återlämning av larm 

när behovet inte kvarstod. Kommunstyrelsen föreslår att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse: Motion kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 

2. Yttrande över motion från Vård – och äldrenämnden, 2017-04-27 

3. Yttrande över motion från Centrala pensionärsrådet, 2017-04-20 

4. Yttrande över motion från Kommunala funktionshinderrådet, 2017-04-20 

5. Motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet, 2016-05-25 

  

Malin Carlsson 

Kommunalråd   Ingegerd Eriksson

    Avdelningschef 



MOTION  2016-05-26 
KRISTDEMOKRATERNA  KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

 
Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 
 
Kristdemokraterna i Borås skrev 2010 en motion till fullmäktige om att trygghetslarm i bostaden 
för de äldre skulle vara kostnadsfritt. Denna bifölls och infördes men när den styrande röd-gröna 
minoriteten senare tog över styrningen av Borås återinfördes avgiften. 
 
Under tiden som Borås hade kostnadsfria larm visade det sig faktiskt vara kostnadseffektiv då 
kostnaden sparades in genom den minskade administrationen. Samtidigt gav den en väldigt viktig 
signal till våra medborgare i behov av stöd och omsorg att man kan bli sjuk och åldras på ett 
säkert och tryggt sätt. 
 
Vi vet att det finns äldre och personer med låg inkomst i Borås stad som avstår från denna insats 
av ekonomiska skäl trots att man själv och kanske även anhöriga känner oro och ångest över 
tryggheten i hemmet. Vi kristdemokrater ser detta som en förebyggande insats där man även kan 
skjuta behov av annan insats framåt i tiden vilket ger livskvalitet för den enskilde och besparing 
för Borås stad! 
 
Eftersom insatsen är biståndsbedömd kommer den inte att överutnyttjas utan istället vara en 
trygghet om att Borås bryr sig om att våra medborgare kan åldras med värdighet! 
 
Mot ovanstående bakgrund föreslår vi Kommunfullmäktige besluta: 
Att trygghetslarm i bostaden återigen blir kostnadsfritt 
 
 
För Kristdemokraterna 
Sara Degerman Carlsson 
Ingela Hallgren 
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Svar på motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i 
hemmet 

 
Förslag till beslut 
Vård- och äldrenämnden föreslås besluta att: 
 

1. Föreslå Kommunfullmäktige att motionen ”Kostnadsfritt 
trygghetslarm i hemmet” avstyrks. 

 

Sammanfattning 
I sin motion skriver Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren 
(KD) att de vill återinföra kostnadsfria trygghetslarm i Borås Stad. 
Trygghetslarm bedöms redan idag generöst. När ingen avgift tas ut för 
trygghetslarm är det vanligt att brukare inte tar ansvar för återlämning när 
behovet inte kvarstår. Den avgift på 100 kr per månad och brukare är låg i 
förhållande till den trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett 
larm har. Dessutom ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan.  
 
Med hänvisning till den generösa bedömningen av trygghetslarm, den låga 
kostnaden, samt den ansvarsskapande funktion en avgift medför, föreslås 
att Vård- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
avstyrka motionen ”Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet”. 
 

Ärendet i sin helhet 
 
Motionen i sammanfattning 
I sin motion skriver Sara Degerman Carlsson (KD) och Ingela Hallgren 
(KD) att de vill återinföra kostnadsfria trygghetslarm i Borås Stad. 
Trygghetslarmen har tidigare varit avgiftsfria och under den tiden sparades 
kostnaden in genom minskad administration, menar motionärerna.  
 
Motionärerna menar att det finns personer som med låg inkomst i Borås 
Stad som avstår från trygghetslarm av ekonomiska skäl, trots att de och 
eventuellt deras anhöriga känner oro och ångest över tryggheten i hemmet. 
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Eftersom insatsen är biståndsbedömd, menar motionärerna att insatsen inte 
kommer att överutnyttjas.  
 
Yttrande 
Trygghetslarm är en biståndsbedömd, förebyggande och trygghetsskapande, 
insats som är viktig för att många brukare ska kunna leva ett självständigt 
liv. Biståndshandläggare är därför generösa i sina bedömningar om larm, 
även om många brukare idag klarar sig långt med mobiltelefon. Det är 
möjligt att få avslag på biståndsbeslut om larm, men det förekommer sällan. 
Statistik från 2014-01-01 till och med 2017-02-28, visar att det under 2014 
förekom tre avslagsbeslut, och i övrigt har inga ansökningar avslagits.   
 
Sedan 2016-01-01 kostar ett trygghetslarm 100 kronor per månad, under 
förutsättning att brukaren inte har så låg inkomst att hen är avgiftsfri. 
Maxtaxa, där bland annat trygghetslarm ingår, är 2013kr per månad och 
brukare under 2017. Vid en omvärldsanalys tar kommuner i Borås Stads 
storlek ut en avgift på minst 100kr per månad och brukare, i de flesta fall 
mer. Växjö och Norrköping tar ut en avgift på 300 kr per månad och 
brukare.  
 
Avgiften som brukaren betalar täcker delar av de kostnader som Vård- och 
äldrenämnden har som abonnemangsavgift för de digitala trygghetslarmen. 
Avgiften täcker alltså inte några kostnader för larmorganisationen, som 
delvis är finanserad av kommunbidraget enligt budget.  
 
Under den tid som trygghetslarmet var avgiftsfritt, fanns det brukare som 
inte tog ansvar för att lämna tillbaka trygghetslarmen när de inte längre 
ansåg sig vara i behov av dem. När avgiften återinfördes 2016-01-01 
lämnade cirka 300 brukare tillbaka sina larm. Borås Stad har idag cirka 3200 
brukare med trygghetslarm.   
 
Bedömning med förslag till beslut 
Trygghetslarm bedöms redan idag generöst. När ingen avgift tas ut för 
trygghetslarm är det vanligt att brukare inte tar ansvar för återlämning när 
behovet inte kvarstår. Den avgift på 100 kr per månad och brukare är låg i 
förhållande till den trygghetsskapande och förebyggande funktion som ett 
larm har. Dessutom ingår avgiften för trygghetslarm i maxtaxan.  
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Med hänvisning till den generösa bedömningen av trygghetslarm, den låga 
kostnaden, samt den ansvarsskapande funktion en avgift medför, föreslås 
att Vård- och äldrenämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att 
avstyrka motionen ”Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet”. 

 

Beslutsunderlag 
Statistik ur verksamhetssystemet Viva.  
 

Samverkan 
Ärendet har samverkats vid FSG 2017-04-12. 

  
VÅRD- OCH ÄLDREFÖRVALTNINGEN  

    

  
Ulrika Gustafson  Maria Rangefil 
Förvaltningschef Chef för kvalitet- och  

utvecklingsfunktionen 
 
Beslutet skickas till:  
Kommunstyrelsen 
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Centrala pensionärsrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

 Diarienummer 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

Motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0447 
 

Centrala pensionärsrådets beslut 

Centrala pensionärsrådet har tagit del av remissen Kostnadsfritt trygghetslarm i hem-
met. Vid sammanträdet den 1mars 2017 § 9 beslutade rådet att tillstyrka motionen.  

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Centrala pensionärsrådet 
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Kommunala funktionshinderrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

 Diarienummer 

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

Motion: Kostnadsfritt trygghetslarm i hemmet 
Kommunstyrelsens diarienummer: 2016/KS0447 
 

Kommunala funktionshinderrådets beslut 

Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen Kostnadsfritt trygghets-
larm i hemmet. Vid sammanträdet den 1mars 2016 § 6 beslutade rådet att tillstyrka 
motionen. 

 

 

Enligt uppdrag 

 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet 

 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås 

Stads Drogpolitiska handlingsplan 2019 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Ärendet läggs till handlingarna 

 

 

 

 

Datum 

2019-04-26 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-04-30 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00381 1.1.2.25 Programområde 04 

Handläggare: Ewa Luvö 
 

Datum 

2019-04-25 Ingegerd Eriksson   

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ewa Luvö 
Handläggare 
033 353040 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00381 1.1.2.25 

  

 

Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås 

Stads Drogpolitiska handlingsplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna        

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en 

kommungemensam handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val 

av metoder.  

Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen, däremot 

sker samverkan med andra huvudmän i flera av planens insatser.  

Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- 

och vuxenutbildningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås 

Stads drogpolitisk program och handlingsplan. Övriga nämnder ska i sin 

planering beakta Borås Stads drogpolitiska program.  

Den gemensamma handlingsplanen omfattar många delar som respektive 

nämnd är ansvarig för, vilket till en viss del motsvarar nämndernas egna 

handlingsplaner. Under 2018 har ännu ingen av nämnderna ovan publicerat 

egna handlingsplaner så som avsetts i det drogpolitiska programmet. Individ- 

och familjeomsorgsnämnden har dock arbetat fram ett förslag på handlingsplan 

under året.  

 

Planens disposition  

Planen disponeras utifrån de tre målområden som specificeras i Borås Stads 

Drogpolitiska program:  

 tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska  

 antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och 

tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska  

 personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god 

kvalitet.  

Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. 

Utvecklingsområden är insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om 

under innevarande år. Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och 

utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  
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Av uppföljningen av Drogpolitisk handlingsplan 2018, framgår att arbetet 

framskrider enligt plan. Den planerade insatsen att utbilda informatörer 

”samtalsledare” cannabis har inte genomförts och kommer inte finnas med i 

kommande handlingsplan.  

Prioriterade utvecklingsområden i Drogpolitisk handlingsplan 2019 är 

förebyggande insatser mot bruk av cannabis och ANTD-kunskapshöjande 

insatser i skolan. Insatsen ”Undervisning om ANDT i grundskola och 

gymnasium får tydligare mål och genomtänkt innehåll med en tydlig 

progression mellan åren” har inte genomförts och har därför skjutits till 2019. 

Kommunstyrelsen vill peka på vikten av att de aktiviteter och åtgärder som 

fastställs i handlingsplanen för 2019 också genomförs. 

 

               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga - Drogpolitisk handlingsplan 2018 uppföljning FOFN 

2. Beslut FOFN-§58  

3. Bilaga - Drogpolitisk handlingsplan 2019  

4. Beslut FOFN §59  

 

Beslutet expedieras till 

1. Expedieras till alla nämnder 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 58 Dnr FOFN 2018-00090 1.1.3.1 

Drogpolitisk handlingsplan 2018, uppföljning 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Drogpolitisk 
handlingsplan 2018, uppföljning och översänder den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås 
Stad. Gruppen avger årligen en uppföljning av arbetet. 

Av Drogpolitisk handlingsplan 2018, uppföljning framgår att arbetet 
framskrider enligt plan. 

Den planerade insatsen att utbilda informatörer ”samtalsledare” cannabis har 
inte genomförts och kommer inte finnas med i kommande handlingsplan. 
Insatsen ”Undervisning om ANDT i grundskola och gymnasium får tydligare 
mål och genomtänkt innehåll med en tydlig progression mellan åren” har inte 
genomförts och har därför skjutits till 2019.               

Beslutsunderlag 
1. Drogpolitisk handlingsplan 2018, uppföljning          

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2019-04-08.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Annette Nordström (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-04-09. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Drogpolitisk handlingsplan 2018, uppföljning 
 
Inledning 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam 
handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av metoder. 
 
Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen, däremot sker samverkan med 
andra huvudmän i flera av planens insatser. 
 
Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås Stads drogpolitisk program och 
handlingsplan. Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads drogpolitiska program. 
 
Den gemensamma handlingsplanen omfattar många delar som respektive nämnd är ansvarig för, 
vilket till en viss del motsvarar nämndernas egna handlingsplaner. Under 2018 har ännu ingen av 
nämnderna ovan publicerat egna handlingsplaner så som avsetts i det drogpolitiska programmet. 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har dock arbetat fram ett förslag på handlingsplan under 
året. 
 
 

Planens disposition  
Planen disponeras utifrån de tre målområden som specificeras i Borås Stads Drogpolitiska pro-
gram: 

 tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 

 antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller de-
buterar tidigt med alkohol ska successivt minska  

 personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet. 
 
Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser 
som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. Bevakningsområden är insatser 
som funnit sin form och utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet. På sidan 6 förtydligas och förklaras vissa insatser och förkortningar. 

 
Förkortningar förvaltningar 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen  FOF 
Grundskoleförvaltningen   GRF 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen GVUF 
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Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och 
tobak ska minska 
 
Det är framförallt Svenska staten som kan påverka tillgängligheten till narkotika, dopningsmedel, 
alkohol och tobak. Tillgängligheten regleras sålunda genom lagstiftning. Kommunen kan bidra 
med kontroll av efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter. Kommunen kan även informera 
medborgarna om gällande lagstiftning. 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser 
Utförare/rappor-
tör 

Uppföljning 

Undervisning om ANDT i grundskola och 
gymnasium får tydligare mål och genomtänkt 
innehåll med en tydlig progression mellan 
åren. 

GRF och GVUF Ej genomfört. Överförs till 
2019. 

Samordna insatserna mot cannabis. FOF  Två öppna föreläsningar i 
februari och november. 
Cirka 220 deltagare, huvud-
sakligen från skola, IFO och 
öppen ungdomsverksamhet. 

Utbilda informatörer, ”samtalsledare” canna-
bis. 

FOF Ej genomfört. Överförs ej till 
2019. 

Insatser kopplade till Medborgarlöftet i syftet 
att stävja den öppna narkotikaförsäljningen.  

Polis  Pågår. 

Upplysning om riskkonsumtion alkohol till 
vuxna.  

FOF tillsammans 
med Regionen 

Påbörjat ett arbete om upp-
lysning till äldre.  

Genomföra antirökkampanjen #smartsapiens 
– riktad till gymnasieelever under året 

FOF tillsammans 
med andra 

Bioreklam under 1 månad. 
500 visningar.  

Drogpolitiska ledningsgruppens roll som sam-
ordnare och expertgrupp ska göras mer känd 
under året. 

FOF samordnar Gruppen presenterades un-
der höstens cannabisföreläs-
ning. 

 
 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser 
Utförare/rappor-
tör 

Uppföljning 

Tillståndsenheten ska genomföra minst en till-
syn per år på varje serveringsställe med serve-
ringstillstånd. 

Tillståndsenheten Genomfört. 

Tillståndsenheten ska stärka näringens egen-
kontroll för försäljning av folköl, tobak och 
receptfria läkemedel genom kontinuerlig in-
formation och utbildning 

Tillståndsenheten Fortlöper i samband med or-
dinarie tillsyn. 

Tillståndsenheten ska genomföra en tillsyn 
per år på varje försäljningsställe för tobak, 
folköl och receptfria läkemedel. 

Tillståndsenheten Har  genomförts på 75 % av 
försäljningsställena. 

Tillståndsenheten ska erbjuda restaurangper-
sonal utbildning i ansvarsfull alkoholservering 
en gång per år. 

Tillståndsenheten  Genomfört. 
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Miljöförvaltningen ska i samband med ordina-
rie tillsyn genomföra tillsyn för rökfria skol-
gårdar. 

Tillståndsenheten 97 på förskolor, 43 på grund-
skolor och 11 på gymnasie-
skolor. 

Folkhälsoenheten ska inom ramen för över-
enskommelsen med polisen om samverkan 
samordna och driva arbetet för minskad of-
fentlig alkoholkonsumtion samt mot narko-
tika och dopningsmissbruk. 

Polisen och FOF Genomfört, samordning kring 
student och läsårsstart.  

 

Sex tillsynsbesök har genom-

förts i samverkan med till-

ståndshandläggare, rädd-

ningstjänsten, skatteverket 

och miljö/livsmedel. Tillsyn 

på krogar har även genom-

förts vid påkallat behov/upp-

komna problem. Lpo Borås 

har strukturerad samverkan 

med ordningsvakterna och 

har möten en gång i måna-

den. 

 

 
 
 

Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsme-
del och tobak eller debuterar tidigt med alkohol, ska successivt 
minska 
 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser 
Utförare/rappor-
tör 

Uppföljning 

ANDT-rutiner grundskola, kommunala fri-
tidsverksamheter – behöver uppdateras 

FOF samordnar Arbetet har fortlöpt under 
2018. 

ANDT-rutiner gymnasium implementeras GVUF Genomfört. 

Implementera föräldrastödsprogrammet 
DAGS på fler högstadieskolor i kommunen. 

FOF och GRF Färre än 2017. Drygt 300 
vårdnadshavare, vid 4 sam-
mankomster på 4 högstadie-
skolor.  

 
 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser 
Utförare/rappor-
tör 

Upplöjning 

SSPF – (samverkan socialtjänst, skola, polis, 
fritid) stöd till unga i riskzon fungerar på alla 
geografiska områden. 

IFO 12 ärenden under 2018. 

Skolhälsovårdens hälsosamtal (åk 8 och åk 1 
gymnasiet) ska inkludera tobak, alkohol, nar-
kotika och dopning. 

GRF, GVUF Pågår i åk 8 och åk 1 på gym-
nasiet. 
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Föreningsenheten ansvarar för att driva arbe-
tet ”Säker och trygg förening” gentemot före-
ningslivet i Borås. 

FOF Pågår, 91 certifierade före-
ningar, 3 nya 2018.  

  

Folkhälsoenheten ska redovisa statistik om 
ungdomars drogvanor i syfte att öka kun-
skapen bland politiker och personal som, i sin 
tjänst, möter barn och unga. 

FOF Redovisades till samtliga nät-
verk för barn och unga och 
följande nämnder: IFO, 
ALF, GRF, GVUF, FoF och 
KS. 

Folkhälsoenheten ska bevaka tillfällen att delta 
i regionala och nationella tillgänglighetsbe-
gränsande kampanjer. 

FOF Genomfört. 

Folkhälsoenheten ska årligen ordna en föreläs-
ning om kosttillskott, dopning och dopnings-
missbrukets konsekvenser för personal som 
arbetar med barn och unga. 

FOF Två föreläsningar för gym-
personal som ingår i nätver-
ket Gym i samverkan för en dop-
ningsfri miljö. 50 deltagare. 

 
 
 

Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och 
stöd av god kvalitet 
 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser 
Utförare/rappor-
tör 

Uppföljning 

Utveckla SMADIT1  Polisen, Yxhammar- 
mottagningen 

Polisens rutin är att alltid 

informera och lämnar en 

broschyr i samband med 

rattfylleri. SMADIT har inte 

varit ett prioriterat utveckl-

ingsområde för Polisens 

trafikråd 2018. 

Utveckla tidiga insatser, vård och behandling 
framförallt när det gäller cannabismissbruk.  
Översyn samt inleda samverkan med länssjuk-
vården (Mini-maria) 

IFO Pågår. Fältgruppen har tagit 
fram ett utbildningsmaterial 
om cannabis. Projektet 
kring Mini-Maria Södra 
Älvsborg har fortlöpt.  

 

 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

 Utförare/rappor-
tör 

 

Ungdomsmottagningen, elevhälsan på gymna-
sieskolan, Yxhammarmottagningen samt Ce-
dern erbjuder generöst kartläggning och råd-
givning med hjälp av AUDIT eller AUDIT-C. 

Respektive verk-
samhet 

Ungdomsmottagningen: an-
vänds inte. Cedern: an-
vänds, men DUDIT och 
DUDIT-C ett mer använt 
instrument då de flesta indi-
vider över 18 år som söker 

                                                 
1 SMADIT - Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken – ”erbjudande om vård vid vägkanten” 
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sig till mottagningarna an-
vänder andra droger än al-
kohol. 

IFO unga vuxna kallar samtliga personer mel-
lan 18-25 år till personligt besök med anled-
ning av anmälan (screeninginstrumentet AU-
DIT bifogas kallelse). 

IFO Pågår. 

IFO unga vuxna erbjuder AUDIT då det är 
möjligt i samband med möte utifrån kal-
lelse/anmälan. 

IFO Pågår. 

IFO ger sin personal möjlighet att delta i 
kompetensutveckling och fördjupningskurser 
för yrkesgrupper som kommer i kontakt med 
risk- eller missbruk. 

IFO Pågår. 

Folkhälsoenheten ska vid behov erbjuda per-
sonal (som arbetar med vård och behandling) 
utbildning om dopningsmissbruk, dess konse-
kvenser och vårdbehov. 
 

FOF Har ej efterfrågats och där-
med inte genomförts. 
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Förklaringar 
 
ANDT 

Förkortning av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
 
Undervisning ANDT - mål och innehåll 

I läroplaner för gymnasium och grundskola är undervisning i ANDT i huvudsak inskrivet som 
”rektors ansvar”. Läroplanerna ger inte några tydliga anvisningar om mål och innehåll. Med tanke 
på den roll som en bra undervisning, med tydliga mål och ett innehåll som förändras/utvecklas 
över skolåren, har i den främjande och förebyggande strategin är det viktigt att utveckla detta lo-
kalt i Borås. 
 
ANDT-rutiner grundskola, gymnasium och öppen ungdomsverksamhet i kommunal 
regi 

Det finns rutiner för vad personal ska göra i akuta skeden och när en upptäcker att ungdomar un-
der 18 år röker, använder alkohol eller missbrukar narkotika. Rutinerna för grundskolan har fun-
nits i några år och behöver revideras. Rutinerna för gymnasiet är relativt nya och behöver imple-
menteras bättre.  
 
SSPF 

Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid är en struktur av samverkan kring ungdomar som 
far illa eller riskerar att fara illa. Gemensamt kommer aktörerna fram till samordnade och kreativa 
lösningar för barn och föräldrar. I SSPF diskuteras individärenden, där det normalt råder sekre-
tess också mellan myndigheter, genom att vårdnadshavare godkänt detta genom samtycke.  
 
SMADIT 

Förkortningen står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Personer som påträffas al-
koholpåverkade vid till exempel en nykterhetskontroll i trafiken ska i samband med detta erbju-
das vård och behandling. Ett samverkansschema upprättas mellan aktörer så som polis, vårdgi-
vare och stödinsatser. 
 
DAGS 

DAGS är ett utbildningskoncept för föräldramötesverksamhet på grundskolans högstadium. For-
matet är storgrupp, en hel årskurs föräldrar eller motsvarande, och äger rum i samband med ordi-
narie föräldramöte på högstadieskolan. Informationen tar cirka 40 minuter och har två interaktiva 
inslag där föräldrarna medverkar. Utbildningen berör hur det är att vara tonårsförälder och hur 
föräldrarna/vårdnadshavarna kan tala med sitt barn om tobak, alkohol och droger. Utbildningen 
ges vid ett tillfälle i samband med varje terminsstart i årskurserna sju, åtta och nio. I årskurs sju 
läggs tyngdpunkten på tobak, i årskurs åtta på alkohol och i årskurs nio på cannabis. Utöver detta 
belyses föräldrastilar anpassade till barnets ålder och mognad. 

 
AUDIT och AUDIT-C 

AUDIT är ett screeningformulär som används för att bedöma individens riskbruk, missbruk och 
beroende av alkohol. AUDIT-C är en förkortad modell som bedömer alkoholkonsumtion. For-
mulären är standardmetoder för kartläggning av alkoholproblem inom hälso- och sjukvården och 
socialtjänsten i Sverige och internationellt. Resultatet av bedömningen ska presenteras för den un-
dersökte och som därigenom också kan få en kort rådgivning kring sin alkoholkonsumtion. Råd-
givningen är baserad på metodiken motiverande samtal. 
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Drogpolitisk handlingsplan 2019 
 
 

Inledning 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad samordnar arbetet med att ta fram en kommun-
gemensam drogpolitisk handlingsplan. I planen specificeras insatser som ska stödja arbetet och 
val av metoder. Planen utgår ifrån Borås Stads Drogpolitiska program. 
 
Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen. Samverkan med andra huvud-
män sker i flera av planens insatser. 
 
Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås Stads Drogpolitiska program och 
föreliggande Drogpolitiska handlingsplan. Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads 
Drogpolitiska program. 
 

Planens disposition  
Planen disponeras utifrån tre målområden som specificeras i Borås Stads Drogpolitiska program:  

 tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 

 antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller de-
buterar tidigt med alkohol ska successivt minska 

 personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet. 
 
Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser 
som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. Bevakningsområden är insatser 
som funnit sin form och utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet. Sist i handlingsplanen förklaras en del av insatserna mer ingående. 

 
Förkortningar förvaltningar 

 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen  FOF 
Grundskoleförvaltningen   GRF 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen GVUF 
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Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och 
tobak ska minska 
 
Det är framförallt Svenska staten som kan påverka tillgängligheten till narkotika, dopningsmedel, 
alkohol och tobak. Tillgängligheten regleras sålunda genom lagstiftning. Kommunen kan bidra 
med kontroll av efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter. Kommunen kan även informera 
medborgarna om gällande lagstiftning. 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Undervisning om ANDT i grundskola och gymna-
sium får tydligare mål och genomtänkt innehåll med 
en tydlig progression mellan åren. 

GRF och GVUF  

Samordna insatser mot cannabis riktat till elever, 
vårdnadshavare och vuxna som möter unga i sitt 
dagliga arbete.  

FOF samordnar  

Insatser kopplade till Medborgarlöftet i syftet att 
stävja den öppna narkotikaförsäljningen.  

Polis   

Upplysa om riskkonsumtion av alkohol till äldre. FOF samordnar  

Insatser kopplade till Tobacco Endgame/Ett rök-
fritt Sverige 2025 och nya tobakslagen. 

FOF och Tillståndsen-
heten  

 

Drogpolitiska ledningsgruppens roll som samord-
nare och expertgrupp ska göras mer känd under 
året. 

FOF   

 
 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Tillståndsenheten ska genomföra minst en tillsyn 
per år på varje serveringsställe med serveringstill-
stånd. 

Tillståndsenheten  

Tillståndsenheten ska stärka näringens egenkontroll 
för försäljning av folköl, tobak och receptfria läke-
medel genom kontinuerlig information och utbild-
ning 

Tillståndsenheten  

Tillståndsenheten ska genomföra en tillsyn per år på 
varje försäljningsställe för tobak, folköl och recept-
fria läkemedel. 

Tillståndsenheten  

Tillståndsenheten ska erbjuda restaurangpersonal 
utbildning i ansvarsfull alkoholservering en gång per 
år. 

Tillståndsenheten   

Miljöförvaltningen ska i samband med ordinarie till-
syn genomföra tillsyn för rökfria skolgårdar. 

Tillståndsenheten  

Folkhälsoenheten ska inom ramen för överenskom-
melsen med polisen om samverkan samordna och 
driva arbetet för minskad offentlig alkoholkonsumt-
ion samt mot narkotika och dopningsmissbruk. 

Polisen och FOF  
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Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsme-
del och tobak eller debuterar tidigt med 
alkohol, ska successivt minska 
 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

ANDT-rutiner grundskola, kommunala fritidsverk-
samheter – rutiner ska uppdateras och implemente-
ras. 

FOF samordnar  

Utifrån resultatet i CANs drogvaneundersökning 
2019 ska ANDT-förebyggande arbete planeras uti-
från behovet på respektive skola. Planering/insatser 
ske på minst tre prioriterade skolor.  

FOF samordnar   

 
 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

SSPF – (samverkan socialtjänst, skola, polis, fritid) 
stöd till unga i riskzon fungerar på alla geografiska 
områden. 

IFO  

Skolhälsovårdens hälsosamtal (åk 8 och åk 1 gym-
nasiet) ska inkludera tobak, alkohol, narkotika och 
dopning. 

GRF, GVUF  

Föreningsenheten ansvarar för att driva arbetet ”Sä-
ker och trygg förening” gentemot föreningslivet i 
Borås. 

FOF  

Folkhälsoenheten ska redovisa statistik om ungdo-
mars drogvanor i syfte att öka kunskapen bland po-
litiker och personal som, i sin tjänst, möter barn och 
unga. 

FOF  

Folkhälsoenheten ska bevaka tillfällen att delta i reg-
ionala och nationella tillgänglighetsbegränsande 
kampanjer. 

FOF  

Folkhälsoenheten ska årligen ordna en föreläsning 
om kosttillskott, dopning och dopningsmissbrukets 
konsekvenser för personal som arbetar med barn 
och unga. 

FOF  
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Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och 
stöd av god kvalitet 
 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Utveckla SMADIT1  Polisen, Yxhammar- 
mottagningen 

 

Utveckla tidiga insatser, vård och behandling fram-
förallt när det gäller cannabismissbruk.  Översyn 
samt inleda samverkan med länssjukvården (Mini-
maria) 

IFO  

 

 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Ungdomsmottagningen, elevhälsan på gymnasie-
skolan, Yxhammarmottagningen samt Cedern er-
bjuder generöst kartläggning och rådgivning med 
hjälp av AUDIT eller AUDIT-C. 

Respektive verksamhet  

IFO unga vuxna kallar samtliga personer mellan 
18-25 år till personligt besök med anledning av an-
mälan (screeninginstrumentet AUDIT bifogas kal-
lelse). 

IFO  

IFO unga vuxna erbjuder AUDIT då det är möj-
ligt i samband med möte utifrån kallelse/anmälan. 

IFO  

IFO ger sin personal möjlighet att delta i kompe-
tensutveckling och fördjupningskurser för yrkes-
grupper som kommer i kontakt med risk- eller 
missbruk. 

IFO  

Folkhälsoenheten ska vid behov erbjuda personal 
(som arbetar med vård och behandling) utbildning 
om dopningsmissbruk, dess konsekvenser och 
vårdbehov. 
 

FOF  

 
  

                                                 
1 SMADIT - Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken – ”erbjudande om vård vid vägkanten” 
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Förklaringar 
 
ANDT 

Förkortning av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
 
Undervisning ANDT - mål och innehåll 

I läroplaner för gymnasium och grundskola är undervisning i ANDT i huvudsak inskrivet som 
”rektors ansvar”. Läroplanerna ger inte några tydliga anvisningar om mål och innehåll. Med tanke 
på den roll som en bra undervisning, med tydliga mål och ett innehåll som förändras/utvecklas 
över skolåren, har i den främjande och förebyggande strategin är det viktigt att utveckla detta lo-
kalt i Borås. 
 
ANDT-rutiner grundskola, gymnasium och öppen ungdomsverksamhet i kommunal 
regi 

Det finns rutiner för vad personal ska göra i akuta skeden och när en upptäcker att ungdomar un-
der 18 år röker, använder alkohol eller missbrukar narkotika. Rutinerna för grundskolan har fun-
nits i några år och behöver revideras. Rutinerna för gymnasiet är relativt nya och behöver imple-
menteras bättre.  
 
SSPF 

Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid är en struktur av samverkan kring ungdomar som 
far illa eller riskerar att fara illa. Gemensamt kommer aktörerna fram till samordnade och kreativa 
lösningar för barn och föräldrar. I SSPF diskuteras individärenden, där det normalt råder sekre-
tess också mellan myndigheter, genom att vårdnadshavare godkänt detta genom samtycke.  
 
SMADIT 

Förkortningen står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Personer som påträffas al-
koholpåverkade vid till exempel en nykterhetskontroll i trafiken ska i samband med detta erbju-
das vård och behandling. Ett samverkansschema upprättas mellan aktörer så som polis, vårdgi-
vare och stödinsatser. 
 
DAGS 

DAGS är ett utbildningskoncept för föräldramötesverksamhet på grundskolans högstadium. For-
matet är storgrupp, en hel årskurs föräldrar eller motsvarande, och äger rum i samband med ordi-
narie föräldramöte på högstadieskolan. Informationen tar cirka 40 minuter och har två interaktiva 
inslag där föräldrarna medverkar. Utbildningen berör hur det är att vara tonårsförälder och hur 
föräldrarna/vårdnadshavarna kan tala med sitt barn om tobak, alkohol och droger. Utbildningen 
ges vid ett tillfälle i samband med varje terminsstart i årskurserna sju, åtta och nio. I årskurs sju 
läggs tyngdpunkten på tobak, i årskurs åtta på alkohol och i årskurs nio på cannabis. Utöver detta 
belyses föräldrastilar anpassade till barnets ålder och mognad. 

 
AUDIT och AUDIT-C 

AUDIT är ett screeningformulär som används för att bedöma individens riskbruk, missbruk och 
beroende av alkohol. Audit-C är en förkortad modell som bedömer alkoholkonsumtion. Formu-
lären är standardmetoder för kartläggning av alkoholproblem inom hälso- och sjukvården och so-
cialtjänsten i Sverige och internationellt. Resultatet av bedömningen ska presenteras för den un-
dersökte och som därigenom också kan få en kort rådgivning kring sin alkoholkonsumtion. Råd-
givningen är baserad på metodiken motiverande samtal. 
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§ 59 Dnr FOFN 2019-00061 1.1.3.1 

Drogpolitisk handlingsplan 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Drogpolitisk 
handlingsplan 2019 och översänder den till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning av ärendet 
Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås 
Stad. Gruppen tar årligen fram en plan för arbetet. Drogpolitiska 
ledningsgruppen har tagit fram Drogpolitisk handlingsplan för 2019. 

Drogpolitisk handlingsplan 2019 styr insatser från den kommunala 
huvudmannen. Samverkan med andra huvudmän sker i flera av planens 
insatser. 

Drogpolitisk handlingsplan 2019 disponeras utifrån de tre målområden som 
specificeras i Borås Stads Drogpolitiska program: 

tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 

antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak 
eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska personer med missbruk 
eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet. 

Insatserna i Drogpolitisk handlingsplan 2019 sorteras in under två nivåer: 
utvecklingsområden respektive bevakningsområden. Utvecklingsområden är 
insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. 
Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och utförs som en del av 
”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 

Prioriterade utvecklingsområden i Drogpolitisk handlingsplan 2019 är 
förebyggande insatser mot bruk av cannabis och ANTD-kunskapshöjande 
insatser i skolan.         

Beslutsunderlag 
1. Drogpolitisk handlingsplan 2019               

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-02 

 
 

Fritids- och 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Justeras 2019-04-08.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Annette Nordström (M) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-04-09. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående 

Gruppboende för yngre dementa 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Fullmäktige anser motionen besvarad.            

 

 

 

 

Datum 

2019-04-29 Malin Carlsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-02 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-04-30 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2017-00688 730 Programområde 02 

Handläggare: Ingegerd Eriksson 
 

Datum 

2019-04-23 Ingegerd Eriksson  

  Avdelningschef 

 

KU3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ingegerd Eriksson 
Handläggare 
033 357165 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2017-00688 730 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anna Christensen (M): Fristående 

Gruppboende för yngre dementa 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fullmäktige anser motionen besvarad            

Sammanfattning 

Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 

lämnat in förslaget att utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende 

likt ett LSS-boende, som är anpassat för de som är under 65 år som drabbats av 

demens i yngre åldrar.         

Motionen har skickats på remiss till Centrala funktionshinderrådet, Sociala 

omsorgsnämnden samt Vård - och äldrenämnden.  

Centrala funktionshinderrådet och Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 

motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen.  

Vård – och äldrenämnden har från och med 2018 ansvar för den verksamhet 

som vänder sig till yngre personer (under 65 år) med demens och som är i 

behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.  

Nämnden har flera olika boenden utifrån den enskildes behov som vänder sig 

till yngre demenssjuka personer. Vård- och omsorgsboendet Margaretagatan 9 

har idag 60 platser, varav 18 platser är avsedda för yngre demenssjuka. Vård- 

och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153 har en avdelning specifikt för 

demenssjuka personer som har stora och omfattande vård- och omsorgsbehov. 

På denna enhet finns personer under 65 år och här finns kompetens för att 

utföra kvalificerade vårdinsatser. Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har 

en avdelning som vänder sig till personer med utåtagerande problematik. Här 

finns också personer med demenssjukdom och som är under 65 år. Denna 

avdelning har en högre personaltäthet för att kunna möta den enskildes behov. 

Vård- och äldrenämnden strävar efter att reservera platser för yngre 

demenssjuka på avsedda avdelningar. Idag är det ingen kö till platserna för 

yngre demenssjuka och det är ytterst sällan som yngre behöver placeras på 

övriga avdelningar eller tvärtom. 

Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad då det redan finns flexibla 

lösningar för yngre demenssjuka. Vård- och äldrenämnden har dessutom för 
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avsikt att i framtida lokalresursplan öka platsantalet för målgruppen unga 

demenssjuka med anledning av att allt fler yngre beräknas insjukna i 

demenssjukdom.     

Ärendet i sin helhet 

Anna Christensen har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-19 

lämnat in förslaget att utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende 

likt ett LSS-boende, som är anpassat för de som är under 65 år som drabbats av 

demens i yngre åldrar.         

Motionen har skickats på remiss till Centrala funktionshinderrådet, Sociala 

omsorgsnämnden samt Vård - och äldrenämnden.     

Centrala funktionshinderrådet och Sociala omsorgsnämnden tillstyrker 

motionen. Vård- och äldrenämnden avstyrker motionen. Remissinstansernas 

yttranden redovisas i bilagor.  

Vård- och äldrenämnden skriver i sitt yttrande att med dagens utformning av 

hyreskontrakt har hyresgästen besittningsrätt till sin lägenhet, även med ökad 

ålder. För att över tid kunna bibehålla unga med demenssjukdom tillsammans 

på en enhet behöver i så fall de som blivit ”äldre” flytta. För att detta ska vara 

möjligt behöver förändringar ske i nuvarande hyreskontrakt, där i så fall 

besittningsrätten ska förhandlas bort. 

I Vård- och äldrenämndens yttrande framgår också att de som är yngre 

demenssjuka ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och 

omsorgsboende. Det är snarare var i sjukdomsförloppet den enskilde befinner 

sig som styr behovet av aktiviteter, vård och omsorgsinsatser, än åldern på den 

som är demenssjuk. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Vård – och äldrenämnden har från och med 2018 ansvar för den verksamhet 

som vänder sig till yngre personer (under 65 år) med demens och som är i 

behov av insatser enligt Socialtjänstlagen.  

Nämnden har flera olika boenden utifrån den enskildes behov som vänder sig 

till yngre demenssjuka personer. Vård- och omsorgsboendet Margaretagatan 9 

har idag 60 platser, varav 18 platser är avsedda för yngre demenssjuka. Vård- 

och omsorgsboendet Våglängdsgatan 153 har en avdelning specifikt för 

demenssjuka personer som har stora och omfattande vård- och omsorgsbehov. 

På denna enhet finns personer under 65 år och här finns kompetens för att 

utföra kvalificerade vårdinsatser. Vård- och omsorgsboendet Distansgatan 7 har 

en avdelning som vänder sig till personer med utåtagerande problematik. Här 

finns också personer med demenssjukdom och som är under 65 år. Denna 

avdelning har en högre personaltäthet för att kunna möta den enskildes behov. 

Vård- och äldrenämnden strävar efter att reservera platser för yngre 

demenssjuka på avsedda avdelningar. Idag är det ingen kö till platserna för 

yngre demenssjuka och det är ytterst sällan som yngre behöver placeras på 

övriga avdelningar eller tvärtom. 
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Kommunstyrelsen anser att motionen är besvarad då det redan finns flexibla 

lösningar för yngre demenssjuka. Vård- och äldrenämnden har dessutom för 

avsikt att i framtida lokalresursplan öka platsantalet för målgruppen unga 

demenssjuka med anledning av att allt fler yngre beräknas insjukna i 

demenssjukdom. 

Beslutsunderlag 

1. Motion: Fristående Gruppboende för yngre dementa, 2017-10-17 

2. Kommunfullmäktigeskrivelse  

3. Yttrande från Kommunala funktionshinderrådet, 2018-01-02 

4. Yttrande från Sociala omsorgsnämnden, 2018-02-28  

5. Yttrande från Vård- och äldrenämnden, 2018-08-30   

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



MOTION  2017-10-19 

 

 

Fristående Gruppboende för yngre dementa 
  
En dag förändrades allt, ”Daniel var 43 år och mitt i livet med jobb, familj och barnen Stina och 
Axel, han hade insjuknat i en demenssjukdom”.  
  
Eftersom sjukdomsförloppet gick fort kunde inte Daniel bo kvar i hemmet. Att drabbas av 
demens i ung ålder drabbar hela familjen, det är en sjukdom som måste anpassas efter individen 
eftersom sjukdomen är olika för alla. 
När sjukdomen sätter stopp för att fortsätta bo kvar hemma tillsammans med familjen, då behövs 
ett anpassat boende med personal som är specialiserad för just denna form av sjukdom.  
Att få möjligheten att bo på ett boende som är så anpassat att det känns som ett hem, där 
anhöriga och barnen kan komma och besöka och ändå känna en trygghet, ett lugn och en 
harmoni där oron inte behöver ta över. Att vara ung och drabbas av demens ska inte göra att 
man hamnar på en avdelning som ligger på ett äldreboende. Detta är unga personer med barn 
och familj, de skall ges samma möjligheter som vem som helst. 
     
Möjligheten att bo i en fristående gruppbostad likt ett LSS-boende där de som drabbas tryggt kan 
bo bidrar till lugn och ro, men som också blir en mer naturlig miljö för den drabbade, familjen, 
anhöriga och barnen som hälsar på.  
   
   Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansvarig nämnd för målgruppen yngre 
dementa: 
  
-Utreda möjligheten att bygga ett fristående gruppboende likt ett LSS-boende, som är anpassad 
för de som är under 65 år som drabbats av demens i yngre åldrar. 
  
Anna Christensen (M) 
 
 



 
 
 
 REMISSVAR 

Sida 
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Centrala funktionshinderrådet 
Ingegerd Eriksson, tfn 35 71 65 

2018-01-02  

 Kommunstyrelsen  

 

 

 
 

Remiss: Motion (M) Fristående gruppboende 
för yngre dementa 
 

Centrala funktionshinderrådets beslut 

Kommunala funktionshinderrådet har tagit del av motionen; Fristående gruppboende 
för yngre dementa (M). Vid sammanträdet den 6 december 2017 § 47 beslutade rådet 
att tillstyrka motionen.  
 

Enligt uppdrag 

 

Ingegerd Eriksson 

Sekreterare Kommunala funktionshinderrådet 

 

 



 

 

Sociala omsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Bryggaregatan 15 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

socialomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Stomberg 
Handläggare 
033-35 38 54 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-26 
Instans 

Sociala omsorgsnämnden 
Dnr SON 2017-00163 734 

 Er referens 

Dnr KS 2017-00688  

 

  

 

Svar på remiss: 

Motion – Fristående gruppboende för yngre dementa 

Beslut 

Sociala omsorgsnämnden godkänner upprättat remissvar och översänder det till 

Kommunstyrelsen.        

Nämndens yttrande i sammanfattning 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Motion; 

Fristående gruppboende för yngre dementa.  

Sociala omsorgsnämnden är positiv till att ansvarig nämnd för målgruppen 

yngre dementa utreder möjligheten att bygga ett fristående vård- och 

omsorgsboende som är likt en gruppbostad enligt LSS, som är anpassad för 

personer som är under 65 år och som drabbats av demens i yngre åldrar. Vård- 

och äldrenämnden har i Budget 2018 fått det samlade ansvaret för demensvård.   

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.                

Nämndens yttrande i sin helhet 

Sociala omsorgsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över Motion; 

Fristående gruppboende för yngre dementa.  

Sociala omsorgsnämnden är positiv till att ansvarig nämnd för målgruppen 

yngre dementa utreder möjligheten att bygga ett fristående vård- och 

omsorgsboende som är likt en gruppbostad enligt LSS, som är anpassad för 

personer som är under 65 år och som drabbats av demens i yngre åldrar. Vård- 

och äldrenämnden har i Budget 2018 fått det samlade ansvaret för demensvård.   

Sociala omsorgsnämnden har tidigare haft ansvar för den dagverksamhet som 

under hösten 2017 startade på Träffpunkt Simonsland med namn Cafe Viskan. 

Dagverksamheten vänder sig till yngre personer med demens.  

Kommunfullmäktige beslutade  i Budget 2018 den 22-23 november 2017,  

§ 201, att den verksamheten som vänder sig till de som är under 65 år och är i 

behov omsorg enligt Socialtjänstlagen (exklusive socialpsykiatrin) från och med 
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2018 flyttas över till Vård- och äldrenämnden från Sociala omsorgsnämnden. 

Den dagverksamheten för yngre dementa som Sociala omsorgsnämnden haft 

på Träffpunkt Simonsland flyttats över till Vård- och äldrenämnden.  

I Budget 2018 beskrivs att gruppen yngre dementa ökar. En väl fungerande 

demensvård för yngre personer kan ge ökad livskvalitet och fördröja vidare 

sjukdomsförlopp. Det organisatoriska ansvaret för unga dementa samlas i och 

med beslut om Budget 2018 under en nämnd, Vård- och äldrenämnden.  

Sociala omsorgsnämnden tillstyrker motionen.  

Beslutsunderlag 

 Motion (M): Fristående gruppboende för yngre dementa    

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen 

. 

. 

. 

Yvonne Persson 

Ordförande 

Monica Svensson 

Förvaltningschef 

 



 

 

Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

aldreomsorg@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Karin Redberg 
Handläggare 
033 353583 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2018-08-28 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2018-00140 1.1.3.1 
 

  

 

Yttrande över motion: Fristående gruppboende för 

yngre dementa 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden beslutar att avstyrka motionen ”Fristående 

gruppbostäder för yngre dementa”.      

Sammanfattning 

Motionären vill att möjligheten att bygga ett fristående gruppboende likt ett 

LSS-boende, utreds. Boendet ska vara anpassat för de som är yngre än 65 år 

och drabbas av demenssjukdom i yngre åldrar.  

Vård- och äldrenämnden har ansvar för demenssjuka människor i alla åldrar. 

Vård- och omsorgsboendet Margaretagatan 9 har idag 60 platser, varav 18 

platser är avsedda för yngre demenssjuka.  

Med dagens utformning av hyreskontrakt har hyresgästen besittningsrätt till sin 

lägenhet, även med ökad ålder. För att över tid kunna bibehålla unga med 

demenssjukdom tillsammans på en enhet behöver i så fall de som blivit ”äldre” 

flytta. För att detta ska vara möjligt behöver förändringar ske i nuvarande 

hyreskontrakt, där i så fall besittningsrätten ska förhandlas bort. 

Boendeplaneringsenheten strävar efter att reservera platser för yngre 

demenssjuka på avsedda avdelningar. Idag är det ingen kö till platserna för 

yngre demenssjuka och det är ytterst sällan som yngre behöver placeras på 

övriga avdelningar eller tvärtom.  

Vid kontakt med boendeplaneringen och ansvarig enhetschef framkommer att 

de som är yngre demenssjuka ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och 

omsorgsboende. Det är snarare var i sjukdomsförloppet den enskilde befinner 

sig som styr behovet av aktiviteter, vård och omsorg, än åldern på den som är 

demenssjuk.  

Vård- och äldrenämnden har ingen avsikt att idag bygga fristående 

gruppboenden då det redan finns flexibla lösningar för yngre demenssjuka. 

Nämnden har med anledning av att allt fler yngre beräknas insjukna i 

demenssjukdom, däremot för avsikt att i framtida lokalresursplaner planera för 

att kunna öka platsantalet för målgruppen unga demenssjuka. Vård- och 

äldrenämnden avstyrker därför motionen.       
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Ärendet i sin helhet 

I motionen beskrivs att det finns yngre demenssjuka som insjuknar snabbt och 

inte längre kan bo kvar i sin ordinarie bostad. Att vara ung och drabbas av 

demenssjukdom ska inte göra att man hamnar på en avdelning som ligger på ett 

vård- och omsorgsboende. De unga som insjuknar i demenssjukdom har ofta 

barn och familj och motionären vill att de skall ges samma möjligheter som 

vem som helst. Möjligheten att bo i en fristående gruppbostad likt ett LSS-

boende där de som drabbas tryggt kan bo bidrar till lugn och ro, men boendet 

blir också en mer naturlig miljö för den drabbade, familjen, anhöriga och 

barnen som hälsar på. Motionären vill att möjligheten att bygga ett fristående 

gruppboende likt ett LSS-boende, utreds. Boendet ska vara anpassat för de som 

är yngre än 65 år och drabbas av demenssjukdom i yngre åldrar.  

Vård- och äldrenämnden har ansvar för demenssjuka människor i alla åldrar. 

Vård- och omsorgsboendet Margaretagatan 9 har platser för yngre 

demenssjuka. Boendet har idag 60 platser som är fördelade på 5 avdelningar 

med 12 platser per avdelning. Av de 60 platserna är 18 platser avsedda för yngre 

demenssjuka. De 18 platserna har anpassad miljö samt förstärkt bemanning på 

grund av målgruppens större behov av såväl lugn och ro, som aktiviteter och 

rörelse.  

Med dagens utformning av hyreskontrakt har hyresgästen besittningsrätt till sin 

lägenhet, även med ökad ålder. För att över tid kunna bibehålla unga med 

demenssjukdom tillsammans på en enhet behöver i så fall de som blivit ”äldre” 

flytta. För att detta ska vara möjligt behöver förändringar ske i nuvarande 

hyreskontrakt, där i så fall besittningsrätten ska förhandlas bort. 

Boendeplaneringsenheten strävar efter att reservera platser för yngre 

demenssjuka på avsedda avdelningar. Idag är det ingen kö till platserna för 

yngre demenssjuka och det är ytterst sällan som yngre behöver placeras på 

övriga avdelningar eller tvärtom.  

Vid kontakt med boendeplaneringen och ansvarig enhetschef framkommer att 

de som är yngre demenssjuka ofta är mycket sjuka när de kommer till vård- och 

omsorgsboende. Det är snarare var i sjukdomsförloppet den enskilde befinner 

sig som styr behovet av aktiviteter, vård och omsorg, än åldern på den som är 

demenssjuk.  

Vård- och äldrenämnden har ingen avsikt att idag bygga fristående 

gruppboenden då det redan finns flexibla lösningar för yngre demenssjuka. 

Nämnden har med anledning av att allt fler yngre beräknas insjukna i 

demenssjukdom, däremot för avsikt att i framtida lokalresursplaner planera för 

att kunna öka platsantalet för målgruppen unga demenssjuka. Vård- och 

äldrenämnden avstyrker därför motionen.    

Beslutsunderlag 

1. Motion: Fristående gruppbostäder för yngre dementa.                               
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Samverkan 

Samverkas vid FSG 2018-08-22. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Ida Legnemark 

Ordförande 

Annika Andersson 

Tf. Förvaltningschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Internkontrollplan 2019 samt redovisning av intern 

kontroll 2018 för de kommunala bolagen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisningen av intern kontroll 2018 och intern kontrollplan 2019 för Borås 

Stads bolag godkänns.  

 

Kommunstyrelsen bedömer dock Borås Energi och Miljö AB: s interna kontroll 

som bristfällig då det saknas ett övergripande system för intern styrning och 

kontroll.  

 

Styrelserna i bolagen uppmanas genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser 

som ett komplement till de analyser som VD och tjänstepersonsorganisationen 

tar fram. 

Datum 

2019-04-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-07 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-04-30 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS   Programområde  

Handläggare: Martin Jakobsson 
 

Datum 

2019-04-25  Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00760 1.2.3.2 

  

 

Internkontrollplan 2019 samt redovisning av intern 

kontroll 2018 för de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av intern kontroll 2018 och intern kontrollplan 2019 för Borås 

Stads bolag godkänns.  

 

Kommunstyrelsen bedömer dock Borås Energi och Miljö AB: s interna kontroll 

som bristfällig då det saknas ett övergripande system för intern styrning och 

kontroll.  

 

Styrelserna i bolagen uppmanas genomföra egna risk- och väsentlighetsanalyser 

som ett komplement till de analyser som VD och tjänstepersonsorganisationen 

tar fram.        

Sammanfattning  

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna kontrollen i bolagen 

till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska interna 

kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla Kommunfullmäktiges 

Regler för intern kontroll. Varje bolag ska enligt Reglerna årligen upprätta en 

riskanalys och en kontrollplan samt göra en uppföljning av föregående års 

kontrollplan, men detta utförs inte av alla bolag idag. Det interna 

kontrollarbetet sker även med olika grad av politisk inblandning. 

Kommunstyrelsen vill därför betona vikten av att bolagen arbetar aktivt så att 

det interna kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens 

verksamhet.  

 

Särskilt viktigt är det att Borås Energi och Miljö AB stärker sitt interna 

kontrollarbete.               

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

Varje bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 

interna kontrollen för det gångna året till Kommunstyrelsen, samt i samband 

med inlämnande av budget inkomma med riskanalys och plan för det 

kommande året.  
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Det är Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna 

kontrollen i Borås Stad. Varje nämnd respektive bolag har det yttersta ansvaret 

för att utforma en god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde.  

 

Utifrån nämndernas och bolagens redovisningar ska Kommunstyrelsen årligen 

utvärdera systemet för intern kontroll, och göra de förbättringar som behövs. I 

detta ärende behandlas bolagens arbete med den interna kontrollen, medan 

nämndernas interna kontrollarbete behandlas i separat ärende. 

 

Intern kontroll omfattar kommunkoncernens organisation, rutiner och system 

och syftar bland annat till att: 

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

 

Utvärdering av intern kontroll i bolagen 2018 och plan 2019  

Lekmannarevisorerna granskar årligen med utgångspunkt från sin risk- och 

väsentlighetsanalys om den interna kontrollen i bolagen är tillräcklig. Av 

lekmannarevisorernas granskningsrapporter framgår deras bedömning att de 

flesta bolagen haft en tillräcklig intern kontroll. Revisorerna bedömer dock att 

Borås Energi och Miljö AB inte haft en tillräcklig intern styrning och kontroll, 

då en samlad riskanalys och plan för intern kontroll saknas. Därutöver bedömer 

revisorerna Borås kommuns Parkerings AB:s interna kontroll som inte helt 

tillräcklig då bolaget inte upprättat någon riskanalys eller kontrollplan för 2018. 

 

Av bolagens inrapportering framgår att det skett en förbättring jämfört med 

föregående år avseende upprättande av riskanalys/kontrollplan, 86 % av 

bolagen upprättar detta (f å 73 %). Däremot har en försämring skett av andel 

som gjort uppföljning av sin plan, 64 % (73 %). Endast ett av bolagen, 

Akademiplatsen AB, har ännu inte påbörjat det systematiska interna 

kontrollarbetet.  

 

Det systematiska interna kontrollarbetet har kommit olika långt i bolagen. 

Några bolag arbetar aktivt och har införlivat intern kontroll som en löpande del 

i verksamheten, medan några inte fullt ut arbetar enligt Borås Stads regler för 

intern kontroll. Exempelvis upprättar en del bolag kontrollplaner utan 

dokumenterad uppföljning, och en del bolag har gjort uppföljning men inte 

upprättat ny kontrollplan. 

 

Det interna kontrollarbetet sker även med olika grad av politisk inblandning. I 

vissa fall är styrelsen involverad i såväl riskanalysarbete som i beslut, i vissa fall 

tar styrelsen beslut utan att ha varit aktiva i riskanalysarbetet, och i vissa fall har 

styrelsen inte ens tagit beslutet. 



Borås Stad 
  Sida 

3(4) 

 

 

 

Borås Energi och Miljö AB har under 2018 arbetat fram en riskpolicy, och man 

har i styrelsen upprättat ett riskutskott. Däremot saknar bolaget ett 

övergripande system för intern styrning och kontroll som innefattar en samlad 

riskanalys och plan för intern kontroll. 

 

Kommunstyrelsens bedömning 

Kommunstyrelsen konstaterar att bolagens systematiska arbete med intern 

kontroll varierar. Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att den interna 

kontrollen i bolagen till stora delar är god, men att arbetet med det systematiska 

interna kontrollarbetet behöver utvecklas för att helt uppfylla 

Kommunfullmäktiges Regler för intern kontroll. Varje bolag ska enligt Reglerna 

årligen upprätta en riskanalys och en kontrollplan samt göra en uppföljning av 

föregående års kontrollplan, men detta utförs inte av alla bolag idag. 

Kommunstyrelsen vill därför betona vikten av att bolagen arbetar aktivt så att 

det interna kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens 

verksamhet.  

 

Särskilt viktigt är det att Borås Energi och Miljö AB stärker sitt interna 

kontrollarbete. Bolagets arbete med en riskpolicy är ett viktigt steg i att 

förbättra det interna kontrollarbetet. 

 

Kommunstyrelsen påtalar vikten av att Akademiplatsen AB under 2019 börjar 

arbeta systematiskt med intern kontroll. 

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, 2019-05-20 

2. Skrivelse, 2019-05-20 

3. Bilaga; Sammanställning av bolagens inrapportering av intern kontroll 

4. Bilaga; Bolagens inrapporterade material, inkommen handling nr 1-21. 

   

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. De kommunala bolagen; Borås Stadshus AB, Borås Energi och Miljö AB, 

Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkering AB, Industribyggnader i Borås AB, 

Borås Djurpark AB, Inkubatorn i Borås AB, BoråsBorås TME AB, 

Akademiplatsen AB, AB Bostäder i Borås, Viskaforshem AB, Fristadbostäder 

AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus.  
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[Namn] Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Sammanställning av bolagens inrapportering av arbetet med intern kontroll

Bolag Uppföljning av IK 18 Plan/Riskanalys 19 Lekmannarev synpunkter Kommentar

Borås Stadshus AB ja ja Tillräcklig intern kontroll

Inkubatorn i Borås AB ja ja Tillräcklig intern kontroll

AB Bostäder i Borås ja ja Tillräcklig intern kontroll

AB Sandhultsbostäder nej ja Tillräcklig intern kontroll

AB Toarpshus nej ja Tillräcklig intern kontroll

Fristadbostäder AB ja ja Tillräcklig intern kontroll

Viskaforshem AB ja ja Tillräcklig intern kontroll

Borås Energi och Miljö AB

delvis, riskpolicy finns 

men ej specifik intern 

kontroll plan.

delvis, riskpolicy 

finns men ej specifik 

intern kontroll plan.

Styrelse och VD bedöms inte ha haft en tillräcklig intern styrning och kontroll 

av bolaget. Bolaget saknar ett övergripande system för intern styrning och 

kontroll som innefattar en samlad riskanalys och plan för intern kontroll. 

Bolagets verksamhet i övrigt bedöms ha skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Borås Elnät AB ja ja Tillräcklig intern kontroll

Borås Djurpark AB ja ja Tillräcklig intern kontroll

Borås kommuns Parkerings AB nej ja

Den interna kontrollen bedöms som inte helt tillräcklig då bolaget inte har 

upprättat någon riskanalys eller intern kontrollplan. Detta är ett 

förbättringsområde inför 2019.

Industribyggnader i Borås AB ja ja Tillräcklig intern kontroll

BoråsBorås TME AB ja ja Tillräcklig intern kontroll

Akademiplatsen AB nej nej Tillräcklig intern kontroll

andel ja: andel ja:

64% 86%



Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Aktivitet/Åtgärd Kontroll / 
åtgärnd utförd

Kontrollägare Ansvar för 
punktern

Tidpunkt

Risker där produkten av sannolikhet och konsekvens 
överstiger 30 eller där konsekvensen är lägst 7.

Risk att förlora kompetens om finansiering uteblir Finansiering
8 8 64

Arbeta förebyggande och långsiktigt med både personal och finansiärer för att 
klara ev svängningar i finansiering.Projektfinansering!! JA VD VD Dec

Ej tillräcklig finansiering för befintlig verksamhet Finansiering
8 8 64

Arbeta långsiktigt och kommunicera uppnådda resultat. Agera opporunistiskt vid 
behov. Ta plats lokalt, regionalt och nationellt. Kvantifiera kundnyttan. JA Styrelsen VD Nov

Kvalite i erbjudande till kunder beroende på finansiering Affärsutvecklingsprocessen
6 8 48

Definiera och kvalitetssäkra lägsta nivå på erbjudande till kund. Överträffa 
förväntningar! NKI JA VD Markus B. Dec

För lågt kvalitativt inflöde (vi har inga bra case att arbeta med) Sälj/kommunikationsprocessen
5 9 45

Var tydlig i målgruppsbeskrivningen och erbjudande. Arbeta med utvalda 
partners. Komunicera goda exempel. Deltagande i både öppna och stängda 
aktiviteter. Ut ur huset!! JA VD Kommunikatör Dec

Missade ansökningar  ‐ känner inte till dem. Finansiering
7 6 42 Intern ansvarsfördelning avs. finansiärer och utlysningar.  NEJ Styrelsen VD Nov

För mycket administration riskerar att hämma kvalite till kunder Administration och rutiner
6 7 42

Skapa rutiner för återkommande admi. Samordna admi.funktioner i TFC. 
Prioritera ALLTID kund. JA Styrelsen VD Dec

Öppen miljö ‐ dålig säkerhet, stöld, sekretess Omvärld
7 6 42

Informera medarbetare och kunder. Lås dörrar och fönster till kontor. Rutin för 
nyckelutlämning. JA VD Annika S. Dec

Vår kompetens blir förlegad om vi inte kompetensutvecklar 
oss/hänger med i tiden

Affärsutvecklingsprocessen
5 8 40 Kontinuerlig kompetensutveckling avstämd mot behov. JA VD VD Dec

Risk för misstag i ekonomihantering Ekonomi och administration
5 8 40

Farfarsprincipen. Dokumenterad attesstinstruktion. Back‐up från extern 
ekonomilev. JA VD Annelie Ö. Dec

Att vi inte når våra finansiärers mål Finansiering
4 9 36

Kontinuerlig dialog med våra finansiärer. Vara tydlig i kommunikationen ang våra 
resultat. JA Styrelsen VD Dec

Missnöjda kunder Affärsutvecklingsprocessen
3 8 24

Årlig NKI med utvärdering och återkoppling. Vekovis kontak med våra kunder 
minskar risken för överraskningar JA VD Markus B. Dec

Liten organisation/ sårbara om någon blir långvarigt sjuk Organisation
3 7 21

Arbeta förebyggande med företagshälsovård. Friskvård. Vara noggran med 
dokumentation. Aldriga spara lokalt på datorn.  JA VD VD Dec

Ingen rutin för krishantering Administration och rutiner
3 7 21 Upprätta enkel lathund/rutin för hur vi bör agera och informera i händelse av kris. JA Styrelsen VD Dec

För högt inflöde (vi hinner inte med) Säljprocessen
2 7 14 Veckovis avstämning internt gällande arbetsbelastning JA VD Markus B. Dec

Att vi inte når ägares förväntningar Finansiering
2 9 18 Årlig uppföljning av ägardirektiv i styrelsen samt på boalgsstämma JA Styrelsen VD Dec

Missade rekvisitioner Administration och rutiner 1 8 8 Upprätta lathund för beviljade projekt JA VD Annelie Ö. Dec



Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar
V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, 

slitage, störningar
49 1 UC tas alltid innan kontrakt skrivs Uthyrare

Pågår
Gör stickprov på minst fyra nya 
kontrakt per år

VD Löpande I handlingsplan

F4-1 Eftersatt UH Uppdaterad underhållsplan 81 1 Kontrollera att underhållsplanen följs VD
Pågår

Genomgång och avstämning av 
underhållsplan. Dokumenteras i 
styrelseprotokoll.

Styrelse Årligen, feb, maj och 
sep

F4-2 Eftersatt UH Fastighetsinventering 81 1 Genomför inventering (under tre år). VD
Pågår

Löpande genomgång av utfall av 
inventering.

Styrelse 2017-2020

R15 Överskriden 
projektbudget

Risk för överskridande av projektbudget 42 1 Budgetera med buffertutrymme i 
årsbudgeten.

VD
Pågår

Löpande genomgång av års- och 
projektbudget. Dokumenteras i 
styrelseprotokoll.

Styrelse Löpande

IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 42 1 Inventera om all personal har relevant 
IT-kompetens.

Verksamhets-
samordnare

Pågår
Rapport till VD. VD Årligen på hösten I handlingsplan

K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs 
(många beställare)

24 1 Minst ett informationstillfälle med 
samtliga inköpsansvariga (6 st).

Verksamhets-
samordnare

Klar
Minnesanteckningar från 
informationsträff.

VD 2017-12-31 I handlingsplan

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av 
brandskyddspolicy

32 1 Information till all personal om 
brandskyddspolicyn.

Brandskydds-
ansvarig

Klar
Minnesanteckningar från 
informationsträff.

VD 2019-10-31 I handlingsplan

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är 
bristfällig

45 1 Revideras minst en gång per år enligt 
rutin.

VD
Pågår

Kontroll att rutinen efterlevs. 
Dokumenteras i styrelseprotokoll.

Styrelse Årligen i maj

X1-1 Brand, hyreshus Minska risken för och skador av bränder 60 1 Informera om och uppmana 
hyresgäster att testa brandvarnare 
regelbundet

Uthyrare
Pågår

Antal informationstillfällen VD Årligen I handlingsplan

X1-2 Brand, hyreshus Minska risken för och skador av bränder 60 1 Informera löpande om brandrisker till 
hyresgästerna.

Uthyrare
Pågår

Antal informationstillfällen VD Årligen I handlingsplan

X1-3 Brand, hyreshus Ta fram krishanteringsplan för inträffad 
brand (roller, agerande mm)

60 1 Krishanteringsplan är färdigställd och 
införd

Brandskydds-
ansvarig

Klar
Kontroll att planen är klar och införd VD 2015-12-31 I handlingsplan

X4-1 Kris hos personal 
(dödsfall, personligt 
mm)

Avtal med extern partner om krisstöd, 
utbildning mm.

54 1 Avtal upprättat. VD
Klar

Avtalsgenomgång. Styrelse 2016-12-31 I handlingsplan

X4-2 Kris hos personal 
(dödsfall, personligt 
mm)

Planera och genomför utbildningar. 54 1 Utbildningar klara. VD
Klar

Antal medarbetare som utbildats. 
Rapport till styrelse

Styrelse 2017-12-31 I handlingsplan

KONTROLLMOMENTRISK PLANERING



Fristadbostäder AB

Riskanalys &

internkontrollplan

Senast uppdaterad: 2018-10-15

Urval:
Prio, högst: 1

Total, lägst: 50



Omvärlden Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

OM1 Lev KK Leverantörer går i konkurs 5 5 25 3 2013-04-30

OM2 Brist i leverans Leveransförhållanden som inte fungerar 5 5 25 3 2013-04-30

OM3 Myndighetsprocesser Tröga myndighetsprocesser förhindrar oss att påbörja 

nya projekt.

8 6 48 2 2013-04-30

OM4 Otrygghet Otrygghet, ökad skadegörelse, kriminella gäng 4 6 24 2 2013-04-30

OM5 Politiskt beslut Förändrad politiskt förhållningssätt till hyresrätten 5 7 35 3 2013-04-30

OM6 Konjunktur Konjunkturen 5 7 35 3 2013-04-30

OM7 Stadsdelar Mindre fokus på Fristad i Borås Stad 8 6 48 2 2013-04-30

OM8 Klimatförändringar Onormala väderförhållanden, naturkatastrofer 3 4 12 3 2013-04-30

OM9 Förtroende Minskat förtroendekapital/anseende 4 8 32 2 2013-08-27



Verksamheten Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

V1 Fel hyra Risk för att felaktiga hyror debiteras ut 3 4 12 2 2013-04-30

V2 Felaktiga inköp Risk att direktupphandlingar sker på felaktigt sätt 5 7 35 2 2013-04-30

V3 Risk för vakanser Risk för vakanser 2 8 16 3 2013-04-30

V4 Ökad omflyttning Risk för ökad omflyttning/slitage 1 6 6 3 2013-04-30

V5 Krishantering Bristfällig krishantering personal, egendom/hg samt Borås Stad 3 6 18 3 2013-04-30

V6 Hyresnivåer Minskade hyresnivåer 1 6 6 3 2013-04-30

V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, slitage, störningar 7 7 49 1 2013-04-30

V8 Hyresgästkrav Ökade krav från hyresgäster 5 5 25 3 2013-04-30

V9 Sekretess Bolagets affärshemligheter sprids av anställda eller styrelse 2 9 18 3 2016-10-31



Personal och löner Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

P1 Felrekrytering Felrekrytering 3 7 21 3 2013-04-30

P2 Arbetsolyckor Arbetsolyckor inte rapporteras 3 3 9 3 2013-04-30

P3 Pensionsavgångar Stora pensionsavgångar inom ett 5-10 årsperspektiv 7 3 21 2 2013-04-30

P4 Sjukfrånvaro Lång och kostsam sjukfrånvaro 4 6 24 3 2013-04-30

P5 Lön i ej tid Att lön ej utbetalas i tid 2 6 12 3 2013-04-30

P6 Fel lön Felaktig lön utbetalas 3 4 12 3 2013-04-30

P7 Personolyckor Risk för personolyckor (personal, externa) 3 8 24 2 2013-04-30

P8 Personberoende Risk för personberoende på vissa tjänster, upphandlingar och 

inköp

3 7 21 3 2013-04-30

P9 Långtidsfrånvaro 

nyckelpersoner

En eller flera nyckelpersoner är frånvarande en längre tid. 6 8 48 2 2013-07-02

P10 Smittorisker för personal T.ex. via sticksår 1 8 8 3 2013-08-19



Fastigheter och fastighetsservice Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

F1 Fel byggteknik Användandet av metod/material som inte håller 5 8 40 3 2013-04-30

F2 Radon Risk för höga nivåer av radon i fastigheterna 2 7 14 3 2013-04-30

F3 Maskinpark Risk för ej funktionell maskinpark 1 3 3 3 2013-04-30

F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 9 9 81 1 2013-04-30

F5 Felprioriterade projekt Felprioritering av projekt 3 5 15 3 2013-04-30

F6 Egendomskada Risk för skador på våra fastigheter 4 8 32 2 2013-04-30

F7 Försäkringsskydd Bristfälligt försäkringsskydd 3 7 21 3 2013-04-30



Ekonomi Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

E1 Likviditetsbrist Risk för likviditetsbrist 2 9 18 3 2013-04-30

E2 Nya lån Risk för att vi inte får nya lån vid nybyggnation eller då 

gamla lån löper ut 

1 9 9 3 2013-04-30

E3 Räntehöjningar Risk för snabba räntehöjningar slår på resultatet så 

snabbt att vi inte hinner justera andra utgiftsposter

1 9 9 3 2013-04-30

E4 Olämplig motpart Risk för affärer med olämplig motpart 2 7 14 3 2013-04-30

E5 Finanspolicy Risk för att finanspolicyn inte efterlevs 2 8 16 3 2013-04-30

E6 Förskingring Risk för förskingrig av bolagets tillgångar 2 9 18 3 2013-05-17

E7 Kortsiktighet Risk för ekonomiskt kortsiktiga styrelsebeslut 4 9 36 2 2013-05-17



Redovisning/Rapportering Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

R1 Årsredovisningen Risk för ofullständiga uppgifter i årsredovisningen 2 4 8 3 2013-04-30

R2 Felaktig kontering Risk för felaktig redovisning/kontering 2 3 6 3 2013-04-30

R3 Misstämning värden Risk för olika värden i olika system 3 5 15 3 2013-04-30

R4 Fel PR/BU Risk för felaktiga prognoser och budget 4 5 20 2 2013-04-30

R5 Taxor Risk för felaktig värdering av taxor 2 5 10 3 2013-04-30

R6 Soc avg/källskatt Sociala avgifter och källskatt beräknas fel 1 3 3 3 2013-04-30

R7 Felaktiga fakturor Risk att felaktiga fakturor bokförs och betalas 4 5 20 2 2013-04-30

R8 Periodisering kostnader Risk att kostnader tas i fel period 2 4 8 3 2013-04-30

R9 Fastighetsvärdering Risk för felaktig värdering av fastigheterna 6 7 42 2 2013-04-30

R10 Upp- och nedskrivning Risk för fel hantering av ned- och uppskrivningar 5 8 40 3 2013-04-30

R11 Värdeår Risk för fel hantering av värdeår 2 3 6 3 2013-04-30

R12 Utrangering maskiner Risk för att utrangerade maskiner och inventarier 

finns kvar i anläggningsregistret

3 3 9 3 2013-04-30

R13 Moms Risk för felaktig hantering av moms 4 5 20 2 2013-04-30

R14 Attestregler Risk för att attestregler inte efterlevs 2 3 6 3 2013-04-30

R15 Överskriden projektbudget Risk för överskridande av projektbudget 6 7 42 1 2013-04-30

R16 Nya redovisningsregler Risk för att välja fel system för 

komponentavskrivning

6 8 48 3 2013-04-30 2013-08-27



IT/Hjälpsystem Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

IT1 Åtkomst personaluppgifter Obehörig åtkomst till personaluppgifter 4 2 8 3 2013-04-30

IT2 Dataintrång Dataintrång 2 6 12 3 2013-04-30

IT3 Felaktig information Felaktig information i våra olika system 5 6 30 2 2013-04-30

IT4 Driftstörningar Driftsstörningar 5 8 40 2 2013-04-30

IT5 Föråldrade IT-system Föråldrade IT-system 3 5 15 3 2013-04-30

IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 7 6 42 1 2013-04-30

IT7 Fysisk IT-miljö Bristfällig fysisk säkerhet (brand, inbrott i serverrum etc.) 2 7 14 3 2013-04-30

IT8 Back-up Bristfälliga backup-rutiner 2 7 14 3 2013-04-30

IT9 Uppföljning IT-investeringar Bristfällig projektuppföljning vad gäller IT-investeringar 1 4 4 3 2013-04-30

IT10 Kravspecifikation IT-

investeringar

Bristfällig kravspecifikation vad gäller IT-investeringar 3 6 18 3 2013-04-30

IT11 Sabotage Sabotage av hemsida och intranät 1 8 8 3 2013-04-30

IT12 Felaktiga behörigheter Anställda har större behörighet än tjänsten kräver 4 6 24 2 2013-04-30

IT13 Störning för kund Våra kunder kan ej läsa hemsidan pga IT-problem 4 4 16 2 2013-04-30

IT14 Fastighetsstöd havererar Fastighetssystemet havererar 4 6 24 3 2013-04-30



Lagar och andra krav Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

K1 Handlingar Risk för att handlingar försvinner 2 8 16 3 2013-04-30

K2 Efterlevnad lagar Bristande efterlevnad av lagar 2 6 12 2 2013-04-30

K3 Uppdaterade nya lagar Ej uppdaterade vad gäller ny lagstiftning 2 6 12 2 2013-04-30

K4 Ägardirektiv Risk för att ägardirektivet inte efterföljs 2 7 14 3 2013-04-30

K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många 

beställare)

4 6 24 1 2013-04-30

K6 Miljö- och kvalitetspolicy Bristande efterlevnad av miljö- och kvalitetspolicy 2 4 8 2 2013-04-30

K7 Arbetsmiljöpolicy Bristande efterlevnad av arbetsmiljöpolicy 3 7 21 2 2013-04-30

K8 Jämställdhetsplan Bristande efterlevnad av jämställdhetsplan 3 3 9 3 2013-04-30

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskyddspolicy 4 8 32 1 2013-04-30

K10 LOU Bristfälliga rutiner då bolaget är en upphandlande 

myndighet (LOU)

5 7 35 2 2013-04-30

K11 Dokumenthantering Felaktig dokumenthantering kontroll utgående 

handlingar

5 6 30 2 2013-04-30

K12 Kommunens prioriterade mål Risk för att något av kommunens prioriterade mål ej 

uppfylls.

4 5 20 3 2013-04-30

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig 9 5 45 1 2013-04-30

K14 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret 4 5 20 3 2013-04-30



Extraordinära händelser Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

X1 Brand, hyreshus Brand i hyreshus 6 10 60 1 2012-09-18

X2 Brand, bolaget Brand i bolagets kontor eller bovärdslokal 2 9 18 2 2012-09-18

X3 Dödsfall Påträffat dödsfall i tjänsten 6 6 36 2 2012-09-18

X4 Kris Kris hos personal (dödsfall, personligt mm) 6 9 54 1 2012-09-18

X5 Sjukskrivning Långtidssjukskriven personal (fler än två) 4 6 24 2 2012-09-18

X6 Hot Hot mot personal 2 9 18 2 2012-09-18

X7 Avbrott, el Längre elavbrott (över ett dygn vintertid) 2 9 18 3 2012-09-18

X8 Avbrott, vatten Längre vattenavbrott (över ett dygn vintertid) 2 9 18 3 2012-09-18

X9 Avbrott, fjärrvärme Längre fjärrvärmestopp (över ett dygn vintertid) 2 9 18 3 2012-09-18

X10 Miljöolycka Större miljöolycka 2 9 18 2 2012-09-18



Miljö Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

M1 Lågprioritering Miljöåtgärder lågprioriteras 2 7 14 2 2013-05-17

M2 Kortsiktighet Risk för miljömässigt kortsiktiga styrelsebeslut 4 7 28 2 2013-05-17

M3 Måluppfyllnad Miljömålen uppnås ej 7 2 14 2 2013-05-29

M4 Handlingsplan Åtgärder på handlingsplanen genomförs ej 7 5 35 2 2013-05-29

M5 Farligt avfall Risk för felaktig hantering av farligt avfall 2 6 12 3 2013-04-30



Urval Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio

V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, slitage, störningar 49 1

F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 81 1

R15 Överskriden projektbudget Risk för överskridande av projektbudget 42 1

IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 42 1

K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många beställare) 24 1

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskyddspolicy 32 1

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig 45 1

X1 Brand, hyreshus Brand i hyreshus 60 1

X4 Kris Kris hos personal (dödsfall, personligt mm) 54 1



Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar

V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, 

slitage, störningar

49 1 UC tas alltid innan kontrakt skrivs Uthyrare
Pågår

Gör stickprov på minst fyra nya 

kontrakt per år

VD Löpande I handlingsplan

F4-1 Eftersatt UH Uppdaterad underhållsplan 81 1 Kontrollera att underhållsplanen följs VD

Pågår

Genomgång och avstämning av 

underhållsplan. Dokumenteras i 

styrelseprotokoll.

Styrelse Årligen, feb, maj och 

sep

F4-2 Eftersatt UH Fastighetsinventering 81 1 Genomför inventering (under tre år). VD
Pågår

Löpande genomgång av utfall av 

inventering.

Styrelse 2017-2020

R15 Överskriden 

projektbudget

Risk för överskridande av projektbudget 42 1 Budgetera med buffertutrymme i 

årsbudgeten.

VD

Pågår

Löpande genomgång av års- och 

projektbudget. Dokumenteras i 

styrelseprotokoll.

Styrelse Löpande

IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 42 1 Inventera om all personal har relevant 

IT-kompetens.

Verksamhets-

samordnare
Pågår

Rapport till VD. VD Årligen på hösten I handlingsplan

K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs 

(många beställare)

24 1 Minst ett informationstillfälle med 

samtliga inköpsansvariga (6 st).

Verksamhets-

samordnare
Klar

Minnesanteckningar från 

informationsträff.

VD 2017-12-31 I handlingsplan

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av 

brandskyddspolicy

32 1 Information till all personal om 

brandskyddspolicyn.

Brandskydds-

ansvarig
Klar

Minnesanteckningar från 

informationsträff.

VD 2019-10-31 I handlingsplan

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är 

bristfällig

45 1 Revideras minst en gång per år enligt 

rutin.

VD
Pågår

Kontroll att rutinen efterlevs. 

Dokumenteras i styrelseprotokoll.

Styrelse Årligen i maj

X1-1 Brand, hyreshus Minska risken för och skador av bränder 60 1 Informera om och uppmana 

hyresgäster att testa brandvarnare 

regelbundet

Uthyrare

Pågår

Antal informationstillfällen VD Årligen I handlingsplan

X1-2 Brand, hyreshus Minska risken för och skador av bränder 60 1 Informera löpande om brandrisker till 

hyresgästerna.

Uthyrare
Pågår

Antal informationstillfällen VD Årligen I handlingsplan

X1-3 Brand, hyreshus Ta fram krishanteringsplan för inträffad 

brand (roller, agerande mm)

60 1 Krishanteringsplan är färdigställd och 

införd

Brandskydds-

ansvarig
Klar

Kontroll att planen är klar och införd VD 2015-12-31 I handlingsplan

X4-1 Kris hos personal 

(dödsfall, personligt 

mm)

Avtal med extern partner om krisstöd, 

utbildning mm.

54 1 Avtal upprättat. VD

Klar

Avtalsgenomgång. Styrelse 2016-12-31 I handlingsplan

X4-2 Kris hos personal 

(dödsfall, personligt 

mm)

Planera och genomför utbildningar. 54 1 Utbildningar klara. VD

Klar

Antal medarbetare som utbildats. 

Rapport till styrelse

Styrelse 2017-12-31 I handlingsplan

KONTROLLMOMENTRISK PLANERING



Datum Reviderad av

2013-10-11 KOS/PÖ

2014-09-01 KOS

2015-02-15 KOS

2016-11-15 KOS

2018-02-13 KOS

2018-10-15 KOS



Kommentar

Första utgåvan av riskanalys och internkontrollplanen (IKP) klar!

Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs

Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs

Lagt till V9 samt uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs

Översyn och kontrollerat följsamhet

Översyn och kontrollerat följsamhet



Arkiv - Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2018-10-15

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/Aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Ansvarig Tidplan

RISK KONTROLLMOMENT PLANERING



KONCERNEN,  INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB KONTROLLPLAN 2019

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för testning Testad

1 Förfrågnings-
underlag

Risk för att förfrågningsunderlaget 
ej är fullständigt eller tillräckligt 
tydligt

Upphandlings-
processen

Kvaliteten på förfrågningsunderlaget 
säkerställs genom att 
upphandlingsansvarig kontrollerar innan 
upphandling läggs ut.

Alla upphandlingar Ansvarig för 
upphandlingen

Kvalitetskontrollen dokumenterats 
genom att VD skriver under 
inbjudan

Innan upphandling offentliggörs VD Vid upphandling av 
entreprenader varje 
gång övriga 
upphandlingar en 
gång / år

2 Hyresgäst konkurs Risk att hyresgästen går i konkurs 
eller ej kan betala

Intäktsprocessen Kreditbedömning görs på nya kunder när 
hyrestiden är längre än två år eller att 
hyresbeloppet överstiger 50 000 kr/år

Alla hyresavtal Förvaltare Kontrollen dokumenteras genom 
att kreditbedömningen signeras 
OK av VD

Innan hyresavtalet undertecknas av VD Ekonom Två ggr / år

3 Projektekonomi Risk att projektekonomin ej håller.
Risken att kalkylen ej följs upp, 
vilket kan innebära att ökade 
kostnader ej uppmärksammas

Investering och bygg Projektbudgeten följs upp på varje 
projekt genom slutprognoser. 

Tre ggr / år P 1 till 
P3 och vid större 
avvikelse 
omgående och där 
efter varje månad

Projektledaren På särskild signerad prognos 
blankett som redovisas vid projekt 
genomgång till bolagets VD  

Tre ggr / år för att säkerställa att 
kalkylerna följs upp enligt bolagets 
byggprocess

VD redovisar till 
styrelse vid 
projekt 
överstigande 
två MKR

Varje styrelsemöte

4 Tidplanen Risk att tidplanen ej håller, vilket 
kan medföra att hyreskontraktet 
faller.

Investering och bygg Projektledaren kontrollerar på varje 
byggmöte att tidplanen håller så att 
åtgärder kan sättas in om planen inte  
håller

Varje byggmöte / 
projektmöte

Projektledaren Kontrollen dokumenteras i 
byggmötesprotokoll

Projektgenomgång med VD vid projekt 
överstigande två mkr

VD Tre ggr / år

5 Byggprocessen Risk att byggprocessen ej efterlevs Investering och bygg Projektledaren kontrollerar på varje 
byggmöte att byggprocessen följs så att 
korrigeringar kan ske om processen inte 
följs

Varje byggmöte / 
projektmöte

Projektledaren Kontrollen dokumenteras i 
byggmötesprotokoll

Projektgenomgång med VD vid projekt 
överstigande två mkr

VD Tre ggr / år

6 Momssättning Risk att momssättningen av 
fastigheterna ej blir korrekt.

Bokslutsprocessen Uppmätning av lokalytor i rätt 
momskategori. Ev. justering till 
Skatteverket

Varje år eller efter 
slutbesiktning av 
ombyggnad

Förvaltare Ritningar Genomgång i jan vart år eller efter 
inflyttning i om eller nybyggnad

Ekonom En gång/ år eller efter 
omflyttning eller 
inflyttning

7 Nedskrivningsbehov 
fastighet

Risk för nedskrivningsbehov av 
fastighet

Bokslutsprocessen Vid bokslut en gång / år vid 
bokslut

Ekonom Kalkyl med motivering Värderingskalkyl VD Jan varje år

8 Nedskrivningsbehov 
projekt

Risk för nedskrivningsbehov av 
projekt

Bokslutsprocessen Vid bokslut en gång / år vid 
bokslut

Ekonom Kalkyl med motivering Värderingskalkyl VD Jan varje år

9 Hissbesiktning Risk att hissbesiktning ej är 
genomförd

Lagar och riktlinjer Vid månatliga ronderingar kontrolleras 
att hissar är besiktigade

en fastighet / 
månad

Fastighetsskötare Hisslogg Hisslogg kontrolleras varje KV Förvaltare Fyra ggr / år

10 Brandskydd Risk att det systematiska 
brandskyddsarbetet ej är 
genomfört

Lagar och riktlinjer Vid månatliga ronderingar kontrolleras 
att brandskyddet fungerar

en fastighet / 
månad

Fastighetsskötare Brandskyddspärm Genomgång av brandskydd i alla 
fastigheter 

Förvaltare En gång / år

11 Försäkring Risk att fastigheterna ej är 
försäkrade

Lagar och riktlinjer Årskontroll av att alla fastigheter är 
försäkrade samt kontroll vid om- till och 
nybyggnad, köp eller försäljning av 
fastighet

Vid förändring 
samt nov varje år

Ekonom i samverkan 
med Förvaltare

Försäkringsbrev Attest av försäkringsbrev VD Vid förändring samt 
nov varje år

12 Lagar Risk att det kommer förändringar i 
lagar som bolaget ej har 
implementerat.

Lagar och riktlinjer Rättsnätet abonnemangstjänst som 
förutom svensk lagstiftning och svenska 
rättsfall inkluderar förarbeten, 
myndighetsföreskrifter och annan 
juridisk information. 

Enligt 
abonnemang

Förvaltare, Ekonom 
och VD

Rättsnätet abonnemangstjänst Kontroll av abonnemangen VD En gång/ år eller efter 
omorganisation

Interna kontrollplan 2019 avser Industribyggnader i Borås AB med dotterbolaget Eolus 6 AB och Borås Lokaltrafik AB.

Koncernen, Industribyggnader i Borås AB 2018-10-29

Lars Nordin VD



RISKRAPPORT - BUDGET 2019
2018-10-23

År   /    Mkr

Budget / 
Affärsplan* Prognos

Mandat                        
(ej beslutat) Aktuell (-) risk % av Mandat

2019 0,1 0,1 -100 -

2020 24,0 24,0 -102 -

2021 34,4 34,4 -111 -

* Resultat efter finansiella poster

Kommentarer AO Energi Kommentarer AO Vatten & Avlopp Kommentarer Ekonomi / Controlling

Resultat och Risk Kommentarer AO Avfall & Återvinning Kommentarer Miljö

Riskvärde 2019 MSEK Förändring Möjligheter 2019 MSEK Förändring 

Prisrisk -29,4 0,00 AO Energi 15,8 0,00

Volymrisk -11,7 0,00 AO Vatten & Avlopp 10,0 0,00

Ränterisk -11,0 0,00 AO Avfall & Återvinning 2,7 0,00

Investeringsrisker -1,7 0,00

Haveririsk -15,9 0,00

Försäkringsrisk -1,6 0,00

Miljörisk -8,3 0,00

Motpartsrisk -2,2 0,00

Redovisningsrisk -4,2 0,00

Operativ risk -2,7 0,00

Vitesrisk -3,2 0,00

Marknadsrisk -3,2 0,00

Legala risker -4,5 0,00

Likviditetsrisk 0,0 0,00

Fjärrvärmeförsäljningen bedöms som fortsatt 
stabil. Förväntat behov av avfalls- och biobränsle 
är upphandlat. Ökade priser på el, elcertifikat och 
utsläppsrätter bidra positivt, men ökar 
exponeringen (prisrisk). Integrationen av nytt 
KVV kommer fortgå med fullt fokus, där ökade 
resurser kan påverka på kort sikt.

Integrationen av nya anläggningar på Sobacken 
fortgår under året, samt att en utökad riskanalys 
för pumpstationen vid Gässlösa genomförs. 
Förändrade elpriser kan påverka driftkostnaderna. 
Särtaxan för Viared sommarstad har överklagats, 
där resultatet påverkas negativt vid ett eventuellt 
beslut/dom om återbetalning.

Riskrapporten avser budget 2019 men redovisar 
också bedömningar för 2020-2021. Parametrar som 
kan medföra större resultatavvikelser utgörs av bl.a 
värmeförsäljning, priser på bränsle och el samt 
pågående investeringar (EMC). Ränterisker baseras 
på bedömt upplåningsbehov samt 
räntekostnadssimuleringar via internbanken. 

Provdrift av nytt kraftvärmeverk på Sobacken är 
planerad 1 mars 2019. Förseningar i tidplan eller 
andra drifttagningsproblem kan påverka 
resultatet negativt. Andel prissäkrad el kommer 
uppgå till minst 80 %. Exponeringen av 
nettopositioner för elcertifikat och utsläppsrätter 
planeras att successivt minskas/säljas.

Verksamhetens resultat påverkas främst av 
förändrade materialpriser och ett ökat/minskat 
behov av bolagets återvinnings- och 
deponitjänster. Materialflödena i inom 
verksamheten bedöms som fortsatt stabila. 
Eventuellt nya ytor på Sobacken kan ge positiva 
resultateffekter.

Under året förväntas andelen fossila spetsbränslen 
inom fjärrvärmeverksamheten vara mycket låga, 
vilket även bedöms ge positiva resultateffekter. 
Riskinventering och riskanalyser kopplat till bl.a. 
större miljörisker kommer att ske och successivt 
utökas och hanteras inom pågående riskpolicyarbete.

Åtgärder

Integrationsprojekt EMC                               
Nettoförsäljning elcert/utsläppsr.

Integration/intrimning Sobacken                                          
Prissäkring el och elcertifikat

Driftoptimering Sobacken                                         
Prissäkring el och elcertifikat
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Riskrapport Budget 2019   
 

BILAGA – resultatavvikelser, förutsättningar riskrapport och riskanalys EMC 

 

Flerårsöversikt - resultat och resultatavvikelse mot budget 

 

 

Övergripande förutsättningar riskrapport 

Riskrapporten med redovisade riskvärden baseras primärt på underliggande analys av risker kopplat mot 

variationer i pris, volym och ränta. Övriga risker och möjligheter för bolagets olika verksamheter har värderats 

via en övergripande inventering per verksamhet, vilken kommer att utvecklas inom pågående riskpolicyarbete. 

Budgeterad investeringsplan för 2019 samt riskbedömning för EMC (enligt riskanalys nedan) är beaktade. 

De huvudsakliga parametrarna som analyserats och värderats utgörs av; 

- Fjärrvärmeleveranser 

- Bränsle 

- El, elcertifikat och utsläppsrätter 

- Ränterisk 

- Investeringsrisker 

- Avbrotts-/försäkringsrisker 

 

Riskanalys EMC – Månadsrapport riskhantering september 2018 

Projektets bedömda totala exponering (riskpeng avseende ökad investeringskostnad). 

 

mnkr 2013 2014 2015 2016 2017 Prognos 2018 Budget 2019

Nettoomsättning 902,0 878,9 938,4 918,5 937,1 956,3 1 083,9

Balansomslutning 1 737,1 1 753,3 1 870,0 2 655,0 3 554,2 4 626,2 5 254,8

Driftresultat (EBITDA) 219,1 244,6 259,1 251,0 297,7 234,9 292,7

Resultat före finansiella poster (EBIT) 81,0 75,1 98,5 77,9 -282,6 94,6 86,9

Resultat efter finansiella poster 46,4 45,8 75,8 59,7 -298,1 65,6 0,1

Årets resultat 6,2 0,4 0,0 0,0 -351,2

Avkastning på totalt kapital 4,7% 4,3% 5,3% 3,0% -7,9% 2,0% 1,7%

Soliditet 11,4% 12,2% 13,4% 10,2% 12,8% 11,0% 9,6%

Budget 53,4 77,2 76,2 75,3 87,3 64,3 0,1

Avvikelse mot budget -7,0 -31,4 -0,4 -15,5 -385,4

Avvikelse mot budget exkl. nedskrivning -7,0 -31,4 -0,4 -15,5 64,6

Avvikelse mot budget exkl. nedskrivning % -13% -41% -1% -21% 74%

Investeringar 128,3 99,3 215,8 125,6 224,2 250,0 260,0

Nettoinvestering (exkl. nedskrivning 2017) -9,7 -70,1 55,2 -47,5 94,0 109,7 54,2























Riskanalys

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Risk Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Värdering av aktier i 

dotterbolag

Risk för nedskrivningsbehov, 

främst avseende aktier i 

BEMAB

Anläggnings-

tillgångar

3 3 9 Dokumenterad analys av 

värdet på dotterbolagen i 

förhållande till bokfört värde.

VD Bokslutsmaterial Årsvis

Finansieringsrisker inom 

koncernen

Risk att koncernbidrag från 

de överskottsgenererande 

bolagen inte räcker för att 

finansiera 

underskottsbolagen

Finansiering 4 3 12 Styrelsen ska göra en årlig 

analys av finansierings-

riskerna i koncernen. Risken 

värderas högt 2019 även om 

den stora risken är på ett 

längre perspektiv.

VD Borås Stads budget och 

årsredovisning, samt 

SHAB:s årsredovisning ska 

innehålla finansiell analys.

Årsvis

Verksamhets-

överlappningar mellan 

dotterbolagen

Risk för gränsdragnings-

problem mellan några av 

dotterbolagens 

verksamheter

Bolagsstyrning 2 2 4 Följa upp att 

organisationsförändringarna 

under 2018 i Akademiplatsen 

implementeras, bla genom 

Plupp-samtal. Årlig 

genomgång av ägardirektiven.

VD Årsvis

Eget kapital Risk att det egna kapitalet 

blir förbrukat i moderbolaget.

Finansiering 2 3 6 Kontrollera att 

kapitaltäckningsgaranti finns 

upprättad av ägaren. Se 

punkten om finansieringsrisker 

inom koncernen.

VD Aktuell kapitaltäcknings-

garanti

Årsvis

Styrelsens roll Risk att styrelsen inte 

erhåller komplett information 

för att uppfylla sitt ansvar 

enligt ABL, samt  

uppsiktsplikten enligt KL

Styr och ledning 2 4 8 Styrelseutbildning samt 

utveckling av styrelsemötena. 

Samtliga ägarstyrnings-

ärenden ska passera SHAB 

enligt nya ägardirektiv.

VD Styrelseprotokoll, 

minnesanteckningar från 

plupp-samtal, 

sammanställning av 

dotterbolagens 

styrelseprotokoll/större 

frågor under perioden.

Årsvis

Personberoende Risk för fel i bokslut och 

årsredovisning på grund av 

att ekonomen inte finns på 

plats

Bokslutsprocessen 1 2 2 Rutinbeskrivning och 

checklista för bokslutet ska 

följas

VD Rutinbeskrivning och 

checklista är upprättade.

Årsvis

Redovisningsregler Risk för att nya 

redovisningsprinciper ej 

fångas upp och hanteras i 

bokslutet

Bokslutsprocessen 3 2 6 Se till att ekonomen håller sig 

uppdaterad och tar till sig 

förändrade redovisningsregler 

samt upplysning från 

revisorerna

Ekonom Deloitte håller 

nyhetsutbildning dec 2018.

Löpande

Sociala avgifter/källskatt Risk att sociala avgifter och 

källskatt betalas för sent

Administrativ 

process

1 3 3 Se till att det finns backup som 

kan göra betalning om 

ekonomen inte är på plats

VD Backup på Ekonomistyrning 

finns.

Årsvis

Oegentligheter Risk för utbetalningar från 

moderbolaget till fel 

mottagare

Administrativ 

process

1 3 3 Alla betalningar ska göras två i 

förening

VD Utdrag från banken på 

uppsatta betalningsregler 

samt attest av utbetalnings-

underlagen.

Årsvis

Risksumma 9 eller högre går till intern kontrollplan



Intern kontrollplan 2019 för Borås Stadshus AB

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Ansvar för punkten Tidpunkt Avstämning
Styrelsens roll Risk att styrelsen inte 

erhåller komplett 

information för att 

uppfylla sitt ansvar 

enligt ABL

Styr och ledning Styrelseutbildning samt 

utveckling av 

styrelsemötena. Samtliga 

ägarstyrningsärenden ska 

passera SHAB enligt nya 

ägardirektiv.

Årsvis Styrelsen Styrelseprotokoll, 

minnesanteckningar från 

plupp-samtal, 

sammanställning av 

dotterbolagens 

styrelseprotokoll/större 

frågor under perioden.

Kontrollera att minst fyra 

arbetsmöten hålls samt 

att ägarstyrningsärenden 

tas upp i SHAB. 

Kontollera att 

styrelseprotokollen 

anmäls till SHAB.

VD 2019 Varje arbetsmöte under 2019

Finansieringsrisker 

inom koncernen

Risk att koncern-

bidrag från de 

överskottsgenererande 

bolagen inte räcker för 

att finansiera 

underskottsbolagen

Finansiering Styrelsen ska göra en årlig 

analys av finansierings-

riskerna i koncernen.

Årsvis Styrelsen Borås Stads budget och 

årsredovisning, samt 

SHAB: s årsredovisning 

ska innehålla finansiell 

analys.

Kontrollera att 

dokumentation upprättas 

samt att plan för 

långsiktig finansiering 

över tre år utarbetas.

VD 2019 Varje arbetsmöte under 2019

Värdering av aktier i 

dotterbolag

Risk för 

nedskrivningsbehov, 

främst avseende aktier 

i BEMAB

Anläggnings-

tillgångar

Dokumenterad analys av 

värdet på dotterbolagen i 

förhållande till bokfört 

värde. 

Årsvis Styrelsen Bokslutsmaterial Verifiering utifrån bokfört 

värde

VD 2019 Varje arbetsmöte under 2019
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Internkontroll 

 

Internkontroll är ett verktyg som används för att säkerställa att de uppgifter som görs 

inom bolaget är ändamålsenliga och ekonomiskt tillfredställande. Att bolaget följer de 

rutiner som är uppsatta. Internkontrollen ses som ett hjälpmedel i bolaget och används 

genom att de olika arbetsuppgifterna har dokumenterade rutiner som följs upp och 

revideras löpande. Stickprovskontroller görs löpande och avvikelser dokumenteras i en 

framtagen avvikelserapport. 

 

Internkontrollplanen är upprättad efter en bedömning av risk och väsentlighet vid 

utförande av arbetsuppgifter som görs inom bolaget.  Skalan ligger mellan 1-10 där 1 

anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet. 

 

Planen är upprättad efter en granskning av följande områden: 

 

Verksamhet 

Bokslutsprocessen 

Intäktsprocessen 

Inköpsprocessen 

Anläggningstillgångar 

IT 

Lagar och riktlinjer 

HR-processen 

 

Efter arbetet med att bedöma riskerna i bolaget så särskildes de mest kritiska 

processerna. Dessa är sammanställda och genomgångna med all personal samt 

styrelsen.  

 

Bolaget kommer under året att komplettera internkontrollplanen med riskmått och 

åtgärder för att hantera anseende- och varumärkesrisk. 
  



 

 

Internkontrollplan 

 

# Risk-definition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ 

aktivitet 

Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för 

rapportering 

Testad 

3 Brist i leverans Risk att inte leverera rätt till de 

som arrangerar evenemang eller 

andra aktörer som gör att de 

kanske inte vill komma tillbaka till 

Borås 

Verksamheten Uppföljning görs av utfallet 

på utförda projekt, T.ex. 

utförs 

marknadsundersökningar av 

kundnöjdhet på utvalda 

projekt. 

Löpande Projektledaren Marknads 

Undersökningar på 

utförda projekt. 

Stickprov görs på 

utfallet av marknads-

föringsundersökningar. 

VD Görs på 

förhands-valda 

projekt efter 

utförandet 

 

8 Person- 

beroende 

Risk för felaktigheter i bokslutet 

på grund av att ekonomiansvarig 

Inte är på plats.  

Bokslut Rutinbeskrivning och 

checklista finns upprättat för 

hur de kritiska momenten i 

bokslutet skall hanteras. 

Löpande Ekonomi 

ansvarig 

Rutinbeskrivning och 

checklista för bokslut. 

Kontrollera att det finns 

en aktuell rutin-

beskrivning upprättad 

VD November  

23 IT-system Risk för driftsäkerhet i IT-

systemen 

IT Rutinbeskrivning finns för 

hur arbetsuppgifter skall 

hanteras vid eventuellt 

driftstopp. 

Löpande IT ansvarig Rutinbeskrivning för 

IT-driftstopp 

Kontrollera att det finns 

en aktuell rutin-

beskrivning upprättad. 

VD Årsvis  

24 Lagar & 

Riktlinjer 

Risk för att lagar och riktlinjer 

avseende personal inte följs 

Lagar & 

Riktlinjer 

Rutin finns implementerad 

avseende vart man skall 

vända sig när man har 

personalfrågor. 

Löpande  VD HÖK, AB och svensk lag Kontrollera att personal 

genomför erforderliga 

utbildningar och 

nyhetsdagar. 

Arbetsgivarnytt 

VD Årsvis  

25 Lagar & 

Riktlinjer 

Risk för att bolagsnära lagar 

och riktlinjer inte efterlevs 

Lagar & 

Riktlinjer 

Revisor som reviderar  

Bokslut varje år. 

årsvis Ekonomi- 

ansvarig 

Revisionsrapporter Tertial och boklutspärm. 

Boksluts-program 

 

 

VD Tertial och 

Januari 

 

 

32 Ny anställning Nyanställd får inte korrekt 

information om lagar och regler. 

HR Personalhandbok 

 

Vid anställ-

ning 

Ekonomi-

ansvarig 

Checklista & 

Rutiner 

Kontrollera avprickad 

checklista 

 

VD 3 månader 

Efter 

nyanställning 

  

 

 



Bolagsövergripande riskanalys, faställd av LG 2018-09-25

Samlad paketering av befintliga och nya riskanalyser

14 st processer

Internkontrollplan

Omvärlden

Verksamheten

Inköp

Upphandling

Inköp, ramavtal

Leverantörer

Intäkt

Miljö

Tillstånd

HR

Bokslut

IT

Lagar och riktlinjer

Varje risk bedöms utifrån sannolikhet att den inträffar 

och konsekvens om den inträffar, på en skala 1-10

Summan av bedömningarna ligger till grund för hur risken hanteras

Upp till och med 8 - Kräver ingen direkt åtgärd

Summa 9 eller 10  - Observation och eventuell åtgärd

11 och där över  - Åtgärd

Alla röda risker samlas i en lista - Bevakningspunkter
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Gradering av värdet för Sannolikhet och Konsekvens

Sannolikheten bedöms i ett 3-årsperspektiv

1 Försumbar risk

2

3 Liten risk

4

5

6 Ej uteslutet

7

8 Troligt

9

10 Mycket troligt

Konsekvensen bedöms utifrån skada hänfört till ekonomi, person, egendom och bolagets anseende

1 Försumbar

2

3 Liten

4

5

6 Skada som medför icke försumbara åtgärder och/eller anpassning av verksamheten

7

8 Allvarlig skada. Väldigt kännbar för verksamheten

9

10 Mycket allvarlig skada. Verksamhetskritisk

Not 2017 infördes ett sätt att se om och hur sannolikhet och konsekvens ändrats från föregående år. Grön siffra innebär 

ett sänkt värde och röd siffra ett höjt värde. Färgen i kolumnen till höger om Summa-kolumnen visar på samma sätt 

hur summan förändrats
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IK-plan

# Process Riskområde Riskbeskrivning Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Tidpunkt för 

rapportering

IK-plan Delegationsgränser/attest

instruktion följs ej

Attest leverantörsfakturor Efterlevnad Delegationsgr./ 

Attestinstr.

mars Projekt-

controller

Avvikelser dokumenteras Uppföljning stickprover i automatiserat 

flöde

mars

IK-plan Delegationsgränser/attest

instruktion följs ej

Adm. Leverantörsfakturor Rimlighet i liggtider för kontroll och 

attest

maj o 

nov

Projekt-

controller

Avvikelser dokumenteras Uttag dagsstatistik per moment och 

medarbetare

mars

IK-plan Delegationsgränser/attest

instruktion följs ej

Betalning leverantörsfakturor Efterlevnad Delegationsgr./ 

Attestinstr.

juni Ekonomichef Avvikelser dokumenteras Stickprovskontroll av automatiserat 

flöde

mars

IK-plan Delegationsgränser/attest

instruktion följs ej

Personal- & Löneadministration Efterlevnad Delegationsgr./ 

Attestinstr.

juni o dec Projekt-

controller

Avvikelser dokumenteras Genomgång logglistor över 

registerförändringar

mars

IK-plan Delegationsgränser/attest

instruktion följs ej

Löneutbetalningar Efterlevnad Delegationsgr./ 

Attestinstr.

nov Redovisnings-

ekonom

Avvikelser dokumenteras Avstämning attester på 

utbetalningsunderlag

mars

IK-plan Delegationsgränser/attest

instruktion följs ej

Övriga utbetalningar Efterlevnad Delegationsgr./ 

Attestinstr.

nov Ekonomichef Avvikelser dokumenteras Stickprovskontroll mars

IK-plan Delegationsgränser/attest

instruktion följs ej

Bokföringsorder Efterlevnad Delegationsgr./ 

Attestinstr.

dec Ekonomichef Avvikelser dokumenteras Stickprover bland registrerade 

bokföringsorder

mars

IK-plan Delegationsgränser/attest

instruktion följs ej

Lämnade offerter Efterlevnad Delegationsgr./ 

Attestinstr.

april Projekt-

controller

Avvikelser dokumenteras Stickprover bland lämnade offerter mars

IK-plan Kreditpolicyn och dess IT-

miljö

Avskrivning Kundfordran IT-miljörisk & efterlevnad 

Kreditpolicy

maj o 

nov

Projekt-

controller

Avvikelser dokumenteras Avstämning attester på 

avskrivningsunderlag

mars

IK-plan Kreditpolicyn och dess IT-

miljö

Kreditprövning IT-miljörisk & efterlevnad 

Kreditpolicy

juni o dec Redovisnings-

ekonom

Avvikelser dokumenteras Stickprover på nyregistrerade kunder mars

IK-plan Kreditpolicyn och dess IT-

miljö

Kreditering fakturor IT-miljörisk & efterlevnad 

Kreditpolicy

1 g/mån Redovisnings-

ekonom

Avvikelser dokumenteras Stickprover på logglistor mars

IK-plan Kreditpolicyn och dess IT-

miljö

Anstånd & Amorteringsplaner IT-miljörisk & efterlevnad 

Kreditpolicy

1 g/mån Redovisnings-

ekonom

Avvikelser dokumenteras Stickprover på logglistor mars

IK-plan Finanspolicy Fördelning fast och rörlig ränta Efterlevnad Finanspolicy nov VD Avvikelser dokumenteras Genomg. engagemangsbesked från 

internbank

mars

IK-plan Finanspolicy Ränteswapskontrakt Efterlevnad Finanspolicy nov VD Avvikelser dokumenteras Dokumenterad beslutsgång för varje 

kontrakt

mars

IK-plan Inköps-

/Upphandlingspolicy

Avtalstrohet & LUF Efterlevnad Inköps-

/Upphandlingspolicy

juni o dec ProjContr/Budg

etansv.

Avvikelser dokumenteras Stickprover på 

Fakt.spec/Beställning/LUF & Avtal

mars

IK-plan Kostnad egna mantimmar Tidsregistrering på arbetsorder Rimlighet och Tidpunkt för 

registrering

Var 14:e 

dag

Pers.ansvariga 

chefer

Avvikelser dokumenteras Bedömning vid varje Attesttillfälle mars

IK-plan Kostnad egna mantimmar Bokföring av timkostnader Rimlighet och Attester Var 14:e 

dag

Proj.contr. Alt. 

Red.Ek.

Avvikelser dokumenteras Kontroll och bedömning vid varje 

bokföringstillfälle

mars

IK-plan Andra riktlinjer, 

instruktioner & rutiner

Representation Efterlevnad av bolagets riktlinjer juni Projekt-

controller

Avvikelser dokumenteras Stickprovsgenomgång utifrån 

kontospecifikationer

mars

IK-plan Andra riktlinjer, 

instruktioner & rutiner

Körjournal Efterlevnad av bolagets riktlinjer juni Aff.omr./Avd.ch

efer

Avvikelser dokumenteras Stickprovsgenomgång och 

rimlighetsbedömning

mars

IK-plan Andra riktlinjer, 

instruktioner & rutiner

Bensinkort Efterlevnad av bolagets riktlinjer okt Projekt-

controller

Avvikelser dokumenteras Avstämning kortförteckning och 

användaravtal

mars

IK-plan Andra riktlinjer, 

instruktioner & rutiner

Fullmakter hos Bank Efterlevnad Delegationsgr./ 

Attestinstr.

april Ekonomichef Avvikelser dokumenteras Kontroll av aktualitet för samtliga 

gällande

mars

IK-plan Andra riktlinjer, 

instruktioner & rutiner

Kontantkassa Korrekta verifkationsunderlag 1 g/mån Redovisnings-

ekonom

Avvikelser dokumenteras Kontroll verifikationer och underlag vid 

bokföring

mars

IK-plan Andra riktlinjer, 

instruktioner & rutiner

Inköp av mobiltelefoner Efterlevnad av bolagets riktlinjer aug Projekt-

controller

Avvikelser dokumenteras Avstämning telefonförteckning och 

användaravtal

mars
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IK-plan

IK-plan Andra riktlinjer, 

instruktioner & rutiner

Tjänsteresor Efterlevnad av bolagets riktlinjer dec Projekt-

controller

Avvikelser dokumenteras Stickprovsgenomgång 

lev.fakturaspecifikationer

mars

Rutin för hantering av IK-plan
Ekonomichefen ansvarar för att respektive kontroll genomförs och dokumenteras enligt IK-planens struktur. Rapportering av avvikelser sker av ekonomichefen på styrelsemötet som hålls i mars varje år 

eller om inget styrelsemöte hålls i mars, det som ligger närmast. Vd har det övergripande ansvaret för IK-planen.
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Omvärlden

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Omvärlden Ny teknik Nya produkter erbjuds på marknaden.

Kan kräva anpassningar av våra 

anläggningar med ökade kostnader som 

följd

5 3 8 Nej Löpande utredning av 

kompatibilitet med befintlig 

utrustning

Ao-chef Löpande

2 Omvärlden Prisökningar i överliggande elnät Negativ resultatpåverkan 4 3 7 Nej Dialog med regionnätsägaren.

Anpassning av egna tariffer

Bokslut VD, ao-chef Löpande

3 Omvärlden Nytt politiskt styre - ny styrelse Ändrade förutsättningar 5 6 11 Ja Utbildningsinsatser, 

introduktion mm för ny 

styrelse. Verksamhetsfrågor 

och branschfrågor

VD Löpande

4 Omvärlden Renommé - elnät Allmänheten, media m fl har en negativ 

syn på oss och vår verksamhet baserat 

på en allmän negativ bild av elbranchen

5 2 7 Ja Extern proaktiv information 

om vårt arbete med att säkra 

elförsörjningen.

Följa upp NKI-undersökning 

och utifrån denna arbeta för 

att höja anseendet ytterligare

Ledning och chefer Löpande

5 Omvärlden Renommé - stadsnät Allmänheten, media m fl har en negativ 

syn på oss och vår verksamhet

3 2 5 Ja Tydlig kommunikation. Vara 

mindre "stridslysten". Välja 

strider med omsorg

Ledning och chefer Löpande

6 Omvärlden Säkerhetspolitiska läget/spionage Kartläggning för framtida sabotage 6 3 9 Ja IT-säkerhet.

Kontroll av besökare och 

samarbetspartners. 

Restriktivitet vid utlämning 

och offentliggörande av 

information och handlingar.

Samarbete med CKS m fl

VD, ao-chef Löpande
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Verksamheten

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Verksamheten Extrema vädersituationer Långa strömavbrott.

Ekonomiska konsekvenser såsom 

avbrottsersättningar och skadestånd

3 5 8 Ja Följ och uppdatera befintlig 

investeringsplan. 

Samverkan med grannkollegor. Dialog 

med Borås stad om kartor med 

vattenlinje vid höga flöden

Avstämning av risk- och 

sårbarhetsanalys

Ao-chef Löpande

2 Verksamheten Fysiskt sabotage - Elnät Långa strömavbrott.

Ekonomiska konsekvenser så som 

avbrottsersättningar och skadestånd

2 9 11 Ja Planera och bygga så att sabotage på 

en enskild anläggning får så små 

konsekvenser som möjligt.

Ex: 2031-projektet. 

Vara restriktiv med att visa 

övergripande information om 

elnätets uppbyggnad.

Undvik om möjligt att "exponera"

anläggningar som drar till sig 

sabotörers intresse.

Avstämning av risk- och 

sårbarhetsanalys

Ao-chef Löpande

3 Verksamheten IT-/kontrollsystemsabotage

 - Elnät

Långa strömavbrott.

Ekonomiska konsekvenser så som 

avbrottsersättningar och skadestånd

3 7 10 Ja Arbete med IT-säkerhet. Ao-chef Löpande

4 Verksamheten Sabotage - Stadsnät Uppsåtlig överbelastningsattack 3 6 9 Nej Följer branschens utveckling av 

verktyg för att förebygga och 

upptäcka potentiella hot och 

sabotage

Avstämning av risk- och 

sårbarhetsanalys

Ao-chef Löpande

5 Verksamheten Olyckor Skada på person och egendom.

Strömavbrott.

Ekonomiska konsekvenser såsom 

avbrottsersättningar och skadestånd

2 6 8 Ja Utbildning och arbete med 

riskbedömningar och 

arbetsmiljöplaner.

Högt beaktande av säkerhet vid val av 

teknik och anläggningar.

Rätt val av försäkringar

Skyddsronder och årlig 

genomgång av 

systematiskt 

arbetsmiljöarbete, SAM

Ao-chef, 

arbetsmiljösam

ordnare

Löpande

6 Verksamheten Haverier Haverier av större art avses.

Skada på person och egendom.

Strömavbrott.

Ekonomiska konsekvenser såsom 

avbrottsersättningar och skadestånd

2 6 8 Ja Följa rekommenderade och 

fastställda besiktnings- och 

underhållsintervall samt göra väl 

avvägda reinvesteringar

Besiktningar och 

uppföljning av 

störningsstatistik

Ao-chef Löpande

7 Verksamheten Överliggande elnät Driftavbrott för stora delar av vårt eget 

nät

3 8 11 Ja En tredje inmatningspunkt i 130 

kilovoltsnätet är uppförd av 

Vattenfall. Återstår kabelförläggning 

för anslutning till befintligt nät.

Ao-chef Löpande
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Inköp

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Inköp Ej efterlevnad av LUF Risk för kontinuerliga inköp som 

överstiger direktupphandlingsbeloppet

2 4 6 Ja Tillse att riktlinjer för 

direktupphandlingsbelopp 

(upphandlingspärmen) följs

Alla chefer Löpande

2 Inköp Leveranskontroll Risk för fel kvantitet, produkt och pris 

från leverantör

6 3 9 Ja Leveransmottagning stäms av 

mot följesedel och följesedel 

mot faktura. Kopplas mot 

projekt och arbetsorder. 

Delegationsgränser/attestinstru

ktion. Dialog/återkoppling med 

leverantör

Attest av fakturor Inköpsansvarig Löpande

3 Inköp Avtalstrohet Risk för inköp utanför ramavtal 3 1 4 Ja Information om gällande 

ramavtal.

Attest av fakturor Alla chefer Löpande

4 Inköp Korruption Risk för korruption/oegentligheter 2 6 8 Ja Tillse att instruktion för mutor 

och bestickning följs. Utbildning 

och samtal. Aktivt 

värdegrundsarbete. Konsekvent 

agerande vid avvikelser

Alla chefer Löpande
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Upphandling

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Upphandling Brister i upphandling Risk för överprövning vid upphandling

(större upphandlingar avses)

3 6 9 Ja Gällande upphandlings-

instruktion följs. Nyttja 

extern expertis vid behov.

Upphandlings-

ansvarig

Vid upphandling

2 Upphandling Ej efterlevnad av LUF Risk för bristande kunskap avseende LUF 2 5 7 Ja Utbildning. Överföring av 

kompetens vid 

personalförändringar

Alla chefer Repetitionsutbildni

ng vid behov

3 Upphandling Ej efterlevnad av interna riktlinjer Risk för bristande efterlevnad av 

upphandlingsprocessen

2 5 7 Ja Repeterande information till 

berörda samt kontinuerlig 

uppdatering av interna 

riktlinjer

Chefer 1 g/år

4 Upphandling Bristfälligt upphandlingsunderlag Risk för  varierande teknik vid 

funktionsupphandlingar

4 6 10 Nej En noggrann kravspec kan 

minska risken

Upphandlings-

ansvarig

Vid upphandling

5 Upphandling Bristfälligt upphandlingsunderlag Risk för ej önskvärda produkter (t ex ur 

miljöskäl) vid inköp och upphandling

2 5 7 Ja Noggrann kravspec och 

kontroll av 

produktspecifikation

Upphandlings-

ansvarig

Vid upphandling

6 Upphandling För få anbudslämnare Högre priser.

Anbud går inte att antas.

(större upphandlingar avses)

4 6 10 Ja Tydliga 

förfrågningsunderlag.

Undvika orimliga krav.

Granskning av 

konsult/expert. God 

framförhållning.

Upphandlings-

ansvarig

Vid upphandling
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Inköp, ramavtal

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Inköp, ramavtal Ej efterlevnad av interna riktlinjer Risk att ramavtalen ej efterlevs 3 4 7 Ja Återkommande intern 

information.

Chefer 2 g/år

2 Inköp, ramavtal Brister i avtalsadministration Risk för att avtalstider ej uppmärksammas 

och efterföljs

3 4 7 Ja Systemstöd för att bevaka 

och påminna

VD-assistent Löpande

3 Inköp, ramavtal Ej nyttjande av befintliga ramavtal Risk att vi inte känner till eller hittar 

ramavtal som alternativ till egna 

upphandlingar, t ex Sinfra, SKI eller Borås 

stad

5 4 9 Ja Medvetandegöra vilka 

ramavtal som finns och 

var vi hittar dem samt 

beakta möjligheter att 

nyttja andra forum

Inköpsansvarig Löpande
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Leverantörer

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Leverantörer Resursbrist Brist på material, t ex fibermaterial 4 6 10 Ja God framförhållning. 

Lagerhållning. Alternativa 

lösningar

2 Leverantörer Leveransförsening - stadnät Försenad leverans till vår kund.

Risk för stillestånd och ökade kostnader

3 6 9 Ja God framförhållning Inköpsansvarig

3 Leverantörer Obestånd Leverantör går i konkurs.

Risk för stillestånd, förseningar etc

6 7 13 Ja Kontroll av ekonomisk 

status av leverantören i 

samband med 

upphandling. Ta referenser.

Överväg att ha flera 

leverantörer.

Omvärldsbevakning

Upphandlings-

ansvariga

4 Leverantörer Strukturaffär Leverantör köps upp/får ny ägare 5 2 7 Ja Reglera sådana eventuella 

händelser i avtalet

Upphandlings-

ansvariga
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Intäkt

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Intäkt Faktureringsläget. Är allt fakturerat som vi 

sålt?

Rutin för kontroll av tecknade avtals 

fakturering lite svävande som konsekvens 

av organisations- och systemförändring.

Överväg att ta bort risken om 1-2 år

2 5 7 Ja Kontroll av funktion i 

befintliga rutiner samt att 

de följs.

Avtals-/Fsg-ansvariga

2 Intäkt Faktureringsläget. Är allt fakturerat som vi 

sålt?

Faktureringstidpunkt för 

anslutningsavgifter av Stadsnät ibland 

något sen.

Överväg att ta bort risken om 1-2 år

2 4 6 Ja Kontroll av funktion i 

befintliga rutiner samt att 

de följs.

Stadsnät Planering
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Miljö

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Miljö Miljöpåverkan Miljöhändelse pga oljeläckage hos 

transformatorer

3 4 7 Ja Tillämpa gällande regler, 

rutiner och föreskrifter

Exempel: Invallning och 

oljegropar. Utrustning för 

vattendetektering

Enhetschef Löpande

2 Miljö Miljöpåverkan Miljöhändelse pga oljeläckage vid 

hantering av transformatorer och 

farmartank

4 4 8 Ja Tillämpa gällande regler, 

rutiner och föreskrifter.

Använda tillgänglig  

saneringsutrustning och 

täcklock för brunnar

Enhetschef Löpande

3 Miljö Miljöpåverkan Miljöhändelse pga gasläckage i GIS-

anläggning

2 4 6 Ja Val av seriös leverantör samt 

specifisera produkt

Upphandlings-

ansvarig

Löpande

4 Miljö Miljöpåverkan Miljöhändelse pga oljeläckage i 

utrangerade jordkablar

3 2 5 Ja Definiera lämpliga åtgärder 

efter genomförd inventering.

Vi har inga grövre kablar 

med olja kvar

Ao-chef Löpande

5 Miljö Miljöpåverkan Ny risk 2017.

Miljöhändelse pga hantering av  

förorenade massor eller påverkan av 

artskydd i samband med schaktning av el-

och fiberkabel under bolagets utökade 

schaktprojekt fram till 2020

5 3 8 Ja Inventering av skyddade 

biotoper i samråd med Borås 

stads miljöenhet. 

Ta markprover inför 

schaktning.

Ao-chef Löpande
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Tillstånd

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Tillstånd Lång handläggningstid för 

tillståndsansökningar, t ex bygglov - Elnät

Nyetableringar av företag försenas eller 

uteblir pga att vi inte kan ansluta dem till 

elnätet i tid. 

Vi lever inte upp till vår skyldighet enligt 

vår tilldelade koncession

2 4 6 Ja God framförhållning.

Tillse att vi får deltaga i 

stadsplanearbete när det startas.

VD, ao-chef Löpande

2 Tillstånd Bolaget saknar markupplåtelseavtal för 

anläggningar

Höga och oberäkningsbara kostnader för 

att flytta anläggningar

4 7 11 Ja Få till stånd ett avtal med Borås 

stad. Aktiv dialog pågår.

VD, ao-chef Löpande

3 Tillstånd Miljötillstånd hos underleverantörer Vi blir ansvariga om inte tillstånd finns 1 5 6 Ja Tillse att entreprenörer har 

nödvändiga tillstånd.

Miljöcertifiering är klar.

Beställare

av tjänst

Löpande

4 Tillstånd Lång handläggningstid hos 

Energimarknadsinspektionen (Ei)

Förstärknings- och reinvesteringsarbeten 

försenas. Påverkar även andra 

riskområden t ex Överliggande nät och 

Sabotage under processen Verksamhet

6 4 10 Nej Långsiktig planering av arbeten.

Dialog med Ei, dels i egen regi 

och dels genom vår 

branschorganisation.

VD, ao-chef Löpande

5 Tillstånd Borås stads bristfälliga samordning vid 

tillståndsgivning

I samband med att koncessioner 

remissas och godkänns av Borås stad sker 

ingen samordning mellan olika 

förvaltningar t ex mellan 

stadsledningskansliet och miljö. Nya krav 

framläggs långt efter att tillstånd har 

givits.

7 3 10 Nej Vi påtalar bristerna till berörda 

parter i förekommande fall.

VD, ao-chef Löpande
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HR

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 HR Kompetensbrist Nyckelperson lämnar bolaget 6 6 12 Ja Skapa kompetensmässig backup. Tillse 

att rutiner för olika befattningar 

dokumenteras

God personalpolitik, kompetent 

ledarskap samt tillvaratagande och 

utveckling av kompetens.

Alla chefer har ansvar för att skapa 

redundans i sina respektive 

avdelningar och att rapportera 

identifierade risker till 

ledningsgruppen.

Alla chefer

2 HR Kompetensbrist Svårt att rekrytera personal med rätt 

utbildning

8 5 13 Ja Samverka med skolor för att forma 

lämpliga utbildningar. 

Erbjud elevpraktik.

Samarbeta med närliggande kollegor

Erfarenheter från genomförda eller 

misslyckade rekryteringar beaktas i 

riskbedömningen.

HR-chef och 

övriga chefer

3 HR Bristande agerande hos 

medarbetare

Nyckelperson levererar inte enligt krav 

och förväntningar

2 6 8 Ja Rätt coachning av medarbetare från 

chef

Löpande kontroll av chef. PU-samtal Alla chefer
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Bokslut

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Bokslut Avstämning upplupna Nätavgifter Risk att vi lämnar fel uppgifter till 

myndigheter. Kräver erfarenhet och bra 

systemstöd

2 3 5 Ja Dokumentera rutiner, 

sprida uppgifter och 

bredda kompetens

Kontroll och verifiering enligt 

plan och systemstöd

Ekonomichef

2 Bokslut Avstämning Förlustenergi-kostnad Preliminärt svårberäknad post med 

avstämning först i februari. Risk för 

felaktigheter i avstämningen eller att den 

glöms av.

4 3 7 Ja Förfinad beräkning av 

faktureringsunderlag.

Avstämning av verkligt utfall 

samt initiering av justering

ao-chef

3 Bokslut Sårbarhet i Bokslutsprocess/-rutiner Kunskap i hög grad idag begränsad till 

ekonomichef

3 4 7 Ja Fortsätta att verkställa 

beslutad arbetsfördelning

Dokumentera rutiner, sprida 

uppgifter och bredda 

kompetens

Ekonomichef
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IT

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 IT Driftstörning Backup går fel 1 2 3 Ja Larm från övervakning, Manuell 

kontroll

IT-Support loggfil i backupen

2 IT Driftstörning Avbrott i datanät 2 4 6 Ja Larm från övervakning IT-Support logg i övervakning

3 IT Driftstörning Diskar fylls utan varning 1 5 6 Ja Larm från övervakning, 

Automatisk kotroll

IT-Support logg i övervakning

4 IT Driftstörning Diskkrasch 1 2 3 Ja Larm från övervakning, 

Automatisk kotroll

IT-Support logg i övervakning

5 IT IT-säkerhet Hackerintrång externt 1 6 7 Ja Inhyrda tester månadsvis, Larm 

från Brandväggen

IT-Ansvarig Logg i loggserver

6 IT Driftstörning IT-system hänger sig 3 2 5 Ja larm från övervakningen IT-Support logg i övervakning

7 IT Driftstörning Långvarigt IT-systemavbrott 1 6 7 Ja larm från övervakningen IT-Support logg i övervakning

8 IT Driftstörning Säkerhetskopiering inte

användbar/saknas

1 5 6 Ja Månatlig kontroll från extern 

part

IT-Support Logg i mail

9 IT IT-säkerhet Virus utbrott/attack 1 5 6 Ja Larm ifrån AV system IT-Support logg i AV-System

10 IT Driftstörning Brand i serverrum 1 6 7 Ja Automatlarm IT-Ansvarig dokumenteras ej

11 IT Driftstörning Insamling av mätvärden stannar 1 5 6 Ja Automatisk kontroll (infotavla) Mätansvarig Logg i mätsystem
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Lagar och riktlinjer

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

1 Lagar o riktlinjer Myndighetsbeslut - Elnät Lågt intäktstak i förhandsregleringen. 

Sämre ekonomiska villkor

10 6 16 Nej Sannolikhet: Påverka via 

branschförening.

Konsekvens: Anpassa 

verksamheten.

Tydlig kommunikation med 

ägarna

Omvärldsbevakning VD, ao-chef,

vht-utv.

Löpande

2 Lagar o riktlinjer Myndighetsbeslut - Elnät Supplier centric model - Nya villkor för 

bemanning, ekonomiska transaktioner, 

kundrelationer, administrativa system 

mm

10 7 17 Nej Påverka via branschförening

Kommer att genomföras efter 

2020. Beakta om möjligt vid 

rekryteringar

Omvärldsbevakning VD, ao-chef,

vht-utv.

Löpande

3 Lagar o riktlinjer Dataskyddsförordningen GDPR Ekonomiska risker. Sanktionsavgifter 2 6 8 Ja Bevakning av regelverk. 

Utbildning

Omvärldsbevakning VD, avd-chef Löpande

4 Lagar o riktlinjer Dataskyddsförordningen GDPR Begränsning av möjligheter att 

marknadsföra våra tjänster till potentiella 

kunder (stadsnät)

7 3 10 Ja Utbildning i regelverket. Anlita 

underleverantörer av t ex 

reklamutskick

Omvärldsbevakning VD, avd-chef Löpande
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Bevakningspunkter

# Process Riskområde Riskbeskrivning Sanno-

likhet

Konse-

kvens

Summa Trend Påverk-

bar

Aktivitet Kontroll Kontrollägare Frekvens

Påverkbara bevakningspunkter
1 Omvärlden Nytt politiskt styre - ny styrelse Ändrade förutsättningar 5 6 11 Ja Utbildningsinsatser, 

introduktion mm för ny styrelse. 

Verksamhetsfrågor och branschfrågor

VD Löpande

2 Verksamheten Fysiskt sabotage - Elnät Långa strömavbrott.

Ekonomiska konsekvenser så som 

avbrottsersättningar och skadestånd

2 9 11 Ja Planera och bygga så att sabotage på en 

enskild anläggning får så små 

konsekvenser som möjligt.

Ex: 2031-projektet. 

Vara restriktiv med att visa övergripande 

information om elnätets uppbyggnad.

Undvik om möjligt att "exponera"

anläggningar som drar till sig sabotörers 

intresse.

Avstämning av risk- och 

sårbarhetsanalys

Ao-chef Löpande

3 Verksamheten Överliggande elnät Driftavbrott för stora delar av vårt eget 

nät

3 8 11 Ja En tredje inmatningspunkt i 130 

kilovoltsnätet är uppförd av Vattenfall. 

Återstår kabelförläggning för anslutning 

till befintligt nät.

Ao-chef Löpande

4 Leverantörer Obestånd Leverantör går i konkurs.

Risk för stillestånd, förseningar etc

6 7 13 Ja Kontroll av ekonomisk status av 

leverantören i samband med 

upphandling. Ta referenser.

Överväg att ha flera leverantörer.

Omvärldsbevakning

Upphandlings-

ansvariga

5 Tillstånd Bolaget saknar 

markupplåtelseavtal för 

anläggningar

Höga och oberäkningsbara kostnader 

för att flytta anläggningar

4 7 11 Ja Få till stånd ett avtal med Borås stad. 

Aktiv dialog pågår.

VD, ao-chef Löpande

6 HR Kompetensbrist Nyckelperson lämnar bolaget 6 6 12 Ja Skapa kompetensmässig backup. Tillse 

att rutiner för olika befattningar 

dokumenteras

God personalpolitik, kompetent 

ledarskap samt tillvaratagande och 

utveckling av kompetens.

Alla chefer har ansvar för att 

skapa redundans i sina 

respektive avdelningar och att 

rapportera identifierade 

risker till ledningsgruppen.

Alla chefer

7 HR Kompetensbrist Svårt att rekrytera personal med rätt 

utbildning

8 5 13 Ja Samverka med skolor för att forma 

lämpliga utbildningar. 

Erbjud elevpraktik.

Samarbeta med närliggande kollegor

Erfarenheter från 

genomförda eller misslyckade 

rekryteringar beaktas i 

riskbedömningen.

HR-chef och 

övriga chefer

Opåverkbara bevakningspunkter
8 Lagar o riktlinjer Myndighetsbeslut - Elnät Lågt intäktstak i förhandsregleringen. 

Sämre ekonomiska villkor

10 6 16 Nej Sannolikhet: Påverka via 

branschförening.

Omvärldsbevakning VD, ao-chef,

vht-utv.

Löpande

9 Lagar o riktlinjer Myndighetsbeslut - Elnät Supplier centric model - Nya villkor för 

bemanning, ekonomiska transaktioner, 

kundrelationer, administrativa system 

mm

10 7 17 Nej Påverka via branschförening

Kommer att genomföras efter 2020. 

Beakta om möjligt vid rekryteringar

Omvärldsbevakning VD, ao-chef,

vht-utv.

Löpande
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Bevakningspunkter
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2018-12-21

INTERNKONTROLLPLAN 
FÖR 2019

Tagen i styrelsen 2019-01-08

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollä
gare

Dokumentation Metod för verifiering Testper
son

Tidpunkt för 
testning

Dokumenter
ad testning

Testad 
datum/
sign

Risk för vakanser Risk för vakanser Intäktsprocessen Kontroll per kvartal av  vilka 
vakanser som finns så att 
åtgärder kan sättas in.

kvartal HSB Sammanställning över vakanser Säkerställa att uppföljning av 
vakanser genomförs.

VD Kvartal

Risk för eftersatt underhåll Risk för eftersatt underhåll Underhållsprocessen Årligen VD Årligen
Sandhultsbostäder risk för att 
det finns ett stort framtida 
underhållsbehov

Risk för eftersatt underhåll

Underhållsprocessen
Risk för ätor ej medräknat i 
kalkylen. Projektet blir dyrare 
än tänkt

Risk för ätor ej är medräknat 
i kalkyl

Projektprocessen Vd går igenon och godkänner 
tillkommande Ätor

Löpande VD Godkänd lista av Ätor Kontroll av att ätorna har blivit 
godkända av VD

Styrelse Löpande

Risk för att det hittas 
tilläggskostnader som inte 
kunde förutsägas i samband 
med upphandlingen

Risk för att alla kostnader ej 
finns med i 
upphandlingsunderlaget

Projektprocessen

VD går igenom 
förfrågningsunderlagen och 
godkänner dessa innan anbud 
skcikas ut. VD skriver en 
beställning som skrivs under av 
VD.

Löpande VD Underskriven beställning av 
anbudet.

Kontroll av att VD godkänner och 
gör beställning av upphandlingen.

Styrelse Löpande

Risk för att löpande inköp 
överstiger gränsen för 
direktupphandling

Risk för att 
direkupphandlingsreglerna 
överskrids.

Upphandlingsprocessen VD går igenom 
leverantörsregistret tre gånger 
per år för att kontrollera att 
ingen leverantör överstiger 
gränsen för direktupphandling 
eller riskerar att överstiga 
direktupphandlingsreglerna

3 ggr per år VD Underskriven 
leverantörsreskontra att 
genomgången är genomförd.

Kontroll av att VD har gått igenom 
och godkänt leverantörsregister 
för att säkerställa att 
direktupphandlingsreglerna ej 
överträdes.

Styrelse 1 ggr per år.

Underhållsplaner över 
underhållsbehovet där 
prioreteringar genomförs

HSB/SAPS Säkerställa att underhållsplaner 
tas fram och prioriteras årligen

Sammanställning över 
underhållsplaner



OMVÄRLDEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Åtgärd Frekvens



VERKSAMHETEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet  Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Oegentligheter Risk för oegentligheter inom 

verksamheten
3 10 30



INKÖPSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Åtgärd Frekvens
Att HSB gör felbedömningar i samband 
med inköp ‐ felinköp

4 8 32



UPPHANDLINGSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk att underhållet inte hinner upphandlas i tid 3 3 9
Risk för att löpande inköp överstiger gränsen för 
direktupphandling 6 8 48

Risk för att det inte finns tillräcklig 
underhållskompetens i samband med upphandling 2 6 12
Risk att bolaget inte erhåller konkurrenskraftiga 
anbud ‐ projektet blir dyrare än tänkt

4 9 36

Risk för flera entreprenörer vid upphandling av 
teknisk adminstration samt yttre underhåll.

5 5 25



INTÄKTSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för att samtliga hyror ej faktureras 
eller till felaktigt belopp

4 8 32

Risk för vakanser 5 10 50
Risk för att hyresgästen inte betalar 3 3 9
      7 7 49
Risk för överprövning av anbud. 2 5 10



UNDERHÅLLSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för att underhållskostnader inte kan 
finansieras

8 8 64

Risk att inte allt underhåll finns med i 
underhållsplanen

5 5 25

Risk för att prioritering av 
underhållsåtgärder blir fel.

5 5 25

Risk för eftersatt underhåll 7 8 56

Sandhultsbostäder risk för att det finns 
ett stort framtida underhållsbehov

8 8 64



PROJEKTPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för ätor ej medräknat i kalkylen. 
Projektet blir dyrare än tänkt

7 7 49

Risk för att det hittas 
tilläggskostnader som inte kunde 
förutsägas i samband med 
upphandlingen

7 7 49

Risk att det inte finns kompent 
byggledare som kan styra projektet.

5 8 40



FINANSIERINGSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för ökade räntekostnader 3 7 21
Efterlevnad av finanspolicyn 3 3 9
Likviditetsbrist 5 5 25
Risk för ökade räntekostnader Se ovan  



HR PROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för långtidssjukskrivningar 4 10 40
Risk för personberoende på VD‐
tjänsten

4 10 40



Bilaga 2

BOKSLUTSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för felaktig kontering på grund 
av bristande kompetens.

4 4 16

Risk för bristande kompetens i 
samband med upprättande av 
budget och bokslut

4 6 24

Risk för moms och källskatt ej 
betalas i korrekt tid och rätt tid

2 5 10

Risk för nedskrivning av fastigheter 3 7 21



IT‐PROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Stöld av dator 2 9 18
Bristfälliga backup‐rutiner för VDs dator 4 9 36



LAGAR OCH RIKTLINJER

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för att fastigheterna ej är 
försäkrade

3 8 24

Risk för att lagar ej efterlevs 7 7 49
Risk för att ägardirektiv ej efterlevs 4 5 20



2018-12-20

INTERNKONTROLLPLAN 
FÖR 2019

Tagen i styrelsen 2019-01-07

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontroll- 
ägare

Dokumentation Metod för verifiering Testper
son

Tidpunkt för 
testning

Dokumenter
ad testning

Testad 
datum/
sign

Risk för vakanser Risk för vakanser Intäktsprocessen Kontroll per kvartal av  vilka 
vakanser som finns så att 
åtgärder kan sättas in.

kvartal HSB Sammanställning över vakanser Säkerställa att uppföljning av 
vakanser genomförs.

VD Kvartal

Risk för eftersatt underhåll          Risk för eftersatt underhåll     Underhållsprocessen Årligen VD Årligen

Risk för ÄTOR ej medräknat i 
kalkylen. Projektet blir dyrare 
än tänkt

Risk för ätor ej är medräknat 
i kalkyl

Projektprocessen Vd går igenom och godkänner 
tillkommande Ätor

Löpande VD Godkänd lista av Ätor Kontroll av att ätorna har blivit 
godkända av VD

Styrelse 3 ggr per år

Risk för att det hittas 
tilläggskostnader som inte 
kunde förutsägas i samband 
med upphandlingen

Risk för att alla kostnader ej 
finns med i 
upphandlingsunderlaget

Projektprocessen VD går tillsammans med 
projektledaren igenom 
förfrågningsunderlagen och 
godkänner dessa innan 
anbudsförfrågan skickas ut. VD 
alternativt projektledaren 
skriver efter upphandlingen en 
beställning som skrivs under av 
VD.

Löpande VD Underskriven beställning av 
anbudet.

Kontroll av att VD godkänner och 
gör beställning av upphandlingen.

Styrelse 3 ggr per år

Risk för att löpande inköp 
överstiger gränsen för 
direktupphandling (LOU)

Risk för att 
direkupphandlingsreglerna 
överskrids.

Upphandlingsprocessen VD går igenom leverantörs‐
registret tre gånger per år för 
att kontrollera att ingen 
leverantör överstiger gränsen 
för direktupphandling eller 
riskerar att överstiga belopp 
enligt 
direktupphandlingsreglerna.

3 ggr per år VD Underskriven 
leverantörsreskontra att 
genomgången är genomförd.

Kontroll av att VD har gått igenom 
och godkänt leverantörsregister 
för att säkerställa att 
direktupphandlingsreglerna ej 
överträdes.

Styrelse 1 ggr per år.

Underhållsplaner över 
underhållsbehovet där 
prioreteringar genomförs.

HSB/SAPS Säkerställa att underhållsplaner 
tas fram och prioriteras årligen

Sammanställning över 
underhållsplaner



# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivite Kontrollägare Dokumentation Frekvens



VERKSAMHETEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet  Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Oegentligheter Risk för oegentligheter inom 

verksamheten
3 10 30



INKÖPSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Åtgärd Frekvens
Att HSB/SAPS gör felbedömningar i 
samband med inköp ‐ felinköp

4 8 32



UPPHANDLINGSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk att underhållet inte hinner upphandlas i tid 3 3 9
Risk för att löpande inköp överstiger gränsen för 
direktupphandling 6 8 48

Risk för att det inte finns tillräcklig 
underhållskompetens i samband med upphandling 2 6 12
Risk att bolaget inte erhåller konkurrenskraftiga 
anbud ‐ projektet blir dyrare än tänkt

4 9 36

Risk för flera entreprenörer vid upphandling av 
teknisk adminstration samt yttre underhåll.

5 5 25



INTÄKTSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för att samtliga hyror ej faktureras 
eller till felaktigt belopp

4 8 32

Risk för vakanser 5 10 50
Risk för att hyresgästen inte betalar 3 3 9
      7 7 49
Risk för överprövning av anbud. 2 5 10



UNDERHÅLLSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för att underhållskostnader inte kan 
finansieras

8 8 100

Risk att inte allt underhåll finns med i 
underhållsplanen

5 5 25

Risk för att prioritering av 
underhållsåtgärder blir fel.

5 5 25

Risk för eftersatt underhåll 7 8 56



PROJEKTPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för ÄTOR ej medräknat i kalkylen. 
Projektet blir dyrare än tänkt

7 7 49

Risk för att det hittas 
tilläggskostnader som inte kunde 
förutsägas i samband med 
upphandlingen

7 7 49

Risk att det inte finns kompent 
byggledare som kan styra projektet.

5 8 40



FINANSIERINGSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för ökade räntekostnader 3 7 21
Efterlevnad av finanspolicyn 3 3 9
Likviditetsbrist 5 5 25
Risk för ökade räntekostnader Se ovan  



HR PROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

Risk för långtidssjukskrivningar 4 10 40
Risk för personberoende på VD‐
tjänsten

4 10 40



Bilaga 2

BOKSLUTSPROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för felaktig kontering på grund 
av bristande kompetens.

4 4 16

Risk för bristande kompetens i 
samband med upprättande av 
budget och bokslut

4 6 24

Risk för moms och källskatt ej 
betalas i korrekt tid och rätt tid

2 5 10

Risk för nedskrivning av fastigheter 3 7 21



IT‐PROCESSEN

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Stöld av dator 2 9 18
Bristfälliga backup‐rutiner för VDs dator 4 9 36



LAGAR OCH RIKTLINJER

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/‐aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens
Risk för att fastigheterna ej är 
försäkrade

3 8 24

Risk för att lagar ej efterlevs 7 7 49
Risk för att ägardirektiv ej efterlevs 4 5 20



INTERN KONTROLL 2019

Nr: Kontrollområde      

(rutin/system)

Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig

Kontrollmetod Kontroll-

frekvens

Rapportering till Klart senast Sanno-

likt

Konse-

kvens

Risk

1 Fast 2 Att kundkreditfakturor är 
attesterade och att 
underlaget arkiveras på 
administrativa 
avdelningen.

Controller Alla kreditfakturor 2 ggr/år Ekonomichef December 4 3 12

2 Palette Kontroll 
leverantörsfakturor mot 
avtal

Controller Stickprov 1 ggr/år Ekonomichef December 4 3 12

3 Skador och 
reparationer

Kontroll av stora skador 
och reparationer

Controller Alla 
leverantörsfakturor 
över 50.000 kr

Ekonomichef December 4 3 12

4 Inköpsrutiner: 
Ekonomi

Inköp där upphandlade 
ramavtal saknas

Controller Kontroll av inköp per 
leverantör som 
överskrider 
gränsvärdet

1 ggr/år Ekonomichef Augusti 3 3 9

5 Återlämnande av 
nycklar

Att samtliga under 
dagen utlånade nycklar 
till entreprenörer 
återlämnas

Boservicechef Samtliga 
utlämningar under 
en vecka

4 ggr/år VD December 3 4 12

6 Ätor Kontroll att underlag 
finns till ätor i ett projekt

Controller Alla ätor i ett projekt 2 ggr/år VD Januari år 2020 3 3 9

7 Arbetsorder Kontroll av arbetsorder 
internt varför de inte är 
avrapporterade

Boservicechef Statistik på de som 
tar längre tid än 1 
månad från 
felanmälan

2 ggr/år VD December 3 2 6

8 Leverantörer Att våra 
leverantörsfakturor 
signeras och blir betalda 
på förfallodag.

Controller 3 2 6

9 Skador Kundfakturering av 
skada.

Controller Alla skador över 
50.000 kr

Ekonomichef December 3 3 9



Nr: Kontrollområde      

(rutin/system)

Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig

Kontrollmetod Kontroll-

frekvens

Rapportering till Klart senast Sanno-

likt

Konse-

kvens

Risk

10 Lager Lagerinventering Controller Kontrollera några 
skötselteam

2 ggr/år Ekonomichef November 3 2 6



Uppföljning av internkontrollplan 2018
I de fall kontroll inte genomförts helt i enlighet med bolagets

internkontrollplan finns anmärkning noterad nedan - annars inte. 

Huvudämne Delområde Vad kontrolleras Notering, Anmärkning & Avvikelserapportering

1 Delegationsgränser / Attestinstruktion A Attest leverantörsfakturor Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

B Adm. Leverantörsfakturor Rimlighet i liggtider för kontroll och attest Har kontrollerats och rutiner har förändrats pga. upptäckta felaktigheter i registrerade förfallodatum.

C Betalning leverantörsfakturor Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

D Personal- & LöneadministrationEfterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

E Löneutbetalningar Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

F Övriga utbetalningar Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

G Bokföringsorder Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Utfört av Deloitte under två granskningstillfällen under 2018.

H Lämnade offerter Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Har bara blivit gjort till viss del under 2018 pga. vakant tjänst resp. långtidssjukfrånvaro.

2 Kreditpolicyn och dess IT-miljö A Avskrivning Kundfordran IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy -

B Kreditprövning IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy -

C Kreditering fakturor IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy Har bara blivit gjort till viss del under 2018 pga. vakant tjänst resp. långtidssjukfrånvaro

D Anstånd & Amorteringsplaner IT-miljörisk & efterlevnad Kreditpolicy Har bara blivit gjort till viss del under 2018 pga. vakant tjänst resp. långtidssjukfrånvaro

3 Finanspolicy A Fördelning fast och rörlig ränta Efterlevnad Finanspolicy Inte längre aktuellt då Borås Stad centralt tagit över all räntebindning för effektivare administration

B Ränteswapskontrakt Efterlevnad Finanspolicy Inte längre aktuellt då Borås Stad också tagit över all administration av Ränteswapar

4 Inköps-/Upphandlingspolicy A Avtalstrohet & LUF Efterlevnad Inköps-/Upphandlingspolicy -

5 Kostnad egna mantimmar A Tidsregistrering på arbetsorder Rimlighet och Tidpunkt för registrering -

B Bokföring av timkostnader Rimlighet och Attester -

6 Andra riktlinjer, instruktioner & rutiner A Representation Efterlevnad av bolagets riktlinjer -

B Körjournal Efterlevnad av bolagets riktlinjer Har bara blivit gjort till viss del under 2018 pga. vakant tjänst resp. långtidssjukfrånvaro

C Bensinkort Efterlevnad av bolagets riktlinjer -

D Fullmakter hos Bank Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

E Kontantkassa Korrekta verifkationsunderlag Kontantkassan avvecklades i maj 2015.

F Inköp av mobiltelefoner Efterlevnad av bolagets riktlinjer -

G Tjänsteresor Efterlevnad av bolagets riktlinjer Har bara blivit gjort till viss del under 2018 pga. vakant tjänst resp. långtidssjukfrånvaro

Uppdaterat:  2019-02-21  (Kenneth Helin)
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Internkontroll 

 

Internkontroll är ett verktyg som används för att säkerställa att de uppgifter som görs 

inom bolaget är ändamålsenliga och ekonomiskt tillfredställande. Att bolaget följer de 

rutiner som är uppsatta. Internkontrollen ses som ett hjälpmedel i bolaget och används 

genom att de olika arbetsuppgifterna har dokumenterade rutiner som följs upp och 

revideras löpande. Stickprovskontroller görs löpande och avvikelser dokumenteras i en 

framtagen avvikelserapport. 

 

Internkontrollplanen är upprättad efter en bedömning av risk och väsentlighet vid 

utförande av arbetsuppgifter som görs inom bolaget.  Skalan ligger mellan 1-10 där 1 

anses som liten risk/väsentlighet och 10 som stor risk/väsentlighet. 

 

Planen är upprättad efter en granskning av följande områden: 

 

Verksamhet 

Bokslutsprocessen 

Intäktsprocessen 

Inköpsprocessen 

Anläggningstillgångar 

IT 

Lagar och riktlinjer 

HR-processen 

 

Efter arbetet med att bedöma riskerna i bolaget så särskildes de mest kritiska 

processerna. Dessa är sammanställda och genomgångna med all personal samt 

styrelsen.  

 
  



 

 

Internkontrollplan 
 

# Risk-definition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/ 

aktivitet 

Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för 

rapportering 

Testad 

4 Brist i leverans Risk att inte leverera rätt till de 

som arrangerar evenemang eller 

andra aktörer som gör att de 

kanske inte vill komma tillbaka till 

Borås 

Verksamheten Uppföljning görs av utfallet 

på utförda projekt, T.ex. 

utförs 

marknadsundersökningar av 

kundnöjdhet på utvalda 

projekt. 

Löpande Projektledaren Marknads 

Undersökningar på 

utförda projekt. 

Stickprov görs på 

utfallet av marknads-

föringsundersökningar. 

Verksamhets 

chef 

Görs på 

förhands-valda 

projekt efter 

utförandet 

Ej utförd 

pga 

vakans 

8 Person- 

beroende 

Risk för felaktigheter i bokslutet 

på grund av att ekonomiansvarig 

Inte är på plats.  

Bokslut Rutinbeskrivning och 

checklista finns upprättat för 

hur de kritiska momenten i 

bokslutet skall hanteras. 

Löpande Ekonomi 

ansvarig 

Rutinbeskrivning och 

checklista för bokslut. 

Kontrollera att det finns 

en aktuell rutin-

beskrivning upprättad 

VD November 25/1 

30 IT-system Risk för driftsäkerhet i IT-

systemen 

IT Rutinbeskrivning finns för 

hur arbetsuppgifter skall 

hanteras vid eventuellt 

driftstopp. 

Löpande IT ansvarig Rutinbeskrivning för 

IT-driftstopp 

Kontrollera att det finns 

en aktuell rutin-

beskrivning upprättad. 

Verksamhets 

chef 

Årsvis 30/4 

31 Lagar & 

Riktlinjer 

Risk för att lagar och riktlinjer 

avseende personal inte följs 

Lagar & 

Riktlinjer 

Rutin finns implementerad 

avseende vart man skall 

vända sig när man har 

personalfrågor. 

Löpande  Verksamhets 

chef 

HÖK, AB och svensk lag Kontrollera att 

verksamhetschef 

genomför erforderliga 

utbildningar och 

nyhetsdagar. 

Arbetsgivarnytt 

VD Årsvis Löpande 

32 Lagar & 

Riktlinjer 

Risk för att bolagsnära lagar 

och riktlinjer inte efterlevs 

Lagar & 

Riktlinjer 

Revisor som reviderar  

Bokslut varje år. 

årsvis Ekonomi- 

ansvarig 

Revisionsrapporter Tertial och boklutspärm. 

Boksluts-program 

 

 

VD Tertial och 

Januari 

 

18/5 

samt 

18/11 

39 Rån Risk för rån – kontanthantering HR Personalen informeras 

löpande om de 

säkerhetsrutiner som finns. 

Årsvis Verksamhets 

chef 

Bevis på deltagande 

t.ex. erhållet material 

från säkerhets 

genomgång 

Kontrollera med 

personalen att de 

erhållit en 

säkerhetsgenomgång 

VD Årsvis Löpande 

40 Ny anställning Nyanställd får inte korrekt 

information om lagar och regler. 

HR Personalhandbok 

 

Vid anställ-

ning 

Verksamhets-

chef 

Checklista & 

Rutiner 

Kontrollera avprickad 

checklista 

 

VD 3 månader 

Efter 

nyanställning 

  

18/8 

 



KONCERNEN,  INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB KONTROLLPLAN 2018

# Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för testning Testad Testad

1 Förfrågnings-
underlag

Risk för att förfrågningsunderlaget 
ej är fullständigt eller tillräckligt 
tydligt

Upphandlings-
processen

Kvaliteten på förfrågningsunderlaget 
säkerställs genom att 
upphandlingsansvarig kontrollerar innan 
upphandling läggs ut.

Alla upphandlingar Ansvarig för 
upphandlingen

Kvalitetskontrollen dokumenterats 
genom att VD skriver under 
inbjudan

Innan upphandling offentliggörs VD Vid upphandling av 
entreprenader varje 
gång övriga 
upphandlingar en 
gång / år

2 Hyresgäst konkurs Risk att hyresgästen går i konkurs 
eller ej kan betala

Intäktsprocessen Kreditbedömning görs på nya kunder när 
hyrestiden är längre än två år eller att 
hyresbeloppet överstiger 50 000 kr/år

Alla hyresavtal Förvaltare Kontrollen dokumenteras genom 
att kreditbedömningen signeras 
OK av VD

Innan hyresavtalet undertecknas av VD Ekonom Två ggr / år

3 Projektekonomi Risk att projektekonomin ej håller.
Risken att kalkylen ej följs upp, 
vilket kan innebära att ökade 
kostnader ej uppmärksammas

Investering och bygg Projektbudgeten följs upp på varje 
projekt genom slutprognoser. 

Tre ggr / år P 1 till 
P3 och vid större 
avvikelse 
omgående och där 
efter varje månad

Projektledaren På särskild signerad prognos 
blankett som redovisas vid projekt 
genomgång till bolagets VD  

Tre ggr / år för att säkerställa att 
kalkylerna följs upp enligt bolagets 
byggprocess

VD redovisar till 
styrelse vid 
projekt 
överstigande 
två MKR

Varje styrelsemöte

4 Tidplanen Risk att tidplanen ej håller, vilket 
kan medföra att hyreskontraktet 
faller.

Investering och bygg Projektledaren kontrollerar på varje 
byggmöte att tidplanen håller så att 
åtgärder kan sättas in om planen inte  
håller

Varje byggmöte / 
projektmöte

Projektledaren Kontrollen dokumenteras i 
byggmötesprotokoll

Projektgenomgång med VD vid projekt 
överstigande två mkr

VD Tre ggr / år

5 Byggprocessen Risk att byggprocessen ej efterlevs Investering och bygg Projektledaren kontrollerar på varje 
byggmöte att byggprocessen följs så att 
korrigeringar kan ske om processen inte 
följs

Varje byggmöte / 
projektmöte

Projektledaren Kontrollen dokumenteras i 
byggmötesprotokoll

Projektgenomgång med VD vid projekt 
överstigande två mkr

VD Tre ggr / år

6 Momssättning Risk att momssättningen av 
fastigheterna ej blir korrekt.

Bokslutsprocessen Uppmätning av lokalytor i rätt 
momskategori. Ev. justering till 
Skatteverket

Varje år eller efter 
slutbesiktning av 
ombyggnad

Förvaltare Ritningar Genomgång i jan vart år eller efter 
inflyttning i om eller nybyggnad

Ekonom En gång/ år eller efter 
omflyttning eller 
inflyttning

7 Nedskrivningsbehov 
fastighet

Risk för nedskrivningsbehov av 
fastighet

Bokslutsprocessen Vid bokslut en gång / år vid 
bokslut

Ekonom Kalkyl med motivering Värderingskalkyl VD Jan varje år

8 Nedskrivningsbehov 
projekt

Risk för nedskrivningsbehov av 
projekt

Bokslutsprocessen Vid bokslut en gång / år vid 
bokslut

Ekonom Kalkyl med motivering Värderingskalkyl VD Jan varje år

9 Hissbesiktning Risk att hissbesiktning ej är 
genomförd

Lagar och riktlinjer Vid månatliga ronderingar kontrolleras 
att hissar är besiktigade

en fastighet / 
månad

Fastighetsskötare Hisslogg Hisslogg kontrolleras varje KV Förvaltare Fyra ggr / år

10 Brandskydd Risk att det systematiska 
brandskyddsarbetet ej är 
genomfört

Lagar och riktlinjer Vid månatliga ronderingar kontrolleras 
att brandskyddet fungerar

en fastighet / 
månad

Fastighetsskötare Brandskyddspärm Genomgång av brandskydd i alla 
fastigheter 

Förvaltare En gång / år

11 Försäkring Risk att fastigheterna ej är 
försäkrade

Lagar och riktlinjer Årskontroll av att alla fastigheter är 
försäkrade samt kontroll vid om- till och 
nybyggnad, köp eller försäljning av 
fastighet

Vid förändring 
samt nov varje år

Ekonom i 
samverkan med 
Förvaltare

Försäkringsbrev Attest av försäkringsbrev VD Vid förändring samt 
nov varje år

12 Lagar Risk att det kommer förändringar i 
lagar som bolaget ej har 
implementerat.

Lagar och riktlinjer Rättsnätet abonnemangstjänst som 
förutom svensk lagstiftning och svenska 
rättsfall inkluderar förarbeten, 
myndighetsföreskrifter och annan 
juridisk information. 

Enligt abonnemang Förvaltare, 
Ekonom och VD

Rättsnätet abonnemangstjänst Kontroll av abonnemangen VD En gång/ år eller efter 
omorganisation

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) med dotterbolag Eolus 6 AB och Borås Lokaltrafik AB har genomfört en riskanalys enligt interna kontrollplan 2018. IBAB med dotterbolagens internkontroll har varit tillräcklig och ändamålsenlig, med godkänt resultat.

Koncernen, Industribyggnader i Borås AB 2019-02-04

Lars Nordin VD



Borås Kommuns Parkerings AB

Riskanalys &

internkontrollplan

Senast uppdaterad: 2019-01-14  

Urval:
Prio, högst: 1

Total, lägst: 50



Omvärlden Borås Kommuns Parkerings AB 2019-01-14

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

OM1 Lev KK Leverantörer går i konkurs 2 2 4 2 2019-01-11

OM2 Brist i leverans Leveransförhållanden som inte fungerar 2 3 6 2 2019-01-11

OM3 Myndighetsprocesser Tröga myndighetsprocesser förhindrar vår plan 3 2 6 2 2019-01-11

OM4 Otrygghet Otrygghet, ökad skadegörelse, kriminella gäng 3 2 6 3 2019-01-11

OM5 Politiskt beslut Beslut som påverkar men vi ej äger 2 4 8 3 2019-01-11

OM6 Konjunktur Konjunkturen 3 1 3 3 2019-01-11

OM7 Klimatförändringar Onormala väderförhållanden, naturkatastrofer 1 2 2 3 2019-01-11

OM8 Förtroende Minskat förtroendekapital/anseende 1 2 2 3 2019-01-11

OM9 Ekonomi Ökade räntor, andra faktorer som påverkar 3 2 6 2 2019-01-11

OM10 Riktlinjer P köpsmedel Risk att kommunen ej följer Riktlinjer kring p köpsmedel   3 3 9 1 2019-01-11



Verksamheten Borås Kommuns Parkerings AB 2019-01-14

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

V1 Intäkter Färre bilar, ej rätt produkt för kund ger minskade intäkter 1 1 1 3 2019-01-11

V2 Brist i beslut och utveckling Styrelsefrånvaro 1 4 4 3 2019-01-11

V3 kostnader Risk för försämrat resultat genom högre kostnader 1 3 3 2 2019-01-11

V4 Stödssystem Störningar  avbrott i nätverk, eller  uppföljningssystem eller 

kamerasystem, övervakningssystem

2 3 6 2 2019-01-11

V5 Inköpsprocesser Risk att upphandlingar ej sker på rätt sätt enligt Lou. 1 3 3 2 2019-01-11

V6 Färre som parkerar Risk att kunder ej parkerar när vi ändrar avgiftstruktur 1 2 2 3 2019-01-11

V7 Avbrott övervakningskamerorLängre avbrott så säkerhet/trygghet påverkas negativt 2 2 4 3 2019-01-11



Personal och löner Borås Kommuns Parkerings AB 2019-01-14

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

P1 Felrekrytering Felrekrytering 1 3 3 2 2019-01-11

P2 Kompentensförsörjning Att ej anpassa kompentens efter omvärld och utveckling 1 3 3 1 2019-01-11

P3 Sjukfrånvaro Lång och kostsam sjukfrånvaro 2 2 4 2 2019-01-11

P4 Lön i ej tid Att lön ej utbetalas i tid 1 1 1 2 2019-01-11

P5 Fel lön Felaktig lön utbetalas 1 1 1 2 2019-01-11

P6 Personolyckor Risk för personolyckor (personal, externa) 1 3 3 2 2019-01-11

P7 Personberoende Risk för personberoende i arbetet inom  tjänster, upphandlingar 

och inköp

2 2 4 2 2019-01-11

P8 Nyckelpersoner Flera nyckelpersoner är frånvarande en längre tid. Fler än 2pers 2 2 4 2 2019-01-11

P9 Smittorisker för personal Influensa mm 1 1 1 3 2019-01-11

P10 Risk för hot som 

parkeringsvakt 

Parkeringsvakten kan utsättas för hotfulla situationer 3 4 12 1 2019-01-11

P11 Krishantering Bristfällig krishanteirng personal 1 3 3 2 2019-01-11



Fastigheter och fastighetsservice Borås Kommuns Parkerings AB 2019-01-14

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

F1 Fel byggteknik Användandet av metod/material som inte håller 1 3 3 3 2019-01-11

F2 Radon Risk för höga nivåer av radon i fastigheterna 1 3 3 3 2019-01-11

F3 Maskinpark Risk för ej funktionell maskinpark 1 1 1 3 2019-01-11

F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 2 2 4 2 2019-01-11

F5 Felprioriterade projekt Felprioritering av projekt 1 2 2 3 2019-01-11

F6 Egendomskada Risk för skador på våra fastigheter 2 2 4 2 2019-01-11

F7 Försäkringsskydd Bristfälligt försäkringsskydd 1 4 4 2 2019-01-11

F8 Politiska beslut kring trafik Fel läge på parkeringshus ej attraktiva 1 4 4 2 2019-01-11

F9 Brand Brand i phus, anläggningar i bilar elbilar 2 4 8 1 2019-01-11

F10 Brand Brand i bolagets kontor 1 4 4 2 2019-01-11

F 11 Avbrott, el Längre elavbrott (över ett dygn vintertid) 1 2 2 3 2019-01-11

F12 Avbrott, vatten Längre vattenavbrott (över ett dygn vintertid) 1 1 1 3 2019-01-11

F13 Avbrott, fjärrvärme Längre fjärrvärmestopp (över ett dygn vintertid) 1 1 1 3 2019-01-11



Ekonomi Borås Kommuns Parkerings AB 2019-01-14

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

E1 Likviditetsbrist Risk för likviditetsbrist 1 2 2 2 2019-01-11

E2 Lån- Finansiering Risk för att vi ej får finansiering 1 2 2 2 2019-01-11

E3 Olämplig motpart Risk för affärer med olämplig motpart 1 2 2 2 2019-01-11

E4 Förskingring Risk för förskingrig av bolagets tillgångar 1 3 3 2 2019-01-11

E5 Kortsiktighet Risk för ekonomiskt kortsiktiga styrelsebeslut 1 3 3 2 2019-01-11

E6 Överföring Intäkter Risk för uteblivna intäkter 2 3 6 2 2019-01-11



Redovisning/Rapportering Borås Kommuns Parkerings AB 2019-01-14

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

R1 Årsredovisningen Risk för ofullständiga uppgifter i årsredovisningen 1 2 2 3 2019-01-11

R2 Felaktig kontering Risk för felaktig redovisning/kontering 1 1 1 3 2019-01-11

R3 Misstämning värden Risk för olika värden i olika system 2 2 4 2 2019-01-11

R4 Fel PR/BU Risk för felaktiga prognoser och budget 1 2 2 2 2019-01-11

R5 Priser Risk för felaktig värdering av prissättning 2 2 4 2 2019-01-11

R6 Soc avg/källskatt Sociala avgifter och källskatt beräknas fel 1 1 1 3 2019-01-11

R7 Felaktiga fakturor Risk att felaktiga fakturor bokförs och betalas 1 3 3 2 2019-01-11 Carina C 

R8 Periodisering kostnader Risk att kostnader tas i fel period 1 1 1 3 2019-01-11

R9 Fastighetsvärdering Risk för felaktiv värdering pga svår bedömning 2 3 6 3 2019-01-11

R10 Upp- och nedskrivning Risk för fel hantering av ned- och uppskrivningar 1 2 2 3 2019-01-11

R11 Värdeår Risk för fel hantering av värdeår 1 1 1 3 2019-01-11

R12 Utrangering maskiner Risk för att utrangerade maskiner och inventarier 

finns kvar i anläggningsregistret

1 1 1 3 2019-01-11

R13 Moms Risk för felaktig hantering av moms 1 2 2 3 2019-01-11

R14 Attestregler Risk för att attestregler inte efterlevs 1 1 1 3 2019-01-11

R15 Överskriden budget Risk för överskridande av projektbudget 1 4 4 3 2019-01-11

         



IT/Hjälpsystem Borås Kommuns Parkerings AB 2019-01-14

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

IT1 Åtkomst personaluppgifter Obehörig åtkomst till personaluppgifter 2 2 4 3 2019-01-11

IT2 Dataintrång Dataintrång 2 2 4 2 2019-01-11

IT3 Felaktig information Felaktig information i våra olika system 1 2 2 2 2019-01-11

IT4 Driftstörningar Driftsstörningar 2 3 6 2 2019-01-11

IT1 Föråldrade IT-system IT system som ej uppnår dagens krav 3 3 9 1 2019-01-11

IT2 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 2 2 4 3 2019-01-11

IT3 Fysisk IT-miljö Bristfällig fysisk säkerhet (brand, inbrott i serverrum etc.) 2 2 4 3 2019-01-11

IT4 Back-up Bristfälliga backup-rutiner 1 3 3 2 2019-01-11

IT5 Uppföljning IT-investeringar Bristfällig projektuppföljning vad gäller IT-investeringar 1 1 1 2 2019-01-11

IT6 Kravspecifikation IT-

investeringar

Bristfällig kravspecifikation vad gäller IT-investeringar 1 1 1 2 2019-01-11

IT7 Sabotage Sabotage av hemsida och intranät 1 1 1 3 2019-01-11

IT8 Felaktiga behörigheter Anställda har felaktig behörighet 1 1 1 2 2019-01-11

IT9 Störning för kund Våra kunder kan ej läsa hemsidan pga IT-problem 1 1 1 3 2019-01-11

IT10 Förlorade intäkter Avbrott i system för intäkter eller överföringar till bank 2 4 8 2 2019-01-11

IT11 Driftstörningar Nätverk 2 3 6 2 2019-01-11

IT12 Behörigheter Risk för otillbörlig behörig i IT- System 1 3 3 2 2019-01-11



Lagar och andra krav Borås Kommuns Parkerings AB 2019-01-14

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

K1 Handlingar Risk för att handlingar försvinner 1 3 3 3 2019-01-11

K2 Efterlevnad lagar Bristande efterlevnad av lagar 1 3 3 3 2019-01-11

K3 Uppdaterade nya lagar och 

förordningar

Ej uppdaterade vad gäller ny lagstiftning 1 2 2 2 2019-01-11

K4 Ägardirektiv Risk för att ägardirektivet inte efterföljs 1 2 2 3 2019-01-11

K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många 

beställare)

1 2 2 3 2019-01-11

K6 Miljö- och kvalitetspolicy Bristande efterlevnad av miljö- och kvalitetspolicy 1 2 2 3 2019-01-11

K7 Arbetsmiljöpolicy Bristande efterlevnad av arbetsmiljöpolicy 1 3 3 2 2019-01-11

K8 Jämställdhetsplan Bristande efterlevnad av jämställdhetsplan 1 3 3 2 2019-01-11

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskydd 1 3 3 2 2019-01-11

K10 LOU Bristfälliga rutiner då bolaget är en upphandlande 

myndighet (LOU)

1 2 2 3 2019-01-11

K11 Dokumenthantering Felaktig dokumenthantering kontroll utgående 

handlingar

1 1 1 3 2019-01-11

K12 Kommunens prioriterade mål Risk för att något av kommunens prioriterade mål ej 

uppfylls.

1 2 2 3 2019-01-11

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig 1 2 2 3 2019-01-11

K14 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret+ anläggningar 1 3 3 1 2019-01-11

K15 Felutfärdade p böter Kontrollavgifter och parkeringsanmärkningar 2 2 4 2 2019-01-11

K16 Okända lagar av oss ej kända nya lagar och förordningar 1 2 2 3 2019-01-11



Miljö Borås Kommuns Parkerings AB 2019-01-14

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

M1 Kortsiktighet Risk för miljömässigt kortsiktiga styrelsebeslut 1 2 2 3 2019-01-11

M2 Måluppfyllnad Miljömålen uppnås ej 1 2 2 2 2019-01-11

M3 Handlingsplan Åtgärder på handlingsplanen genomförs ej 1 2 2 2 2019-01-11

M4 Farligt avfall Risk för felaktig hantering av farligt avfall 1 2 2 3 2019-01-11

M5 Miljöolycka Större miljöolycka 1 3 3 3 2019-01-11



Urval Borås Kommuns Parkerings AB 2019-01-14

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio

P11 Risk för hot som parkeringsvakt Parkeringsvakten kan utsättas för hotfulla situationer 9 1

P2 Kompentensförsörjning Att ej anpassa kompentens efter omvärld och utveckling 3 1

F9 Brand Brand i phus, anläggningar i bilar elbilar 8 1

F7 Försäkringsskydd Bristfälligt försäkringsskydd 4 2

OM10 Riktlinjer P köpsmedel Risk att kommunen ej följer Riktlinjer kring p köpsmedel   9 1

IT1 Föråldrade IT-system IT system som ej uppnår dagens krav 9 1

IT6 Förlorande  intäkter Avbrott i system för intäkter eller överföringar till bank 8 2

K14 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret+ anläggningar 3 1

K15 Felutfärdade p böter Kontrollavgifter och parkeringsanmärkningar 4 2

R7 Felaktiga fakturor Risk att felaktiga fakturor bokförs och betalas 3 2

V5 Inköpsprocesser Risk att upphandlingar ej sker på rätt sätt enligt Lou. 3 2

 



Internkontrollplan Borås Kommuns Parkerings AB 2019-01-14

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar

P11 Risk för hot som 

parkeringsvakt 

Parkeringsvakten kan utsättas för hotfulla 

situationer

9 1 Rutin vid hot och kris upprättas VD
Pågår

Genomgång vid skyddsronder 

2ggr/år

VD Löpande I handlingsplan

P2 Kompentensförsörjning Att ej anpassa kompentens efter omvärld och 

utveckling

3 1 Omvärldsbevakning inom staden och 

produkten 

VD
Pågår

Följa upp planerade investeringar 

och mål

VD Löpande

F9 Brand Brand i phus, anläggningar i bilar elbilar 8 1 Följa branskyddsbestämmelser både 

för befinlitga och nya anläggningar. 

Information till all personal

VD

Pågår

Kontroll av underhållsplan för 

anläggningar och byggnationer

VD 2019 I handlingsplan

OM10 Riktlinjer P köpsmedel Risk att kommunen ej följer Riktlinjer kring p 

köpsmedel   

9 1 Befintliga rutiner  och adekavt 

dokument gås igenom

VD
Pågår

I kontakt med kommunen aktualisera 

frågan

Styrelse .2019 I handlingsplan

IT1 Föråldrade IT-system IT system som ej uppnår dagens krav 9 1 Inventera bolagets IT- system Affärsutveckla

re
Pågår

Rapport till VD. VD Årligen på hösten I handlingsplan

IT6 Förlorande  intäkter Avbrott i system för intäkter eller överföringar 

till bank

8 2 Säkerställa upprätthållandet i it 

/system genom krav i upphandlingar 

och avtal.

Affärsutveckla

re Pågår

Rapport till VD. VD Årligen på hösten I handlingsplan

K14 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret+ 

anläggningar 

3 1 Genomgång av fastigheter och 

ansvaret vid budgetarbetet

VD
Pågår

Kontroll att rutinen efterlevs, översyn 

av försäkringar 

VD Årligen på hösten I handlingsplan

K15 Felutfärdade p böter Kontrollavgifter och parkeringsanmärkningar 4 2 Informera personal som arbetar ute på 

fält samt med admin om hur vi skall 

arbeta, Uppföra tydliga rutiner vid 

behov

Avd chef 

övervakning
Klar

Rapport till VD VD Löpande I handlingsplan

R7 Felaktiga fakturor Risk att felaktiga fakturor bokförs och betalas 3 2 Följa rutiner och attestordning Avd chef 

Ekonomi
Klar

Rapport till VD VD Löpande I handlingsplan

V5 Inköpsprocesser Risk att upphandlingar ej sker på rätt sätt 

enligt Lou.

3 2 Följa Lou samt  Koncerninköps rutiner 

och riktlinjer vid direktupphandlingar

VD

Klar

Närvaro och deltagande och kontroll 

av rutiner samt utbildning

VD Löpande I handlingsplan

KONTROLLMOMENTRISK PLANERING



Datum Reviderad av

2019-01-11 Birgitta

2019-01-14 Micael S & Birgitta

2019-01-30 Birgitta

2019-02-06 Precidie CC och VD

  

  

  



Kommentar

Skapad och anpassad till P bolaget

Förebereda inför möte

Ändrat utefter styrelsemöte samt förslag på urval för internkontrollplan

Underlag för styrelsemöte färdigställt beslut om internkontrollplan

 

 

 



Arkiv - Internkontrollplan Borås Kommuns Parkerings AB 2019-01-14

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/Aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Ansvarig Tidplan

RISK KONTROLLMOMENT PLANERING



Fristadbostäder AB

Riskanalys &

internkontrollplan

Senast uppdaterad: 2019-02-06

Urval:
Prio, högst: 1

Total, lägst: 50



Omvärlden Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

OM1 Lev KK Leverantörer går i konkurs 5 5 25 3 2013-04-30

OM2 Brist i leverans Leveransförhållanden som inte fungerar 5 5 25 3 2013-04-30

OM3 Myndighetsprocesser Tröga myndighetsprocesser förhindrar oss att påbörja 

nya projekt.

8 6 48 2 2013-04-30

OM4 Otrygghet Otrygghet, ökad skadegörelse, kriminella gäng 4 6 24 2 2013-04-30

OM5 Politiskt beslut Förändrad politiskt förhållningssätt till hyresrätten 5 7 35 3 2013-04-30

OM6 Konjunktur Konjunkturen 5 7 35 3 2013-04-30

OM7 Stadsdelar Mindre fokus på Fristad i Borås Stad 8 6 48 2 2013-04-30

OM8 Klimatförändringar Onormala väderförhållanden, naturkatastrofer 3 4 12 3 2013-04-30

OM9 Förtroende Minskat förtroendekapital/anseende 4 8 32 2 2013-08-27



Verksamheten Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

V1 Fel hyra Risk för att felaktiga hyror debiteras ut 3 4 12 2 2013-04-30

V2 Felaktiga inköp Risk att direktupphandlingar sker på felaktigt sätt 5 7 35 2 2013-04-30

V3 Risk för vakanser Risk för vakanser 2 8 16 3 2013-04-30

V4 Ökad omflyttning Risk för ökad omflyttning/slitage 1 6 6 3 2013-04-30

V5 Krishantering Bristfällig krishantering personal, egendom/hg samt Borås Stad 3 6 18 3 2013-04-30

V6 Hyresnivåer Minskade hyresnivåer 1 6 6 3 2013-04-30

V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, slitage, störningar 7 7 49 1 2013-04-30

V8 Hyresgästkrav Ökade krav från hyresgäster 5 5 25 3 2013-04-30

V9 Sekretess Bolagets affärshemligheter sprids av anställda eller styrelse 2 9 18 3 2016-10-31



Personal och löner Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

P1 Felrekrytering Felrekrytering 3 7 21 3 2013-04-30

P2 Arbetsolyckor Arbetsolyckor inte rapporteras 3 3 9 3 2013-04-30

P3 Pensionsavgångar Stora pensionsavgångar inom ett 5-10 årsperspektiv 7 3 21 2 2013-04-30

P4 Sjukfrånvaro Lång och kostsam sjukfrånvaro 4 6 24 3 2013-04-30

P5 Lön i ej tid Att lön ej utbetalas i tid 2 6 12 3 2013-04-30

P6 Fel lön Felaktig lön utbetalas 3 4 12 3 2013-04-30

P7 Personolyckor Risk för personolyckor (personal, externa) 3 8 24 2 2013-04-30

P8 Personberoende Risk för personberoende på vissa tjänster, upphandlingar och 

inköp

3 7 21 3 2013-04-30

P9 Långtidsfrånvaro 

nyckelpersoner

En eller flera nyckelpersoner är frånvarande en längre tid. 6 8 48 2 2013-07-02

P10 Smittorisker för personal T.ex. via sticksår 1 8 8 3 2013-08-19



Fastigheter och fastighetsservice Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

F1 Fel byggteknik Användandet av metod/material som inte håller 5 8 40 3 2013-04-30

F2 Radon Risk för höga nivåer av radon i fastigheterna 2 7 14 3 2013-04-30

F3 Maskinpark Risk för ej funktionell maskinpark 1 3 3 3 2013-04-30

F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 9 9 81 1 2013-04-30

F5 Felprioriterade projekt Felprioritering av projekt 3 5 15 3 2013-04-30

F6 Egendomskada Risk för skador på våra fastigheter 4 8 32 2 2013-04-30

F7 Försäkringsskydd Bristfälligt försäkringsskydd 3 7 21 3 2013-04-30



Ekonomi Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

E1 Likviditetsbrist Risk för likviditetsbrist 2 9 18 3 2013-04-30

E2 Nya lån Risk för att vi inte får nya lån vid nybyggnation eller då 

gamla lån löper ut 

1 9 9 3 2013-04-30

E3 Räntehöjningar Risk för snabba räntehöjningar slår på resultatet så 

snabbt att vi inte hinner justera andra utgiftsposter

1 9 9 3 2013-04-30

E4 Olämplig motpart Risk för affärer med olämplig motpart 2 7 14 3 2013-04-30

E5 Finanspolicy Risk för att finanspolicyn inte efterlevs 2 8 16 3 2013-04-30

E6 Förskingring Risk för förskingrig av bolagets tillgångar 2 9 18 3 2013-05-17

E7 Kortsiktighet Risk för ekonomiskt kortsiktiga styrelsebeslut 4 9 36 2 2013-05-17



Redovisning/Rapportering Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

R1 Årsredovisningen Risk för ofullständiga uppgifter i årsredovisningen 2 4 8 3 2013-04-30

R2 Felaktig kontering Risk för felaktig redovisning/kontering 2 3 6 3 2013-04-30

R3 Misstämning värden Risk för olika värden i olika system 3 5 15 3 2013-04-30

R4 Fel PR/BU Risk för felaktiga prognoser och budget 4 5 20 2 2013-04-30

R5 Taxor Risk för felaktig värdering av taxor 2 5 10 3 2013-04-30

R6 Soc avg/källskatt Sociala avgifter och källskatt beräknas fel 1 3 3 3 2013-04-30

R7 Felaktiga fakturor Risk att felaktiga fakturor bokförs och betalas 4 5 20 2 2013-04-30

R8 Periodisering kostnader Risk att kostnader tas i fel period 2 4 8 3 2013-04-30

R9 Fastighetsvärdering Risk för felaktig värdering av fastigheterna 6 7 42 2 2013-04-30

R10 Upp- och nedskrivning Risk för fel hantering av ned- och uppskrivningar 5 8 40 3 2013-04-30

R11 Värdeår Risk för fel hantering av värdeår 2 3 6 3 2013-04-30

R12 Utrangering maskiner Risk för att utrangerade maskiner och inventarier 

finns kvar i anläggningsregistret

3 3 9 3 2013-04-30

R13 Moms Risk för felaktig hantering av moms 4 5 20 2 2013-04-30

R14 Attestregler Risk för att attestregler inte efterlevs 2 3 6 3 2013-04-30

R15 Överskriden projektbudget Risk för överskridande av projektbudget 6 7 42 1 2013-04-30

R16 Nya redovisningsregler Risk för att välja fel system för 

komponentavskrivning

6 8 48 3 2013-04-30 2013-08-27



IT/Hjälpsystem Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

IT1 Åtkomst personaluppgifter Obehörig åtkomst till personaluppgifter 4 2 8 3 2013-04-30

IT2 Dataintrång Dataintrång 2 6 12 3 2013-04-30

IT3 Felaktig information Felaktig information i våra olika system 5 6 30 2 2013-04-30

IT4 Driftstörningar Driftsstörningar 5 8 40 2 2013-04-30

IT5 Föråldrade IT-system Föråldrade IT-system 3 5 15 3 2013-04-30

IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 7 6 42 1 2013-04-30

IT7 Fysisk IT-miljö Bristfällig fysisk säkerhet (brand, inbrott i serverrum etc.) 2 7 14 3 2013-04-30

IT8 Back-up Bristfälliga backup-rutiner 2 7 14 3 2013-04-30

IT9 Uppföljning IT-investeringar Bristfällig projektuppföljning vad gäller IT-investeringar 1 4 4 3 2013-04-30

IT10 Kravspecifikation IT-

investeringar

Bristfällig kravspecifikation vad gäller IT-investeringar 3 6 18 3 2013-04-30

IT11 Sabotage Sabotage av hemsida och intranät 1 8 8 3 2013-04-30

IT12 Felaktiga behörigheter Anställda har större behörighet än tjänsten kräver 4 6 24 2 2013-04-30

IT13 Störning för kund Våra kunder kan ej läsa hemsidan pga IT-problem 4 4 16 2 2013-04-30

IT14 Fastighetsstöd havererar Fastighetssystemet havererar 4 6 24 3 2013-04-30



Lagar och andra krav Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

K1 Handlingar Risk för att handlingar försvinner 2 8 16 3 2013-04-30

K2 Efterlevnad lagar Bristande efterlevnad av lagar 2 6 12 2 2013-04-30

K3 Uppdaterade nya lagar Ej uppdaterade vad gäller ny lagstiftning 2 6 12 2 2013-04-30

K4 Ägardirektiv Risk för att ägardirektivet inte efterföljs 2 7 14 3 2013-04-30

K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många 

beställare)

4 6 24 1 2013-04-30

K6 Miljö- och kvalitetspolicy Bristande efterlevnad av miljö- och kvalitetspolicy 2 4 8 2 2013-04-30

K7 Arbetsmiljöpolicy Bristande efterlevnad av arbetsmiljöpolicy 3 7 21 2 2013-04-30

K8 Jämställdhetsplan Bristande efterlevnad av jämställdhetsplan 3 3 9 3 2013-04-30

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskyddspolicy 4 8 32 1 2013-04-30

K10 LOU Bristfälliga rutiner då bolaget är en upphandlande 

myndighet (LOU)

5 7 35 2 2013-04-30

K11 Dokumenthantering Felaktig dokumenthantering kontroll utgående 

handlingar

5 6 30 2 2013-04-30

K12 Kommunens prioriterade mål Risk för att något av kommunens prioriterade mål ej 

uppfylls.

4 5 20 3 2013-04-30

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig 9 5 45 1 2013-04-30

K14 Fastighetsägaransvaret Brister i fastighetsägaransvaret 4 5 20 3 2013-04-30



Extraordinära händelser Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

X1 Brand, hyreshus Brand i hyreshus 6 10 60 1 2012-09-18

X2 Brand, bolaget Brand i bolagets kontor eller bovärdslokal 2 9 18 2 2012-09-18

X3 Dödsfall Påträffat dödsfall i tjänsten 6 6 36 2 2012-09-18

X4 Kris Kris hos personal (dödsfall, personligt mm) 6 9 54 1 2012-09-18

X5 Sjukskrivning Långtidssjukskriven personal (fler än två) 4 6 24 2 2012-09-18

X6 Hot Hot mot personal 2 9 18 2 2012-09-18

X7 Avbrott, el Längre elavbrott (över ett dygn vintertid) 2 9 18 3 2012-09-18

X8 Avbrott, vatten Längre vattenavbrott (över ett dygn vintertid) 2 9 18 3 2012-09-18

X9 Avbrott, fjärrvärme Längre fjärrvärmestopp (över ett dygn vintertid) 2 9 18 3 2012-09-18

X10 Miljöolycka Större miljöolycka 2 9 18 2 2012-09-18



Miljö Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

M1 Lågprioritering Miljöåtgärder lågprioriteras 2 7 14 2 2013-05-17

M2 Kortsiktighet Risk för miljömässigt kortsiktiga styrelsebeslut 4 7 28 2 2013-05-17

M3 Måluppfyllnad Miljömålen uppnås ej 7 2 14 2 2013-05-29

M4 Handlingsplan Åtgärder på handlingsplanen genomförs ej 7 5 35 2 2013-05-29

M5 Farligt avfall Risk för felaktig hantering av farligt avfall 2 6 12 3 2013-04-30



Urval Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio

V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, slitage, störningar 49 1

F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 81 1

R15 Överskriden projektbudget Risk för överskridande av projektbudget 42 1

IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 42 1

K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs (många beställare) 24 1

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av brandskyddspolicy 32 1

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är bristfällig 45 1

X1 Brand, hyreshus Brand i hyreshus 60 1

X4 Kris Kris hos personal (dödsfall, personligt mm) 54 1



Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Kontrollansvarig Tidplan Kommentar

V7 Hyresgäster Risk för svaga hyresgäster, får ej betalt, 

slitage, störningar

49 1 UC tas alltid innan kontrakt skrivs Uthyrare
Pågår

Gör stickprov på minst fyra nya 

kontrakt per år

VD Löpande I handlingsplan

F4-1 Eftersatt UH Uppdaterad underhållsplan 81 1 Kontrollera att underhållsplanen följs VD

Pågår

Genomgång och avstämning av 

underhållsplan. Dokumenteras i 

styrelseprotokoll.

Styrelse Årligen, feb, maj och 

sep

F4-2 Eftersatt UH Fastighetsinventering 81 1 Genomför inventering (under tre år). VD
Pågår

Löpande genomgång av utfall av 

inventering.

Styrelse 2017-2020

R15 Överskriden 

projektbudget

Risk för överskridande av projektbudget 42 1 Budgetera med buffertutrymme i 

årsbudgeten.

VD

Pågår

Löpande genomgång av års- och 

projektbudget. Dokumenteras i 

styrelseprotokoll.

Styrelse Löpande

IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 42 1 Inventera om all personal har relevant 

IT-kompetens.

Verksamhets-

samordnare
Pågår

Rapport till VD. VD Årligen på hösten I handlingsplan

K5 Inköpspolicy Risk för att inköpspolicyn inte efterlevs 

(många beställare)

24 1 Minst ett informationstillfälle med 

samtliga inköpsansvariga (6 st).

Verksamhets-

samordnare
Klar

Minnesanteckningar från 

informationsträff.

VD 2017-12-31 I handlingsplan

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av 

brandskyddspolicy

32 1 Information till all personal om 

brandskyddspolicyn.

Brandskydds-

ansvarig
Pågår

Minnesanteckningar från 

informationsträff.

VD 2020-12-31 I handlingsplan

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är 

bristfällig

45 1 Revideras minst en gång per år enligt 

rutin.

VD
Pågår

Kontroll att rutinen efterlevs. 

Dokumenteras i styrelseprotokoll.

Styrelse Årligen i maj

X1-1 Brand, hyreshus Minska risken för och skador av bränder 60 1 Informera om och uppmana 

hyresgäster att testa brandvarnare 

regelbundet

Uthyrare

Pågår

Antal informationstillfällen VD Årligen I handlingsplan

X1-2 Brand, hyreshus Minska risken för och skador av bränder 60 1 Informera löpande om brandrisker till 

hyresgästerna.

Uthyrare
Pågår

Antal informationstillfällen VD Årligen I handlingsplan

X1-3 Brand, hyreshus Ta fram krishanteringsplan för inträffad 

brand (roller, agerande mm)

60 1 Krishanteringsplan är färdigställd och 

införd

Brandskydds-

ansvarig
Klar

Kontroll att planen är klar och införd VD 2015-12-31 I handlingsplan

X4-1 Kris hos personal 

(dödsfall, personligt 

mm)

Avtal med extern partner om krisstöd, 

utbildning mm.

54 1 Avtal upprättat. VD

Klar

Avtalsgenomgång. Styrelse 2016-12-31 I handlingsplan

X4-2 Kris hos personal 

(dödsfall, personligt 

mm)

Planera och genomför utbildningar. 54 1 Utbildningar klara. VD

Pågår

Antal medarbetare som utbildats. 

Rapport till styrelse

Styrelse 2020-12-31 I handlingsplan

KONTROLLMOMENTRISK PLANERING



Datum Reviderad av

2013-10-11 KOS/PÖ

2014-09-01 KOS

2015-02-15 KOS

2016-11-15 KOS

2018-02-13 KOS

2018-10-15 KOS

2018-12-03 KOS

2019-02-06 KOS



Kommentar

Första utgåvan av riskanalys och internkontrollplanen (IKP) klar!

Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs

Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs

Lagt till V9 samt uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs

Översyn och kontrollerat följsamhet

Översyn och kontrollerat följsamhet

Översyn och kontrollerat följsamhet

Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs



Arkiv - Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2019-02-06

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio Nyckelkontroll/Aktivitet Ansvarig Status Metod för verifiering Ansvarig Tidplan
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Uppföljning intern kontrollplan 2018 för Borås Stadshus AB

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet FrekvensKontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Ansvar för punkten Tidpunkt Kontroll utförd
Eget kapital Moderbolagets 

soliditet är låg. Risk att 

det egna kapitalet blir 

förbrukat i 

moderbolaget.

BokslutsprocessenKontrollera att 

kapitaltäckningsgaranti 

finns upprättad av ägaren

Årsvis Styrelsen Aktuell kapitaltäcknings-

garanti har erhållits

Säkerställ att en 

kapitaltäckningsgaranti 

har upprättats

VD 2018-12-31 Aktuell kapitaltäckningsgaranti 

finns (2015/KS0252, KF 150416). 

Dessutom har soliditeten stärkts 

då bolaget erhöll aktieägartillskott 

2017.

Styrelsens roll Risk att styrelsen inte 

erhåller komplett 

information för att 

uppfylla sitt ansvar 

enligt ABL

Styr och ledning Styrelseutbildning samt 

utveckling av 

styrelsemötena. Samtliga 

ägarstyrningsärenden ska 

passera SHAB enligt nya 

ägardirektiv.

Årsvis Styrelsen Styrelseprotokoll samt 

sammanställning av 

dotterbolagens 

styrelseprotokoll/större 

frågor under perioden.

Kontrollera att minst 

fyra arbetsmöten hålls 

samt att 

ägarstyrningsärenden 

tas upp i SHAB. 

Kontollera att 

styrelseprotokollen 

anmäls till SHAB.

VD 2018-12-31 Två arbetsmöten har genomförts 

under året. Höstens möten ställdes 

in pga valet.  

Ägarstyrningsärenden och 

minnesanteckningar från plupp-

samtal har anmälts. 

Styrelseprotkoll från dotterbolagen 

anmäls upp till KS.

Finansieringsrisker 

inom koncernen

Risk att koncern-

bidrag från de 

överskottsgenererand

e bolagen inte räcker 

för att finansiera 

underskottsbolagen

Finansiering Styrelsen ska göra en årlig 

analys av finansierings-

riskerna i koncernen. 

Styrelsen ska 2018 

utarbeta plan för långsiktig 

finansiering. För 2018 går 

KC-bidragen runt men med 

mindre marginal än 

tidigare. 

Årsvis Styrelsen Borås Stads budget och 

årsredovisning, samt 

SHAB: s årsredovisning 

ska innehålla finansiell 

analys.

Kontrollera att 

dokumentation 

upprättas samt att plan 

för långsiktig 

finansiering över tre år 

utarbetas.

VD 2018-12-31 Analys tas med i såväl budget som 

ÅR from 2017. Analys är 

medtagen i bolagens samlade 

budgetärende from 2016. Plan för 

långsiktig finansiering inkluderas i 

arbetet med nya riktlinjer för god 

ekonomisk hushållning som ska 

färdigställas under 2019.

Verksamhets-

överlappningar 

mellan dotterbolagen

Gränsdragnings-

problem mellan några 

av dotterbolagens 

verksamheter

Bolagsstyrning Under 2018 ska 

organisationen för BSTF 

och BoråsBorås TME och 

Kongresscenter AB 

klargöras. SHAB föreslås 

överta ägarstyrningen av 

samtliga bolag.

Årsvis Styrelsen KF-beslut om 

organisations-

förändringar  och nytt 

ägardirektiv.

Kontrollera att beslut 

fattas av KF.

VD 2018-12-31 KF har beslutat om ombildning av 

BSTF där även kongress-

verksamheten ska ingå. 

Kongresscenter AB har  

likviderats. Nytt ägardirektiv har 

antagits på KF 22/3.

Värdering av aktier i 

dotterbolag

Risk för 

nedskrivningsbehov

Anläggnings-

tillgångar

Dokumenterad analys av 

värdet på dotterbolagen i 

förhållande till bokfört 

värde. Nedskrivning av 

aktier i BEMAB 171231 

minskar risken för 

ytterligare 

nedskrivningsbehov.

Årsvis Styrelsen Bokslutsmaterial Verifiering utifrån 

bokfört värde

VD 2018-12-31 Det gjordes ingen nedskrivning av 

aktier i BEMAB 2017 då deras 

egna kapital i stort uppgick till 

bokfört värde. Det finns inget 

nedskrivningsbehov 2018 heller då 

eget kapital överstiger det 

bokförda värdet.



Nr: Kontrollområde      

(rutin/system)

Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig

Rapportering till Utfört

1 Fast 2 Kontrollera att 
kundkreditfakturor är 
attesterade och att 
underlaget arkiveras på 
administrativa avdelningen.

Controller Ekonomichef Av de kontrollerade kreditfakturorna är det ännu ett flertal fakturor som 
endast är påskrivna av fakturaställaren, ej med beslutsattest. 

Rutinen har utvecklats till att samtliga kreditfakturor skickas till, och 
arkiveras, på administration. Inskickat material kontrolleras mot utställda 
kreditfakturor så att allt underlag skickas till administration samt att de 
kreditfakturor som saknar godkänd beslutsattest returneras för 
attestering.

2 Fast 2 Fakturering enligt 
besiktningsprotokoll

Teknisk chef Boservicechef Stickprov har av 25 stycken besiktningsprotokoll spridda över året och 
samtliga var fakturerade

3 Palette Kontroll leverantörsfakturor 
mot avtal

Controller Ekonomichef Stickprov har gjorts på ett stort urval av leverantörsfakturor. 
* En leverantör fick kreditera en stor mängd fakturor då fakturerade á 
priser ej var enligt ramavtal
* En leverantör har fått påpekande om att bifoga kopior på alla 
underentreprenörer

4 Palette Kontroll av stora skador och 
reparationer, rimlighet i 
fakturerade timmar

Controller Ekonomichef Kontroll har skett av fakturor med stora belopp där det ingår många 
debiterade timmar.
Vi har begärt in underlag i form av personalliggare för att kontrollera 
rimligheten i fakturorna då vi upplever att det debiteras för mycket timmar 
på vissa projekt. Avslut av pågående utredningar är klara först under år 
2019. 

Ny rutin från 2019 innebär att skadefakturor över 50.000 kr inte går till 
betalning efter avslutad attestrunda utan först passerar 
kvalitetscontrollern i fakturaflödet för kontroll innan betalning.

5 Inköpsrutiner: 
Ekonomi

Inköp där upphandlade 
ramavtal saknas

Controller Ekonomichef Kontroll av inköp under perioden 170531-180531. Två leverantörer 
överskred gränsvärdet se bilaga.

6 GDPR Granskning av att GDPR 
efterföljs i Fast2.
Kontroll av "ordlistan", 
avidentifiering av 
hyresgäster och rensning av 
Händelse & 
dokumentmodulen.

Marknadschef
Ekonomichef

VD Avidentifiering har skett varje månad utom januari men eftersom varje 
körning även kontrollerar historiken så är det åtgärdat.

Ordlistan är körd varje månad utom januari men då ordlistan innehåller 
inte bara månadens ord utan "ord" historiskt är det inga problem. Inga 
noteringar finns som är stötande eller kränkande.

UPPFÖLJNING INTERN KONTROLLPLAN 2018



Nr: Kontrollområde      

(rutin/system)

Kontrollmoment Kontroll-

ansvarig

Rapportering till Utfört

7 Återlämnande 
av nycklar

Att samtliga under dagen 
utlånade nycklar till 
entreprenörer återlämnas

Boservicechef VD Kontroll gjord för utlämnade nyckar under tiden 180709-180712, totalt 74 
nycklar.
* 3 kom inte tillbaks i tid men kom in i efterhand efter påminnelse. 

Kontroll gjord för utlämnade nycklar under tiden 181112-18116, totalt 194 
nycklar.
* 40 nycklar lämnades tillbaks för sent
* 8 nycklar lämnades tillbaks sent efter muntligt godkännande

Förslag till åtgärd är att få igång meddelandefunktionen i nyckelskåpet 
som med automatik påminner leverantörer om att nyckel skall in och att 
det tillkommer förseningsavgift vid för sent inlämnade nycklar. 

8 Måluppfyllelse 
ledningsgrupp

Att ledningsgruppen styr och 
leder mot uppsatta mål

Ekonomichef VD Kontrollen har utgått då inga inga interna mål fastställdes för året förutom 
de ekonomiska mål som Borås Stad har beslutat om.

9 Avslutad 
anställning

Att personer som slutar är 
borttagna som IT användare

IT-administratör Marknadschef IT administratör har en månatlig rutin att avaktiverar de som har slutat 
under månaden.

10 Ätor Kontroll att underlag finns till 
ätor i ett projekt

Controller VD Tre projekt har kontrollerats med olika användare. Det är inte alltid det 
går att följa vilka belopp som är godkända. 
Protokoll från byggmöten skall innehålla information om ätor, vad som 
ätan avser och vilket belopp som är godkänt. Ibland finnas även en 
ätabilaga som skall vara underskriven av entreprenör och  projektledare. 
Ny rutin från 2019 är att det alltid ska finnas en ätabilaga som skall vara 
underskriven av entreprenör, projektledare och chef.
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Uppföljning intern kontrollplan 2018 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Att godkänna redovisning av intern kontroll 2018. 

 

 

 

 

 

 

Datum 

2019-04-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00664 1.2.3.2 

  

 

Uppföljning intern kontrollplan 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Att godkänna redovisning av intern kontroll 2018. 

 

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

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

årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2018 års 

plan.        

          

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 

uppföljningar av intern kontroll år 2018 inkommit till Kommunstyrelsen. Det är 

Kommunstyrelsen som har det övergripande ansvaret för den interna 

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

god intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Regler och 

anvisningar för den interna kontrollen ska dokumenteras och antas av 

nämnden. Resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 

nämnden skall därefter rapporteras till Kommunstyrelsen. 

 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

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

 

Utvärdering av uppföljning 2018  

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

årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Kommunstyrelsen. Samtliga nämnder har redovisat uppföljning av 2018 års 

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

 

Vidare säger också reglerna för intern kontroll att nämndernas redovisning ska 

ske i ett system som Stadsledningskansliet anvisar, vilket från och med 2015 är 

Stratsys. Alla nämnder har använt Stratsys för redovisning. Några nämnder har 

missat att det är den låsta rapporten i Stratsys som ska nämndbehandlas. Det 

ska heller inte vara någon skillnad mellan den rapport som diarieförs och den 

låsta rapporten i Stratsys. Nämnderna uppmanas att beakta detta. 

 

Några nämnder har inte följt upp allt som stod i planen för 2018 samt ändrat 

eller tagit bort kontrollmoment i förhållande till planen. Det finns möjlighet att 

utveckla såväl analyser som slutsatser av uppföljningen, analysen ska följa 

upplägget i anvisningarna. I vissa fall beror den bristande analysen på att 

kontrollmoment och kontrollmetoder är vagt formulerade vilket försvårar 

analysen. Därför uppmanar kommunstyrelsen nämnderna att noggrant 

formulera kontrollmoment och kontrollmetoder för att underlätta analysen. 

 

Nämnderna har inte redovisat några större avvikelser i uppföljningarna och 

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

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

personal har informerats och aktuella rutiner har uppdaterats.  

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 2-20 

Samverkan 

Nej 

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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1 Inledning 

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

samt de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern kontrollplan för att följa upp 

att det interna kontrollsystemet fungerar. 

Intern kontroll avser samtliga rutiner och processer för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt, korrekt och för att säkra 

kommunens tillgångar och förhindra förluster. Intern kontroll är till för att skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern 

kontroll är inte endast ett medel för att motverka omedvetna fel eller felaktigt handlade, utan fyller även en förebyggande och normbildande funktion. 

Den interna kontrollen är även ett ledningsverktyg för både den politiska och den professionella ledningen och är en integrerad del i organisationens 

styrsystem. 

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

Grundskoleförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2018 utifrån den plan som antogs av Grundskolenämnden för 2018 och redovisar 

iakttagelser och slutsatser i denna uppföljningsrapport. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Samarbete Avstämning av läget för samarbete med andra 
nämnder 
 
Kontrollmetod 
Status kommentar över läget 

Samarbetet med andra nämnder (förvaltningar) 
varierar. Rörande skolbibliotek finns sedan tidigare en 
överenskommelse med Kulturförvaltningen. Med FoF 
finns flera beröringspunkter och samarbetet bedöms 
som välfungerande och framåtsyftande. En 
arbetsgrupp har etablerats med IFO för att fördela 
uppgifter och stärka relationer inom ytan mellan 
nämndernas ansvar. Samarbetet med LFF fungerar 
utmärkt, liksom det kring gemensamma områden för 
förvaltningarna i klustret.  

 

Administration Att rutiner finns för att hantera handlingar. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 

Kontroll har gjorts genom en enkät till 
skoladministratörer att enheterna arbetar i enlighet 
med dokumenthanteringsplanen. av 45 enheter har 
kontroll skett av 31 enheter. Resultatet visar att en 
klar majoritet arbetar i enlighet med rutinerna för 
dokumenthantering. Dock fanns det de som saknar 
kunskap om planen i sin helhet.  

 



Grundskolenämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018 3(21) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Budgetföljsamhet Reguljära budgetuppföljningar 
 
Kontrollmetod 
Månatlig uppföljning med rektorer och enhetschefer 

Månatliga uppföljningsmöten och uppbokning av 
upparbetade intäkter och kostnader för perioden ger 
ett bra underlag för ställningstaganden, åtgärder, i 
linjeorganisationen. 
Hittills har nämnden disponerat 4 mkr ur sin buffert 
utifrån ställningstaganden till förändring mot fastställd 
budget. 

Budgetuppföljningen intensifierad 
och uppdaterad. 

Arbetssätt och metoder utvecklas i 
syfte att göra uppföljningen än mer 
beslutsorienterad. Har tydliggjorts 
2018 och kommer årligen utvärderas 
och förtydligas. 
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Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem 
 
Kontrollmetod 
Analys av enkäter ställda till rektorer och elever samt 
analys av relevanta verksamhetsmått 

Kvalitetsrapport fritidshem genomfördes under 
oktober-december 2018 och beslutades av 
Grundskolenämnden 2018-12-13. Årets 
Kvalitetsrapport för fritidshem i Borås Stad omfattar 
elev och personalstatistik, resultat från elevenkät för 
elever i årskurs 3 i fritidshem samt resultat från enkät 
för rektorer för skolenheter som har fritidshem. 
Rektorernas bedömningar är överlag positiva, men av 
dessa framgår också att det finns brister som behöver 
åtgärdas, främst på längre sikt. De allra flesta elever 
trivs, känner sig trygga och har förtroende för 
personalen. Förutsättningarna som lokalerna ger 
inverkar på negativt sätt i möjligheterna att bedriva 
pedagogisk verksamhet i fritidshemmen utifrån 
läroplanens mål och inriktning. Skolorna ska fortsätta 
arbetet med att nyttja befintliga lokaler på ett 
ändamålsenligt sätt genom organisatoriska 
förändringar. I de fall förbättring gällande tillgång till 
lokaler och dess lämpliga utformning inte kan ske 
inom rådande ramar ska detta beskrivas i 
Grundskoleförvaltningens lokalplan. Brister i 
bemanning, kompetensförsörjning och 
personalrörlighet inverkar på ett negativt sätt på 
kvaliteten i fritidshemmens verksamhet. 
Grundskoleförvaltningen ska fortsätta arbetet med att 
rekrytera utbildad och behörig personal. Det handlar 
bland annat om att skapa kontinuitet och 
tillfredsställande arbetsmiljö på varje skola, trygghet i 
rutiner och arbetssätt. Det finns brister i likvärdigheten 
mellan fritidshemmen gällande kvalitet, kompetens 
och bemanning. Grundskoleförvaltningen ska fortsätta 
arbetet med att förbättra kvaliteten i fritidshemmen. 
Samtliga skolor har tagit fram arbetsplaner. I dessa 
beskrivs mål och inriktningar samt hur undervisningen 
bedrivs. Avsnittet om verksamheten i fritidshemmet 
ska kvalitetssäkras i samverkan mellan rektor och 
verksamhetschef. Under 2018 har 
Grundskoleförvaltningen genomfört nätverksträffar för 
de anställda i fritidshemmen i Borås Stads skolor. 
Planen är att fortsätta nätverksträffarna framöver. 
Grundskoleförvaltningen ska också överväga att 
genomföra gemensam utbildning för personal i 
fritidshem på studiedagar kommande läsår. Den ska i 
så fall vara inriktad på pedagogik och innehåll i 
verksamheten i fritidshemmen. 
Slutsatsen är att verksamheten i fritidshem genomförs 
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med en tillfredsställande kvalitet. Nedan beskrivs 
insatser för att ytterligare förbättra verksamheten. 

Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen behöver förbättras för elevenkäten. 
Varje rektor ansvarar för att vidta lämpliga åtgärder 
för att höja denna till nästa undersökning samt att 
kraftigt minska andelen elever som uttrycker att de 
inte vet. En möjlig förbättring är att enkäten 
genomförs under lektionstiden då lärare och 
fritidspersonal kan hjälpa eleverna. 

Personal 

Grundskoleförvaltningen ska fortsätta arbetet med att 
rekrytera utbildad och behörig personal. Det handlar 
bland annat om att skapa kontinuitet och 
tillfredsställande arbetsmiljö på varje skola, trygghet i 
rutiner och arbetssätt, stimulera VFU-studenter att 
välja Borås Stads skolor och ledarskapet. 

Lokaler 

Skolorna ska fortsätta arbetet med att nyttja befintliga 
lokaler på ett ändamålsenligt sätt genom 
organisatoriska förändringar. I de fall förbättring 
gällande tillgång till lokaler och dess lämpliga 
utformning inte kan ske inom rådande ramar ska detta 
beskrivas i Grundskoleförvaltningens lokalplan. En 
bedömning om Grundskolenämnden ska föra upp 
särskilda ärenden till Lokalförsörjningsnämnden görs 
från fall till fall. 

Verksamhetens kvalitet 

Grundskoleförvaltningen ska fortsätta arbetet med att 
förbättra kvaliteten i fritidshemmen. Samtliga skolor 
har tagit fram arbetsplaner. I dessa beskrivs mål och 
inriktningar samt hur undervisningen bedrivs. 
Avsnittet om verksamheten i fritidshemmet ska 
kvalitetssäkras i samverkan mellan rektor och 
verksamhetschef. I skolans systematiska 
kvalitetsarbete ska det även finnas avsnitt om analys- 
och utvecklingsarbetet i fritidshem. Under 2018 har 
Grundskoleförvaltningen genomfört nätverksträffar för 
de anställda i fritidshemmen i Borås Stads skolor. 
Träffarna har främst handlat om den pedagogiska 
verksamheten och syftet har varit att förbättra 
verksamheten, utbyta tips och idéer samt ge 
kompetensutveckling. Planen är att fortsätta 
nätverksträffarna framöver. Grundskoleförvaltningen 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

ska också överväga att genomföra gemensam 
utbildning för personal i fritidshem på studiedagar 
kommande läsår. Den ska i så fall vara inriktad på 
pedagogik och innehåll i verksamheten i 
fritidshemmen. 

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

Arbetet med budget 2019 har bedrivits i 
budgetberedning i utökat presidium med sex träffar, 
april - oktober. Arbetet har berört budgetprinciper och 
principer av fördelning av medel till verksamheter och 
elever. Arbetet med enhetsbudgets planerdes och 
genomfördes med stort fokus under oktober månad.  
Arbetet i budgetberedning kommer att fortsätta även 
2019. 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Personalomsättning Kontroll av personalomsättning 
 
Kontrollmetod 
Kontroll sker regelbundet under året 

Personalomsättning Grundskoleförvaltningen 
(Rapport från Heroma, mäts på en 12-månadsperiod) 
Januari 11,9 % 
Februari 11,7 % 
Mars 10,5 % 
April 10,7 % 
Maj 10,4 % 
Juni 10,8 % 
Juli 9,8 % 
Augusti 11,9 % 
September11,9 % 
Oktober 11,7 % 
November 11,4 % 
December 10,2 % 
 
Under perioden 2018-01-01--12-31 var 
personalomsättningen 11,2 %. Under perioden 
avslutade 53 grundskollärare sin anställning, 
samtidigt rekryterade förvaltningen 72 grundskollärare 
genom extern rekrytering. Bland grupperna övriga 
lärare, förskollärare och fritidspedagoger var det fler 
som slutade sin anställning än vad förvaltningen 
rekryterade. Samma resultat gäller för grupperna 
kurator, psykolog samt kock. 

 

Kontroll av antalet behöriga lärare. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll i centralt personalregister 

Antalet behöriga lärare är 808 i Borås Stads 
kommunala grund- och grundsärskolor av det totala 
antalet 997. Andelen behöriga lärare är därmed 81 %. 
Analys: Det råder brist på behöriga lärare i Sverige i 
relation det det faktiska behovet. Borås Stad har gjort 
flera satsningar för att öka attraktiviteten och kunna 
rekrytera och bibehålla behöriga lärare, till exempel 
för att öka lönenivåerna. Grundskoleförvaltningen 
arbetar för att öka attraktiviteten i våra skolenheter, 
bilden av skolan är ett fokusområde. Alla skolor 
jobbar med en gemensam struktur i sina 
verksamhetsplaner i syfte att förbättra verksamhet 
och organisation, och därmed förbättra 
förutsättningarna och arbetsmiljön för medarbetarna.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Arbetsmiljö Kontrollera att arbetsmiljöronder genomförts 
 
Kontrollmetod 
Kontroll i Stratsys 

Verksamheterna genomförde arbetsmiljöronder under 
våren. Uppföljningar pågår. 

 

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

Rektorsutbildning/internutbildningar pågår. 
Ny rutin för introduktion av chefer på 
grundskoleförvaltningen from 1 augusti. 
Kontroll pågår. Information väntas från Björn Linder 
på Stadskansliet och Verksamhetscheferna på 
Grundskoleförvaltningen. 

 

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

Löneöversyn pågår. Analys när löneöversynen är 
genomförd. 
Utvärdering gjord på FSG december. 
 
 

 

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

Uppföljning i FLG 14 juni och 8 november är 
genomförd. Inget behov av ytterligare 
insatser/åtgärder. Förvaltningen fortsätter att arbeta 
enligt fastställd plan. 

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kost Kontroll av att rutiner finns för specialkost 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 

Arbetet med en ny rutin för specialkost inom skola 
och förskola är genomförd och klar. Implementering 
har skett under HT2018. 

 

Fysisk skolmiljö Kontroll av att lokaler är anpassade för studiegång 
 
Kontrollmetod 
Utdrag ur uppföljning 

Arbetsgrupp med berörda förvaltningar har bildats. 
Från GRF medverkar lokalsamordnare. De behov 
som finns för en rimlig studiegång är identifierade och 
omhändertagna i förvaltningens lokalplanering 
tillsammans med berörda förvaltningar.  
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Integration Kontroll av andel nyanlända per skolenhet 
 
Kontrollmetod 
Statistikuppföljning 

Andelen nyanlända elever under 2018 i Borås Stad 
var 7,7 % i snitt. 
 
Andelen nyanlända elever per skolenhet, %: 

 

Skolenhet 
Andel nyanlända 
elever % 

Bergdalskolan 7,2 

Björkhöjdskolan 10,7 

Engelbrektskolan F-6 6,1 

Engelbrektskolan 7-9 5,7 

Aplaredskolan 5,7 

Dannikeskolan 5,4 

Dalsjöskolan 4-6 4,4 

Dalsjöskolan 7-9 6,2 

Gånghesterskolan 1,6 

Kerstinsgårdskolan 1,0 

Målsrydskolan 12,7 

Rångedalaskolan 0,2 

Tummarpskolan 4,6 

Äsperedskolan 1,8 

Asklandaskolan 0,1 

Borgstenaskolan 7,1 

Bredaredskolan 2,0 

Fristadskolan 3,3 

Gula skolan 1,6 

Sparsörskolan 1,3 

Daltorpskolan F-6 17,6 

Daltorpskolan 7-9 11,8 

Kristinebergskolan 15,2 
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Svedjeskolan 10,7 

Bodaskolan F-6 18,9 

Bodaskolan 7-9 15,4 

Fjärdingskolan 18,4 

Fjärdingskolan Sär 16,5 

Myråsskolan 2,3 

Byttorpskolan 21,3 

Hestra Midgårdskolan 1,5 

Särlaskolan F-6 28,6 

Särlskolan 7-9 23,9 

Sandaredskolan 2,3 

Sandgärdskolan 1,0 

Sjömarkenskolan 2,6 

Sandhultskolan 0,6 

Erikslundskolan F-6 17,5 

Erikslundskolan 7-9 13,1 

Erikslundskolan Sär 8,0 

Sjöboskolan 16,8 

Ekarängskolan 15,0 

Trandaredskolan 2,9 

Kinnarummaskolan 1,9 

Svaneholmskolan 14,5 

Viskaforsskolan F-6 4,9 

Viskaforsskolan 7-9 8,7 

 

 
Analys: Det är stor skillnad i andelen nyanlända 
elever i Borås Stads skolor. Särlaskolan F-6 har högst 
andel nyanlända med 28,6 % och Asklandaskolan har 
lägst andel med 0,1 %. Den främsta anledningen till 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

det är bostadssegregationen. En annan anledning till 
att det kan vara svårt att få skolplats i annan del av 
staden är att det är mycket trångt i många av 
kommunens grundskolor. Grundskoleförvaltningen 
arbetar intensivt med att utveckla skolverksamheten 
och bilden av skolan i syfte att öka attraktiviteten i alla 
kommunala skolor.  

Studiero Kontroll av hur elever upplever studiero 
 
Kontrollmetod 
Enkätfråga i skolklimatundersökningen 

I 2018 års skoklimatundersökning som riktas till alla 
elever i årskurs 4-9 ställdes frågan om studiero, "På 
lektionerna får alla lugn och ro att lära sig". Resultatet 
varierade kraftigt mellan de olika skolorna men visar 
tydligt att det är ett viktigt utvecklingsområde för 
samtliga skolor. Bland frågorna som berör Trygghet 
och Studiero i huvudmannens kvalitetsrapport 
Värdegrund 2018 var det totala resultatet lägst för 
denna fråga. Arbetet med en ökad studiero är därför 
ett av de mest centrala områdena i alla skolors 
Verksamhetsplaner. 
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Elevhälsa Kontroll av hur många elever som mår psykiskt dåligt 
 
Kontrollmetod 
Kontroll i ProReNata 

Uppgifterna är hämtade ur hälsosamtalsmallarna som 
användes under läsåret 2017/2018 och gäller 
perioden 170801 – 180630. 
 
Åk 4 

”Jag har känt mig ledsen eller nedstämd ” 
Mestadelen av eleverna svarar Aldrig. Finns elever 
som svarar Sällan eller ibland och ett mycket fåtal 
svarar Ofta. 
Analys: Majoriteten svarat att de Aldrig eller Sällan 
känt sig ledsna eller nedstämda. Finns dock fåtal som 
svarat Ofta och det är dessa elever som 
skolsköterskan fångar upp i hälsosamtalet. Det kan 
handla om vårdnadshavare som skiljt sig etc. 
 
”Jag har känt mig orolig eller rädd” 
Mestadelen av eleverna svarar Aldrig. Finns elever 
som svarar Sällan eller ibland och fåtal svarar Ofta. 
En del elever har svarat att de varit oroliga eller rädda 
för clowner, spöken eller känner sig oroliga inför 
Halloween. 
Analys: Majoriteten svarat att de Aldrig eller Sällan 
känt sig oroliga eller rädda. De elever som svarat Ofta 
fångas upp av skolsköterskan i hälsosamtalet. Frågan 
kan vara svår att svara på för eleverna. 
 
”Jag har känt mig irriterad eller på dåligt humör” 
Här är svaren mer jämnt fördelade vad gäller Aldrig, 
Sällan och Ibland. Fåtal elever svarar Ofta. Att de 
känt sig irriterade på morgonen när de vaknat men att 
det går över på väg till skolan etc. 
Analys: Frågan kan vara svår att svara på, en del 
svara att de har dåligt morgonhumör eller att de blir 
irriterade när de inte alltid får som de vill. 
 
”Har du någon vuxen som du kan prata med om det 
som är viktigt för dig?” 
Här svarar nästan alla att de har någon som de kan 
vända sig till, mycket liten andel elever som svarat 
Nej på denna fråga. 
Analys: Här svarar så gott som alla att de har någon 
att vända sig till. De fåtal som svarat Nej fångas upp 
av skolsköterskan i hälsosamtalet. 
 
”Om du tänker på hur du har det på en skala 1 – 10” 
Mestadelen av eleverna graderar sig högt, att de 
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tänker att de har det bra, mycket liten andel elever 
som graderar sig lågt. 
Analys: Elever i Åk 4 graderar sig högt och det 
stämmer bra överens med övriga svaren som 
presenterats här. 
 
Åk 7 

”Jag känner mig stressad över skolarbetet (betyder 
pressad, jäktad, inte hinna med)” 
Svaren är jämnt fördelade på Sällan och Ibland, de 
flesta svarat på någon av dessa alternativ. Sedan 
svarar många Aldrig. Ett fåtal elever svarar Alltid. 
Analys: Svaren tolkas som att detta är något som 
påverkar eleverna i Åk 7. Vad kan skolan göra för att 
motverka stressen? 
 
”Har du kompisar?” 
Största majoriteten svarar Ja. Några fåtal svarar Nej. 
Analys: Att ha kompisar påverkar den psykiska hälsan 
positivt och kan motverka stress. Att en del svarat 
Nej, kan det bero på att de börjat högstadiet och 
hamnat i en ny klass? Viktigt att de på skolorna jobbar 
aktivt för att inkludera eleverna och se så att det inte 
finns elever som hamnar utanför. Jobba aktivt med 
dessa frågor. 
 
”Jag trivs i skolan” 
Mestadelen av eleverna svara Mycket bra och Bra. 
Liten andel svarat Varken bra eller. Fåtal Dåligt. 
Analys: Att eleverna trivs i skolan är mycket positivt 
och detta ska skolorna ta fasta vid och jobba vidare 
med. Elever som trivs kan tänkas må bättre och 
prestera bättre? 
 
”Jag har känt mig ledsen eller nedstämd” 
Mestadelen svarat Aldrig. Sedan är svaren jämnt 
fördelade vad gäller Sällan och Ibland. Fåtal elever 
svarat Ofta. Dessa elever fångas upp av 
skolsköterskan i hälsosamtalet. Det kan handla om att 
ett husdjur dött eller att vårdnadshavare skiljt sig. 
Analys: De flesta av eleverna har inte känt sig ledsna 
eller nedstämda. 
 
”Jag har känt mig orolig eller rädd” 
Mestadelen svarat Aldrig. Mindre andel svarat Sällan. 
Ett fåtal svarat Ofta, dessa elever fångas upp av 
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skolsköterskan i hälsosamtalet. 
Analys: De flesta svarat Aldrig vilket tolkas som att de 
är trygga. 
 
”Jag har känt mig irriterad eller på dåligt humör” 
Här är svaren jämnt fördelade mellan Aldrig, Ibland 
och Sällan. Ett fåtal elever svarat Ofta. 
Analys: Svaren kan härröra till att det sker mycket i en 
människas kropp vid denna ålder? 
 
”Har du någon vuxen som du kan prata med om det 
som är viktigt för dig?” 
Mestadelen svarat JA. Ett fåtal svarat Nej, dessa 
fångar skolsköterskan upp vid hälsosamtalet. 
Analys: Att nästan alla har någon de kan vända sig till 
är oerhört viktigt för den psykiska hälsan och 
allmänna måendet. Det skapar trygghet. 
 
Slutsats 

Efter att ha läst igenom frågorna och svaren och 
sedan gjort en överblick så mår de flesta eleverna bra 
och att de har någon vuxen att vända sig till vid 
behov. Detta kan vara en familjemedlem eller någon 
på skolan som eleven har förtroende för. Att elever i 
Åk 7 känner sig stressade över skolarbetet behöver 
man titta närmare på. Hur kan eleverna stöttas i detta, 
studieteknik, planering? Det är viktigt att alla som 
arbetar med elever på sina skolor är uppmärksamma 
på signaler på psykisk ohälsa, att våga fråga och att 
lyssna på vad eleverna har att säga. Frågorna i 
skolsköterskornas hälsosamtalsmallar ses ständigt 
över och revideras vid behov. 

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

I systemet för digital elevakt ProreNata dokumenteras 
beslut om åtgärdsprogram. Systemet infördes fullt ut 
från augusti 2018. Under tiden 2018.08.01-
2018.11.13 har 542 åtgärdsprogram registrerats. 
Antalet varierar mellan 1-94 per skola. 
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Säkerhet Kontroll av att anmälningar till huvudmannen görs av 
kränkande behandlingar 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av anmälningar till huvudmannens 
diarium 

Grundskoleförvaltningen har inrättat en rutin för 
skolornas anmälan av kränkande behandling till 
huvudmannen. Dessa anmälningar tas sedan till 
grundskolenämnden som anmälningsärenden. Under 
2018 har 1407 anmälningar tagits emot, vilket är en 
kraftig ökning från 2017 då 831 anmälningar gjordes. 
Orsaken till ökningen är att grundskoleförvaltningen 
på ett tydligare sätt implementerat rutin och tryckt på 
att anmälningar ska skickas in. Man ska inte dra 
slutsatsen att antalet faktiska kränkningar i skolorna 
har ökat. Det är fortfarande en variation i antalet 
anmälningar mellan skolorna som beror på att 
bedömningsgrunderna för vad som ska anmälas 
tolkas olika. Grundskoleförvaltningen ska fortsätta 
med att skapa en likvärdig bedömning av ärenden 
som ska anmälas.  

 

Lokalsituationen I den årliga lokalplanen, beskriva hur 
befolkningsprognosens förändrade elevvolymer 
föreslås ta hand om i befintliga eller nya skolenheter 
 
Kontrollmetod 
Lokalplanen 

Förvaltningen redovisar kapacitetsbehov utifrån 
stadsledningskontorets befolkningsprognos som utgör 
grunden för den lokalplan nämnden behandlar i juni 
och uppdaterar i aug. Planen lämnas till LFN som 
GRN:s underlag för Borås stads lokalplan. 
Utifrån denna har Kommunfullmäktige i Borås stads 
budget 2019 beslutat om investeringsplan 2019-2021. 

 

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

LFN ansvarar för genomförande av Borås stads 
lokalplan och gör prioriteringar mellan olika nämnders 
behov. Just behovet av evakueringslokaler för att 
möjliggöra genomförandet av GRN:s planerade objekt 
är en prioriterad fråga för LFF som ansvarar för 
frågan. GRF stödjer LFF i deras planeringsarbete. 
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Bemanning Kvalitetsrapport Värdegrund 
 
Kontrollmetod 
Analys av elevers upplevda trygghet på skolgården i 
Skolklimatundersökningen 

Kvalitetsrapport värdegrund har genomförts i perioden 
april-juni 2018. Denna kvalitetsrapport är en del i 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor 
från brukarundersökningen, skolklimatenkäten, som 
är riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt 
vårdnadshavare till elever i årskurs F-3. Rapporten 
innehåller även en redovisning av till huvudmannen 
inkomna anmälningar från skolor gällande 
diskriminering och kränkande behandling av elever, 
samt en analys av skolors planer för arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling. 
 
Skolklimatenkät årskurs 4-6 2018; 89% av eleverna 
har svarat positivt på frågan ”Jag känner mig trygg i 
skolan”. Resultatet har försämrats både jämfört med 
2016; 95% och 2017; 90%. Denna fråga omfattar ett 
av de viktigaste områdena för Borås Stad. 2018 års 
resultat varierar kraftigt för de olika skolorna dock är 
det en svag majoritet av skolorna som gör ett sämre 
resultat jämfört med föregående år. Att det skett en 
minskning av resultatet för årskurs 4-6, samtidigt som 
förvaltningen under 2017 och 2018 aktivt arbetat med 
just detta område är oroväckande. 
 
Skolklimatenkät årskurs 7-9 2018; 85% av eleverna 
har svarat positivt på frågan ”Jag känner mig trygg i 
skolan”. Resultatet är det samma som 2017. Dock är 
båda åren sämre än resultatet 2016; 90%. Denna 
fråga omfattar ett av de viktigaste områdena för Borås 
Stad. 2018 års resultat varierar för de olika skolorna 
och det är jämnt fördelat mellan de skolor som ökar 
respektive minskar sitt resultat jämfört med 
föregående år. Att resultatet för årskurs 7-9 ligger på 
samma nivå som föregående år är positivt. Samtidigt 
hade en ökning av resultat varit önskvärt utifrån att 
förvaltningen under 2017 och 2018 arbetat med ett 
aktivt förbättringsarbete inom just detta område. 
 
Slutsatsen av analysen av skolklimatenkäten och 
inkomna anmälningar om kränkande behandling är att 
antalet vuxna som har överblick över skolgårdarna är 
på en tillfredsställande nivå. Nedan beskrivs insatser 
för att ytterligare förbättra elevernas trygghet. 
 
Åtgärder: Grundskoleförvaltningen och rektorerna har 
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arbetat med att ta fram varje skolas verksamhetsplan. 
Den består av två delar, arbetsplan och 
utvecklingsplan. Arbetsplanen ska beskriva hur 
verksamheten bedrivs och utvecklingsplanen ska 
beskriva hur verksamheten ska utvecklas. Detta görs 
utifrån lokala förutsättningar, men det finns en 
fastställd struktur och fastställda rubriker som alla 
skolor ska följa. Syftet med detta arbete är att skapa 
likvärdighet och höja kvaliteten. I arbetsplanen finns 
flera delar som handlar om området värdegrund och 
trygghet. 
Utöver de generella åtgärderna kring skolenhetsvis 
verksamhetsplan följer en redovisning av ett antal 
olika åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas: 
Framtid tillsammans. Ett projekt för att stärka 
vuxennärvaron på tio utvalda skolor i utsatta 
områden. I samverkan med Arbetslivsförvaltningen 
och IF Elfsborg ska tio vuxna arbeta för att identifiera 
och fånga upp elever som befinner sig i eller är på 
väg mot utanförskap för att ge dem en meningsfull 
tillvaro i och efter skolan. 
Satsning på studiecoacher. På fem högstadieskolor 
anställs totalt tio studiecoacher för att bedriva ett 
socialpedagogiskt arbete för att förstärka skolornas 
arbete med att få alla elever att nå målen och 
förbättra tryggheten. 
Fortsatta insatser för skolorna gällande att både 
skapa en likhet i kulturen kring att anmäla kränkande 
behandling samt öka kompetensen om processen att 
anmälningar om kränkande behandling till huvudman. 

Bilden av skolan Uppföljning av bilden av skolan 
 
Kontrollmetod 
Rektorers självskattning av indikatorer samt 
skolklimatundersökningen 

Medvetenheten om betydelsen av en nyanserad bild 
av skolans arbete har ökat i förvaltningen. 
Förvaltningen ser aktiviteter och handlingar som visar 
detta. I förvaltningens utvecklingsplan för 2019 
poängteras vikten av att öka medvetenheten hos all 
personal i förvaltningen. 
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3 Uppföljning direkta åtgärder 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2018 

Risk för en ökad segregation 

Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för 
konflikter 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Bilden av skolan 

Bilden av skolan är ett av förvaltningens 
fokusområden och ett av områdena i 
förvaltningens utvecklingsplan. Syftet är att öka 
skolornas attraktivitet, vilket också bedöms 
kunna medföra att elevers skolval blir mer 
differentierade. Varje skola ska beskriva hur man 
jobbar inom området i sin verksamhetsplan som 
ska vara klar i juni 2018. Bilden av skolan är en 
prioriterad fråga i verksamhetschefernas 
uppföljning med rektorerna. 

 Avslutad Bilden av skolan är ett av förvaltningens fokusområden 
och ett av områdena i förvaltningens utvecklingsplan. 
Syftet är att öka skolornas attraktivitet, vilket också 
bedöms kunna medföra att elevers skolval blir mer 
differentierade. Varje skola ska beskriva hur man jobbar 
inom området i sin verksamhetsplan som var klar i juni 
2018. Bilden av skolan är en prioriterad fråga i 
verksamhetschefernas uppföljning med rektorerna. I 
uppföljning i slutet av 2018 redovisar 
verksamhetscheferna att det lokala arbetet på respektive 
skola, för att förbättra bilden av skolan, i stort har varit 
framgångsrikt och går åt rätt håll. 

Risk för psykisk ohälsa bland elever 

Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Ta fram förebyggande styrdokument 

Ett förebyggande styrdokument mot psykisk 
ohälsa tas fram tillsammans med gymnsiet 

 Avslutad Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att ta fram 
underlag för en rapport. 
Arbetsgruppen arbetar tillsammans med 
stadsledningskansliet med att ta fram planen. 
Grundskolenämnden tillsammans med Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har genomfört uppdrag att 
under vårterminen 2018 kartlägga nuläge, samt att under 
höstterminen 2018 ta fram styrdokument för 
förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Rapport 
redovisades för nämnden i oktober 2018. Rapport 
benämns Program för att förbygga psykisk ohälsa i 
skolan. Skolornas arbete med förbyggande insatser 
fortgår och kommer att fördjupas. Skolorna kommer att 
följa statistik från hälsosamtalen vad gäller frågor kring 
psykisk hälsa. 

Risk för bristande samarbete med andra 
nämnder 

Bristande samarbete kan leda till att parallella 
processer utför som inte gagnar eleverna 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Pågående samarbeten 

Klustersamverkan FSF, GVUF: Samverkansytor 
är identifierade och pågående samverkan 
bedöms ändamålsenlig. 
FoF: samarbete pågår kring skolfritidsledare 
samt Sjöboprojektet. 
Kultur: samarbete kring skolbiblioteken är 
avslutat och fortsätter i budgetprocessen. 
IFO: samarbete etablerat och gemensam 
arbetsgrupp är tillsatt. 
LFF: samarbete etablerat sedan tidigare och 
fungerar väl. 

 Avslutad Klustersamverkan FSF, GVUF: Samverkansytor är 
identifierade och pågående samverkan bedöms 
ändamålsenlig. 
FoF: samarbete pågår kring skolfritidsledare samt 
Sjöboprojektet. 
Kultur: samarbete kring skolbiblioteken är avslutat och 
fortsätter i budgetprocessen. 
IFO: samarbete etablerat och gemensam arbetsgrupp är 
tillsatt. 
LFF: samarbete etablerat sedan tidigare och fungerar väl.  



Grundskolenämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018 19(21) 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2018 

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

Barn med behov av särskilt stöd behöver ett extra 
stöd som inte alltid prioriteras fullt ut 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Utbildningsinsatser om särskilt stöd 
processen 

Utbildningar erbjuds personal i grundskolan 2ggr 
per läsår 

 Avslutad Under våren 2018 har det hållits temadagar för rektorerna 
kring särskilt stöd. Arbetet med planering och 
genomförande av studiedagar är pågående. 
Två studiedagar är genomförda i augusti. Samma 
föreläsning erbjöds också på novemberlovet 2018  

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

På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås 
Stad under de senaste åren samt en planerad 
kommande ökning finns det en risk med 
skollokalerna inte räcker till för att möta de behov 
av platser som finns för kommande antal elever 
 
Riskbedömning 2018 

16 

GRN:s lokalplan 2019 överlämnas till LFN 

Stadsledningskontorets befolkningsprognos 
utgör grunden för GRF:s lokalplan som årligen 
tillställs LFN i juni och uppdateras i dec. 

 Avslutad Grundskole- och Lokalförsörjningsförvaltningen har 
löpande möten om lokalplaneringsfrågor som underlättar 
upprättande av lokalplanen. 

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

Det finns ett behov av att ha tomma lokaler som 
lämpar sig för skolverksamhet för att löpande 
kunna renovera de skolor som behöver detta. 
Osäkerhet finns idag kring tillgången på sådana 
lokaler. Särskild uppmärksamhet måste ägnas 
frågan i arbetet med Lokalresursplanen 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Dialog med LFF 

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

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

Samråd med LFF 

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

 Avslutad Frågan med aktuellt underlag har behandlats på möte 
med förvaltningschefer på Grundskolan och 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2018 

Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden av 
skolan 

Att enskilda negativa händelser kan skymma 
större och allmänna förbättringar 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Uppföljning av rektorernas arbete på 
respektive enhet 

Bilden av skolan är en bärande del av 
verksamhetsplanen som följs upp månatligen. 

 Avslutad Bilden av skolan, systematiskt kvalitetsarbete och 
processledning är bärande delar i verksamheten, som i 
en månadsrapport följs upp månatligen. I denna rapport 
går verksamhetschef och rektor även igenom elevernas 
resultat, läget inom personalgruppen samt enhetens 
balansrapport. 
 
Mötet med verksamhetschef har föregåtts av en 
konferens där rektor i dialog med ekonom, HR-specialist 
och verksamhetsutvecklare tar fram en sammansatt 
analys av enhetens resultat per den månaden, enligt 
punkterna i ovannämnd månadsrapport. 
 
Verksamhetschef skriver i sin tur en månadsrapport för 
skolområdet efter genomförd uppföljning med varje 
rektor. Denna rapport ligger till grund för den återkoppling 
som verksamhetschef delger förvaltningschef och övriga 
verksamhetschefer vid möten i förvaltningsledningen. 
 
Rektorerna upplever dessa uppföljningsmöten som 
mycket relevanta och stödjande på det individuella 
planet. Ett behov av att mer systematiskt även genomföra 
gemensamma kollegiala uppföljningar i 
verksamhetsledningen har växt starkare fram det senaste 
året.  

Samverkan med högskolan 

Arbetsgrupper är tillsatta för området. Gruppen 
Bilden av yrket/skolan har haft tre möten. 

 Avslutad Arbetsgrupper är tillsatta för området. Gruppen Bilden av 
yrket/skolan har haft tre möten.  

Kommunikationsplan 

Arbetet pågår i projektgrupp på förvaltningen 
under ledning av strategisk kommunikatör. 

 Avslutad Förvaltningen har under 2018 tagit fram en strategi för 
externkommunikation som ska gälla från 2019. Strategin 
beskriver huret i hur vi ska arbeta med 
externkommunikation, och syftar till att nyansera bilden 
av vår verksamhet som professionell och trovärdig. 
Utifrån strategin arbetar vi tydligare med planerad 
kommunikation och agerar oftare proaktivt istället för 
reaktivt. 
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2018 

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

Resursfördelningsmodellen måste förtydligas och 
konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen måste 
ske i tät samverkan mellan tjänstemän, politiker 
och fackliga representanter. Konsekvenserna för 
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Tillsätta en budgetberedningsgrupp 

Arbetet med budgetberedningen pågår. 
Beredningen har haft 8 möten och detaljplanerat 
processen. 

 Avslutad Arbetet med budgetberedningen pågår. Beredningen har 
haft 3 mötet och detaljplanerat processen.  
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1 Inledning 

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

samt de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern kontrollplan för att följa upp 

att det interna kontrollsystemet fungerar. 

Intern kontroll avser samtliga rutiner och processer för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt, korrekt och för att säkra 

kommunens tillgångar och förhindra förluster. Intern kontroll är till för att skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern 

kontroll är inte endast ett medel för att motverka omedvetna fel eller felaktigt handlade, utan fyller även en förebyggande och normbildande funktion. 

Den interna kontrollen är även ett ledningsverktyg för både den politiska och den professionella ledningen och är en integrerad del i organisationens 

styrsystem. 

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

Grundskoleförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2018 utifrån den plan som antogs av Grundskolenämnden för 2018 och redovisar 

iakttagelser och slutsatser i denna uppföljningsrapport. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Samarbete Avstämning av läget för samarbete med andra 
nämnder 
 
Kontrollmetod 
Status kommentar över läget 

Samarbetet med andra nämnder (förvaltningar) 
varierar. Rörande skolbibliotek finns sedan tidigare en 
överenskommelse med Kulturförvaltningen. Med FoF 
finns flera beröringspunkter och samarbetet bedöms 
som välfungerande och framåtsyftande. En 
arbetsgrupp har etablerats med IFO för att fördela 
uppgifter och stärka relationer inom ytan mellan 
nämndernas ansvar. Samarbetet med LFF fungerar 
utmärkt, liksom det kring gemensamma områden för 
förvaltningarna i klustret.  

 

Administration Att rutiner finns för att hantera handlingar. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 

Kontroll har gjorts genom en enkät till 
skoladministratörer att enheterna arbetar i enlighet 
med dokumenthanteringsplanen. av 45 enheter har 
kontroll skett av 31 enheter. Resultatet visar att en 
klar majoritet arbetar i enlighet med rutinerna för 
dokumenthantering. Dock fanns det de som saknar 
kunskap om planen i sin helhet.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Budgetföljsamhet Reguljära budgetuppföljningar 
 
Kontrollmetod 
Månatlig uppföljning med rektorer och enhetschefer 

Månatliga uppföljningsmöten och uppbokning av 
upparbetade intäkter och kostnader för perioden ger 
ett bra underlag för ställningstaganden, åtgärder, i 
linjeorganisationen. 
Hittills har nämnden disponerat 4 mkr ur sin buffert 
utifrån ställningstaganden till förändring mot fastställd 
budget. 

Budgetuppföljningen intensifierad 
och uppdaterad. 

Arbetssätt och metoder utvecklas i 
syfte att göra uppföljningen än mer 
beslutsorienterad. Har tydliggjorts 
2018 och kommer årligen utvärderas 
och förtydligas. 
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Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem 
 
Kontrollmetod 
Analys av enkäter ställda till rektorer och elever samt 
analys av relevanta verksamhetsmått 

Kvalitetsrapport fritidshem genomfördes under 
oktober-december 2018 och beslutades av 
Grundskolenämnden 2018-12-13. Årets 
Kvalitetsrapport för fritidshem i Borås Stad omfattar 
elev och personalstatistik, resultat från elevenkät för 
elever i årskurs 3 i fritidshem samt resultat från enkät 
för rektorer för skolenheter som har fritidshem. 
Rektorernas bedömningar är överlag positiva, men av 
dessa framgår också att det finns brister som behöver 
åtgärdas, främst på längre sikt. De allra flesta elever 
trivs, känner sig trygga och har förtroende för 
personalen. Förutsättningarna som lokalerna ger 
inverkar på negativt sätt i möjligheterna att bedriva 
pedagogisk verksamhet i fritidshemmen utifrån 
läroplanens mål och inriktning. Skolorna ska fortsätta 
arbetet med att nyttja befintliga lokaler på ett 
ändamålsenligt sätt genom organisatoriska 
förändringar. I de fall förbättring gällande tillgång till 
lokaler och dess lämpliga utformning inte kan ske 
inom rådande ramar ska detta beskrivas i 
Grundskoleförvaltningens lokalplan. Brister i 
bemanning, kompetensförsörjning och 
personalrörlighet inverkar på ett negativt sätt på 
kvaliteten i fritidshemmens verksamhet. 
Grundskoleförvaltningen ska fortsätta arbetet med att 
rekrytera utbildad och behörig personal. Det handlar 
bland annat om att skapa kontinuitet och 
tillfredsställande arbetsmiljö på varje skola, trygghet i 
rutiner och arbetssätt. Det finns brister i likvärdigheten 
mellan fritidshemmen gällande kvalitet, kompetens 
och bemanning. Grundskoleförvaltningen ska fortsätta 
arbetet med att förbättra kvaliteten i fritidshemmen. 
Samtliga skolor har tagit fram arbetsplaner. I dessa 
beskrivs mål och inriktningar samt hur undervisningen 
bedrivs. Avsnittet om verksamheten i fritidshemmet 
ska kvalitetssäkras i samverkan mellan rektor och 
verksamhetschef. Under 2018 har 
Grundskoleförvaltningen genomfört nätverksträffar för 
de anställda i fritidshemmen i Borås Stads skolor. 
Planen är att fortsätta nätverksträffarna framöver. 
Grundskoleförvaltningen ska också överväga att 
genomföra gemensam utbildning för personal i 
fritidshem på studiedagar kommande läsår. Den ska i 
så fall vara inriktad på pedagogik och innehåll i 
verksamheten i fritidshemmen. 
Slutsatsen är att verksamheten i fritidshem genomförs 
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med en tillfredsställande kvalitet. Nedan beskrivs 
insatser för att ytterligare förbättra verksamheten. 

Svarsfrekvens 

Svarsfrekvensen behöver förbättras för elevenkäten. 
Varje rektor ansvarar för att vidta lämpliga åtgärder 
för att höja denna till nästa undersökning samt att 
kraftigt minska andelen elever som uttrycker att de 
inte vet. En möjlig förbättring är att enkäten 
genomförs under lektionstiden då lärare och 
fritidspersonal kan hjälpa eleverna. 

Personal 

Grundskoleförvaltningen ska fortsätta arbetet med att 
rekrytera utbildad och behörig personal. Det handlar 
bland annat om att skapa kontinuitet och 
tillfredsställande arbetsmiljö på varje skola, trygghet i 
rutiner och arbetssätt, stimulera VFU-studenter att 
välja Borås Stads skolor och ledarskapet. 

Lokaler 

Skolorna ska fortsätta arbetet med att nyttja befintliga 
lokaler på ett ändamålsenligt sätt genom 
organisatoriska förändringar. I de fall förbättring 
gällande tillgång till lokaler och dess lämpliga 
utformning inte kan ske inom rådande ramar ska detta 
beskrivas i Grundskoleförvaltningens lokalplan. En 
bedömning om Grundskolenämnden ska föra upp 
särskilda ärenden till Lokalförsörjningsnämnden görs 
från fall till fall. 

Verksamhetens kvalitet 

Grundskoleförvaltningen ska fortsätta arbetet med att 
förbättra kvaliteten i fritidshemmen. Samtliga skolor 
har tagit fram arbetsplaner. I dessa beskrivs mål och 
inriktningar samt hur undervisningen bedrivs. 
Avsnittet om verksamheten i fritidshemmet ska 
kvalitetssäkras i samverkan mellan rektor och 
verksamhetschef. I skolans systematiska 
kvalitetsarbete ska det även finnas avsnitt om analys- 
och utvecklingsarbetet i fritidshem. Under 2018 har 
Grundskoleförvaltningen genomfört nätverksträffar för 
de anställda i fritidshemmen i Borås Stads skolor. 
Träffarna har främst handlat om den pedagogiska 
verksamheten och syftet har varit att förbättra 
verksamheten, utbyta tips och idéer samt ge 
kompetensutveckling. Planen är att fortsätta 
nätverksträffarna framöver. Grundskoleförvaltningen 
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ska också överväga att genomföra gemensam 
utbildning för personal i fritidshem på studiedagar 
kommande läsår. Den ska i så fall vara inriktad på 
pedagogik och innehåll i verksamheten i 
fritidshemmen. 

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

Arbetet med budget 2019 har bedrivits i 
budgetberedning i utökat presidium med sex träffar, 
april - oktober. Arbetet har berört budgetprinciper och 
principer av fördelning av medel till verksamheter och 
elever. Arbetet med enhetsbudgets planerdes och 
genomfördes med stort fokus under oktober månad.  
Arbetet i budgetberedning kommer att fortsätta även 
2019. 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Personalomsättning Kontroll av personalomsättning 
 
Kontrollmetod 
Kontroll sker regelbundet under året 

Personalomsättning Grundskoleförvaltningen 
(Rapport från Heroma, mäts på en 12-månadsperiod) 
Januari 11,9 % 
Februari 11,7 % 
Mars 10,5 % 
April 10,7 % 
Maj 10,4 % 
Juni 10,8 % 
Juli 9,8 % 
Augusti 11,9 % 
September11,9 % 
Oktober 11,7 % 
November 11,4 % 
December 10,2 % 
 
Under perioden 2018-01-01--12-31 var 
personalomsättningen 11,2 %. Under perioden 
avslutade 53 grundskollärare sin anställning, 
samtidigt rekryterade förvaltningen 72 grundskollärare 
genom extern rekrytering. Bland grupperna övriga 
lärare, förskollärare och fritidspedagoger var det fler 
som slutade sin anställning än vad förvaltningen 
rekryterade. Samma resultat gäller för grupperna 
kurator, psykolog samt kock. 

 

Kontroll av antalet behöriga lärare. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll i centralt personalregister 

Antalet behöriga lärare är 808 i Borås Stads 
kommunala grund- och grundsärskolor av det totala 
antalet 997. Andelen behöriga lärare är därmed 81 %. 
Analys: Det råder brist på behöriga lärare i Sverige i 
relation det det faktiska behovet. Borås Stad har gjort 
flera satsningar för att öka attraktiviteten och kunna 
rekrytera och bibehålla behöriga lärare, till exempel 
för att öka lönenivåerna. Grundskoleförvaltningen 
arbetar för att öka attraktiviteten i våra skolenheter, 
bilden av skolan är ett fokusområde. Alla skolor 
jobbar med en gemensam struktur i sina 
verksamhetsplaner i syfte att förbättra verksamhet 
och organisation, och därmed förbättra 
förutsättningarna och arbetsmiljön för medarbetarna.  
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Arbetsmiljö Kontrollera att arbetsmiljöronder genomförts 
 
Kontrollmetod 
Kontroll i Stratsys 

Verksamheterna genomförde arbetsmiljöronder under 
våren. Uppföljningar pågår. 

 

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

Rektorsutbildning/internutbildningar pågår. 
Ny rutin för introduktion av chefer på 
grundskoleförvaltningen from 1 augusti. 
Kontroll pågår. Information väntas från Björn Linder 
på Stadskansliet och Verksamhetscheferna på 
Grundskoleförvaltningen. 

 

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

Löneöversyn pågår. Analys när löneöversynen är 
genomförd. 
Utvärdering gjord på FSG december. 
 
 

 

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

Uppföljning i FLG 14 juni och 8 november är 
genomförd. Inget behov av ytterligare 
insatser/åtgärder. Förvaltningen fortsätter att arbeta 
enligt fastställd plan. 

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kost Kontroll av att rutiner finns för specialkost 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 

Arbetet med en ny rutin för specialkost inom skola 
och förskola är genomförd och klar. Implementering 
har skett under HT2018. 

 

Fysisk skolmiljö Kontroll av att lokaler är anpassade för studiegång 
 
Kontrollmetod 
Utdrag ur uppföljning 

Arbetsgrupp med berörda förvaltningar har bildats. 
Från GRF medverkar lokalsamordnare. De behov 
som finns för en rimlig studiegång är identifierade och 
omhändertagna i förvaltningens lokalplanering 
tillsammans med berörda förvaltningar.  
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Integration Kontroll av andel nyanlända per skolenhet 
 
Kontrollmetod 
Statistikuppföljning 

Andelen nyanlända elever under 2018 i Borås Stad 
var 7,7 % i snitt. 
 
Andelen nyanlända elever per skolenhet, %: 

 

Skolenhet 
Andel nyanlända 
elever % 

Bergdalskolan 7,2 

Björkhöjdskolan 10,7 

Engelbrektskolan F-6 6,1 

Engelbrektskolan 7-9 5,7 

Aplaredskolan 5,7 

Dannikeskolan 5,4 

Dalsjöskolan 4-6 4,4 

Dalsjöskolan 7-9 6,2 

Gånghesterskolan 1,6 

Kerstinsgårdskolan 1,0 

Målsrydskolan 12,7 

Rångedalaskolan 0,2 

Tummarpskolan 4,6 

Äsperedskolan 1,8 

Asklandaskolan 0,1 

Borgstenaskolan 7,1 

Bredaredskolan 2,0 

Fristadskolan 3,3 

Gula skolan 1,6 

Sparsörskolan 1,3 

Daltorpskolan F-6 17,6 

Daltorpskolan 7-9 11,8 

Kristinebergskolan 15,2 
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Svedjeskolan 10,7 

Bodaskolan F-6 18,9 

Bodaskolan 7-9 15,4 

Fjärdingskolan 18,4 

Fjärdingskolan Sär 16,5 

Myråsskolan 2,3 

Byttorpskolan 21,3 

Hestra Midgårdskolan 1,5 

Särlaskolan F-6 28,6 

Särlskolan 7-9 23,9 

Sandaredskolan 2,3 

Sandgärdskolan 1,0 

Sjömarkenskolan 2,6 

Sandhultskolan 0,6 

Erikslundskolan F-6 17,5 

Erikslundskolan 7-9 13,1 

Erikslundskolan Sär 8,0 

Sjöboskolan 16,8 

Ekarängskolan 15,0 

Trandaredskolan 2,9 

Kinnarummaskolan 1,9 

Svaneholmskolan 14,5 

Viskaforsskolan F-6 4,9 

Viskaforsskolan 7-9 8,7 

 

 
Analys: Det är stor skillnad i andelen nyanlända 
elever i Borås Stads skolor. Särlaskolan F-6 har högst 
andel nyanlända med 28,6 % och Asklandaskolan har 
lägst andel med 0,1 %. Den främsta anledningen till 
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det är bostadssegregationen. En annan anledning till 
att det kan vara svårt att få skolplats i annan del av 
staden är att det är mycket trångt i många av 
kommunens grundskolor. Grundskoleförvaltningen 
arbetar intensivt med att utveckla skolverksamheten 
och bilden av skolan i syfte att öka attraktiviteten i alla 
kommunala skolor.  

Studiero Kontroll av hur elever upplever studiero 
 
Kontrollmetod 
Enkätfråga i skolklimatundersökningen 

I 2018 års skoklimatundersökning som riktas till alla 
elever i årskurs 4-9 ställdes frågan om studiero, "På 
lektionerna får alla lugn och ro att lära sig". Resultatet 
varierade kraftigt mellan de olika skolorna men visar 
tydligt att det är ett viktigt utvecklingsområde för 
samtliga skolor. Bland frågorna som berör Trygghet 
och Studiero i huvudmannens kvalitetsrapport 
Värdegrund 2018 var det totala resultatet lägst för 
denna fråga. Arbetet med en ökad studiero är därför 
ett av de mest centrala områdena i alla skolors 
Verksamhetsplaner. 
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Elevhälsa Kontroll av hur många elever som mår psykiskt dåligt 
 
Kontrollmetod 
Kontroll i ProReNata 

Uppgifterna är hämtade ur hälsosamtalsmallarna som 
användes under läsåret 2017/2018 och gäller 
perioden 170801 – 180630. 
 
Åk 4 

”Jag har känt mig ledsen eller nedstämd ” 
Mestadelen av eleverna svarar Aldrig. Finns elever 
som svarar Sällan eller ibland och ett mycket fåtal 
svarar Ofta. 
Analys: Majoriteten svarat att de Aldrig eller Sällan 
känt sig ledsna eller nedstämda. Finns dock fåtal som 
svarat Ofta och det är dessa elever som 
skolsköterskan fångar upp i hälsosamtalet. Det kan 
handla om vårdnadshavare som skiljt sig etc. 
 
”Jag har känt mig orolig eller rädd” 
Mestadelen av eleverna svarar Aldrig. Finns elever 
som svarar Sällan eller ibland och fåtal svarar Ofta. 
En del elever har svarat att de varit oroliga eller rädda 
för clowner, spöken eller känner sig oroliga inför 
Halloween. 
Analys: Majoriteten svarat att de Aldrig eller Sällan 
känt sig oroliga eller rädda. De elever som svarat Ofta 
fångas upp av skolsköterskan i hälsosamtalet. Frågan 
kan vara svår att svara på för eleverna. 
 
”Jag har känt mig irriterad eller på dåligt humör” 
Här är svaren mer jämnt fördelade vad gäller Aldrig, 
Sällan och Ibland. Fåtal elever svarar Ofta. Att de 
känt sig irriterade på morgonen när de vaknat men att 
det går över på väg till skolan etc. 
Analys: Frågan kan vara svår att svara på, en del 
svara att de har dåligt morgonhumör eller att de blir 
irriterade när de inte alltid får som de vill. 
 
”Har du någon vuxen som du kan prata med om det 
som är viktigt för dig?” 
Här svarar nästan alla att de har någon som de kan 
vända sig till, mycket liten andel elever som svarat 
Nej på denna fråga. 
Analys: Här svarar så gott som alla att de har någon 
att vända sig till. De fåtal som svarat Nej fångas upp 
av skolsköterskan i hälsosamtalet. 
 
”Om du tänker på hur du har det på en skala 1 – 10” 
Mestadelen av eleverna graderar sig högt, att de 
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tänker att de har det bra, mycket liten andel elever 
som graderar sig lågt. 
Analys: Elever i Åk 4 graderar sig högt och det 
stämmer bra överens med övriga svaren som 
presenterats här. 
 
Åk 7 

”Jag känner mig stressad över skolarbetet (betyder 
pressad, jäktad, inte hinna med)” 
Svaren är jämnt fördelade på Sällan och Ibland, de 
flesta svarat på någon av dessa alternativ. Sedan 
svarar många Aldrig. Ett fåtal elever svarar Alltid. 
Analys: Svaren tolkas som att detta är något som 
påverkar eleverna i Åk 7. Vad kan skolan göra för att 
motverka stressen? 
 
”Har du kompisar?” 
Största majoriteten svarar Ja. Några fåtal svarar Nej. 
Analys: Att ha kompisar påverkar den psykiska hälsan 
positivt och kan motverka stress. Att en del svarat 
Nej, kan det bero på att de börjat högstadiet och 
hamnat i en ny klass? Viktigt att de på skolorna jobbar 
aktivt för att inkludera eleverna och se så att det inte 
finns elever som hamnar utanför. Jobba aktivt med 
dessa frågor. 
 
”Jag trivs i skolan” 
Mestadelen av eleverna svara Mycket bra och Bra. 
Liten andel svarat Varken bra eller. Fåtal Dåligt. 
Analys: Att eleverna trivs i skolan är mycket positivt 
och detta ska skolorna ta fasta vid och jobba vidare 
med. Elever som trivs kan tänkas må bättre och 
prestera bättre? 
 
”Jag har känt mig ledsen eller nedstämd” 
Mestadelen svarat Aldrig. Sedan är svaren jämnt 
fördelade vad gäller Sällan och Ibland. Fåtal elever 
svarat Ofta. Dessa elever fångas upp av 
skolsköterskan i hälsosamtalet. Det kan handla om att 
ett husdjur dött eller att vårdnadshavare skiljt sig. 
Analys: De flesta av eleverna har inte känt sig ledsna 
eller nedstämda. 
 
”Jag har känt mig orolig eller rädd” 
Mestadelen svarat Aldrig. Mindre andel svarat Sällan. 
Ett fåtal svarat Ofta, dessa elever fångas upp av 
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skolsköterskan i hälsosamtalet. 
Analys: De flesta svarat Aldrig vilket tolkas som att de 
är trygga. 
 
”Jag har känt mig irriterad eller på dåligt humör” 
Här är svaren jämnt fördelade mellan Aldrig, Ibland 
och Sällan. Ett fåtal elever svarat Ofta. 
Analys: Svaren kan härröra till att det sker mycket i en 
människas kropp vid denna ålder? 
 
”Har du någon vuxen som du kan prata med om det 
som är viktigt för dig?” 
Mestadelen svarat JA. Ett fåtal svarat Nej, dessa 
fångar skolsköterskan upp vid hälsosamtalet. 
Analys: Att nästan alla har någon de kan vända sig till 
är oerhört viktigt för den psykiska hälsan och 
allmänna måendet. Det skapar trygghet. 
 
Slutsats 

Efter att ha läst igenom frågorna och svaren och 
sedan gjort en överblick så mår de flesta eleverna bra 
och att de har någon vuxen att vända sig till vid 
behov. Detta kan vara en familjemedlem eller någon 
på skolan som eleven har förtroende för. Att elever i 
Åk 7 känner sig stressade över skolarbetet behöver 
man titta närmare på. Hur kan eleverna stöttas i detta, 
studieteknik, planering? Det är viktigt att alla som 
arbetar med elever på sina skolor är uppmärksamma 
på signaler på psykisk ohälsa, att våga fråga och att 
lyssna på vad eleverna har att säga. Frågorna i 
skolsköterskornas hälsosamtalsmallar ses ständigt 
över och revideras vid behov. 

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

I systemet för digital elevakt ProreNata dokumenteras 
beslut om åtgärdsprogram. Systemet infördes fullt ut 
från augusti 2018. Under tiden 2018.08.01-
2018.11.13 har 542 åtgärdsprogram registrerats. 
Antalet varierar mellan 1-94 per skola. 
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Säkerhet Kontroll av att anmälningar till huvudmannen görs av 
kränkande behandlingar 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av anmälningar till huvudmannens 
diarium 

Grundskoleförvaltningen har inrättat en rutin för 
skolornas anmälan av kränkande behandling till 
huvudmannen. Dessa anmälningar tas sedan till 
grundskolenämnden som anmälningsärenden. Under 
2018 har 1407 anmälningar tagits emot, vilket är en 
kraftig ökning från 2017 då 831 anmälningar gjordes. 
Orsaken till ökningen är att grundskoleförvaltningen 
på ett tydligare sätt implementerat rutin och tryckt på 
att anmälningar ska skickas in. Man ska inte dra 
slutsatsen att antalet faktiska kränkningar i skolorna 
har ökat. Det är fortfarande en variation i antalet 
anmälningar mellan skolorna som beror på att 
bedömningsgrunderna för vad som ska anmälas 
tolkas olika. Grundskoleförvaltningen ska fortsätta 
med att skapa en likvärdig bedömning av ärenden 
som ska anmälas.  

 

Lokalsituationen I den årliga lokalplanen, beskriva hur 
befolkningsprognosens förändrade elevvolymer 
föreslås ta hand om i befintliga eller nya skolenheter 
 
Kontrollmetod 
Lokalplanen 

Förvaltningen redovisar kapacitetsbehov utifrån 
stadsledningskontorets befolkningsprognos som utgör 
grunden för den lokalplan nämnden behandlar i juni 
och uppdaterar i aug. Planen lämnas till LFN som 
GRN:s underlag för Borås stads lokalplan. 
Utifrån denna har Kommunfullmäktige i Borås stads 
budget 2019 beslutat om investeringsplan 2019-2021. 

 

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

LFN ansvarar för genomförande av Borås stads 
lokalplan och gör prioriteringar mellan olika nämnders 
behov. Just behovet av evakueringslokaler för att 
möjliggöra genomförandet av GRN:s planerade objekt 
är en prioriterad fråga för LFF som ansvarar för 
frågan. GRF stödjer LFF i deras planeringsarbete. 
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Bemanning Kvalitetsrapport Värdegrund 
 
Kontrollmetod 
Analys av elevers upplevda trygghet på skolgården i 
Skolklimatundersökningen 

Kvalitetsrapport värdegrund har genomförts i perioden 
april-juni 2018. Denna kvalitetsrapport är en del i 
huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. 
Rapporten omfattar resultat för värdegrundsfrågor 
från brukarundersökningen, skolklimatenkäten, som 
är riktad till elever i årskurs 4-6 och 7-9 samt 
vårdnadshavare till elever i årskurs F-3. Rapporten 
innehåller även en redovisning av till huvudmannen 
inkomna anmälningar från skolor gällande 
diskriminering och kränkande behandling av elever, 
samt en analys av skolors planer för arbete mot 
diskriminering och kränkande behandling. 
 
Skolklimatenkät årskurs 4-6 2018; 89% av eleverna 
har svarat positivt på frågan ”Jag känner mig trygg i 
skolan”. Resultatet har försämrats både jämfört med 
2016; 95% och 2017; 90%. Denna fråga omfattar ett 
av de viktigaste områdena för Borås Stad. 2018 års 
resultat varierar kraftigt för de olika skolorna dock är 
det en svag majoritet av skolorna som gör ett sämre 
resultat jämfört med föregående år. Att det skett en 
minskning av resultatet för årskurs 4-6, samtidigt som 
förvaltningen under 2017 och 2018 aktivt arbetat med 
just detta område är oroväckande. 
 
Skolklimatenkät årskurs 7-9 2018; 85% av eleverna 
har svarat positivt på frågan ”Jag känner mig trygg i 
skolan”. Resultatet är det samma som 2017. Dock är 
båda åren sämre än resultatet 2016; 90%. Denna 
fråga omfattar ett av de viktigaste områdena för Borås 
Stad. 2018 års resultat varierar för de olika skolorna 
och det är jämnt fördelat mellan de skolor som ökar 
respektive minskar sitt resultat jämfört med 
föregående år. Att resultatet för årskurs 7-9 ligger på 
samma nivå som föregående år är positivt. Samtidigt 
hade en ökning av resultat varit önskvärt utifrån att 
förvaltningen under 2017 och 2018 arbetat med ett 
aktivt förbättringsarbete inom just detta område. 
 
Slutsatsen av analysen av skolklimatenkäten och 
inkomna anmälningar om kränkande behandling är att 
antalet vuxna som har överblick över skolgårdarna är 
på en tillfredsställande nivå. Nedan beskrivs insatser 
för att ytterligare förbättra elevernas trygghet. 
 
Åtgärder: Grundskoleförvaltningen och rektorerna har 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

arbetat med att ta fram varje skolas verksamhetsplan. 
Den består av två delar, arbetsplan och 
utvecklingsplan. Arbetsplanen ska beskriva hur 
verksamheten bedrivs och utvecklingsplanen ska 
beskriva hur verksamheten ska utvecklas. Detta görs 
utifrån lokala förutsättningar, men det finns en 
fastställd struktur och fastställda rubriker som alla 
skolor ska följa. Syftet med detta arbete är att skapa 
likvärdighet och höja kvaliteten. I arbetsplanen finns 
flera delar som handlar om området värdegrund och 
trygghet. 
Utöver de generella åtgärderna kring skolenhetsvis 
verksamhetsplan följer en redovisning av ett antal 
olika åtgärder som vidtagits och kommer att vidtas: 
Framtid tillsammans. Ett projekt för att stärka 
vuxennärvaron på tio utvalda skolor i utsatta 
områden. I samverkan med Arbetslivsförvaltningen 
och IF Elfsborg ska tio vuxna arbeta för att identifiera 
och fånga upp elever som befinner sig i eller är på 
väg mot utanförskap för att ge dem en meningsfull 
tillvaro i och efter skolan. 
Satsning på studiecoacher. På fem högstadieskolor 
anställs totalt tio studiecoacher för att bedriva ett 
socialpedagogiskt arbete för att förstärka skolornas 
arbete med att få alla elever att nå målen och 
förbättra tryggheten. 
Fortsatta insatser för skolorna gällande att både 
skapa en likhet i kulturen kring att anmäla kränkande 
behandling samt öka kompetensen om processen att 
anmälningar om kränkande behandling till huvudman. 

Bilden av skolan Uppföljning av bilden av skolan 
 
Kontrollmetod 
Rektorers självskattning av indikatorer samt 
skolklimatundersökningen 

Medvetenheten om betydelsen av en nyanserad bild 
av skolans arbete har ökat i förvaltningen. 
Förvaltningen ser aktiviteter och handlingar som visar 
detta. I förvaltningens utvecklingsplan för 2019 
poängteras vikten av att öka medvetenheten hos all 
personal i förvaltningen. 
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3 Uppföljning direkta åtgärder 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2018 

Risk för en ökad segregation 

Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för 
konflikter 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Bilden av skolan 

Bilden av skolan är ett av förvaltningens 
fokusområden och ett av områdena i 
förvaltningens utvecklingsplan. Syftet är att öka 
skolornas attraktivitet, vilket också bedöms 
kunna medföra att elevers skolval blir mer 
differentierade. Varje skola ska beskriva hur man 
jobbar inom området i sin verksamhetsplan som 
ska vara klar i juni 2018. Bilden av skolan är en 
prioriterad fråga i verksamhetschefernas 
uppföljning med rektorerna. 

 Avslutad Bilden av skolan är ett av förvaltningens fokusområden 
och ett av områdena i förvaltningens utvecklingsplan. 
Syftet är att öka skolornas attraktivitet, vilket också 
bedöms kunna medföra att elevers skolval blir mer 
differentierade. Varje skola ska beskriva hur man jobbar 
inom området i sin verksamhetsplan som var klar i juni 
2018. Bilden av skolan är en prioriterad fråga i 
verksamhetschefernas uppföljning med rektorerna. I 
uppföljning i slutet av 2018 redovisar 
verksamhetscheferna att det lokala arbetet på respektive 
skola, för att förbättra bilden av skolan, i stort har varit 
framgångsrikt och går åt rätt håll. 

Risk för psykisk ohälsa bland elever 

Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Ta fram förebyggande styrdokument 

Ett förebyggande styrdokument mot psykisk 
ohälsa tas fram tillsammans med gymnsiet 

 Avslutad Arbetsgruppen har påbörjat arbetet med att ta fram 
underlag för en rapport. 
Arbetsgruppen arbetar tillsammans med 
stadsledningskansliet med att ta fram planen. 
Grundskolenämnden tillsammans med Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har genomfört uppdrag att 
under vårterminen 2018 kartlägga nuläge, samt att under 
höstterminen 2018 ta fram styrdokument för 
förebyggande arbete mot psykisk ohälsa. Rapport 
redovisades för nämnden i oktober 2018. Rapport 
benämns Program för att förbygga psykisk ohälsa i 
skolan. Skolornas arbete med förbyggande insatser 
fortgår och kommer att fördjupas. Skolorna kommer att 
följa statistik från hälsosamtalen vad gäller frågor kring 
psykisk hälsa. 

Risk för bristande samarbete med andra 
nämnder 

Bristande samarbete kan leda till att parallella 
processer utför som inte gagnar eleverna 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Pågående samarbeten 

Klustersamverkan FSF, GVUF: Samverkansytor 
är identifierade och pågående samverkan 
bedöms ändamålsenlig. 
FoF: samarbete pågår kring skolfritidsledare 
samt Sjöboprojektet. 
Kultur: samarbete kring skolbiblioteken är 
avslutat och fortsätter i budgetprocessen. 
IFO: samarbete etablerat och gemensam 
arbetsgrupp är tillsatt. 
LFF: samarbete etablerat sedan tidigare och 
fungerar väl. 

 Avslutad Klustersamverkan FSF, GVUF: Samverkansytor är 
identifierade och pågående samverkan bedöms 
ändamålsenlig. 
FoF: samarbete pågår kring skolfritidsledare samt 
Sjöboprojektet. 
Kultur: samarbete kring skolbiblioteken är avslutat och 
fortsätter i budgetprocessen. 
IFO: samarbete etablerat och gemensam arbetsgrupp är 
tillsatt. 
LFF: samarbete etablerat sedan tidigare och fungerar väl.  
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2018 

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

Barn med behov av särskilt stöd behöver ett extra 
stöd som inte alltid prioriteras fullt ut 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Utbildningsinsatser om särskilt stöd 
processen 

Utbildningar erbjuds personal i grundskolan 2ggr 
per läsår 

 Avslutad Under våren 2018 har det hållits temadagar för rektorerna 
kring särskilt stöd. Arbetet med planering och 
genomförande av studiedagar är pågående. 
Två studiedagar är genomförda i augusti. Samma 
föreläsning erbjöds också på novemberlovet 2018  

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

På grund av ett kraftigt ökat elevantal i Borås 
Stad under de senaste åren samt en planerad 
kommande ökning finns det en risk med 
skollokalerna inte räcker till för att möta de behov 
av platser som finns för kommande antal elever 
 
Riskbedömning 2018 

16 

GRN:s lokalplan 2019 överlämnas till LFN 

Stadsledningskontorets befolkningsprognos 
utgör grunden för GRF:s lokalplan som årligen 
tillställs LFN i juni och uppdateras i dec. 

 Avslutad Grundskole- och Lokalförsörjningsförvaltningen har 
löpande möten om lokalplaneringsfrågor som underlättar 
upprättande av lokalplanen. 

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

Det finns ett behov av att ha tomma lokaler som 
lämpar sig för skolverksamhet för att löpande 
kunna renovera de skolor som behöver detta. 
Osäkerhet finns idag kring tillgången på sådana 
lokaler. Särskild uppmärksamhet måste ägnas 
frågan i arbetet med Lokalresursplanen 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Dialog med LFF 

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

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

Samråd med LFF 

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

 Avslutad Frågan med aktuellt underlag har behandlats på möte 
med förvaltningschefer på Grundskolan och 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2018 

Risk för att vi inte lyckas förbättra bilden av 
skolan 

Att enskilda negativa händelser kan skymma 
större och allmänna förbättringar 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Uppföljning av rektorernas arbete på 
respektive enhet 

Bilden av skolan är en bärande del av 
verksamhetsplanen som följs upp månatligen. 

 Avslutad Bilden av skolan, systematiskt kvalitetsarbete och 
processledning är bärande delar i verksamheten, som i 
en månadsrapport följs upp månatligen. I denna rapport 
går verksamhetschef och rektor även igenom elevernas 
resultat, läget inom personalgruppen samt enhetens 
balansrapport. 
 
Mötet med verksamhetschef har föregåtts av en 
konferens där rektor i dialog med ekonom, HR-specialist 
och verksamhetsutvecklare tar fram en sammansatt 
analys av enhetens resultat per den månaden, enligt 
punkterna i ovannämnd månadsrapport. 
 
Verksamhetschef skriver i sin tur en månadsrapport för 
skolområdet efter genomförd uppföljning med varje 
rektor. Denna rapport ligger till grund för den återkoppling 
som verksamhetschef delger förvaltningschef och övriga 
verksamhetschefer vid möten i förvaltningsledningen. 
 
Rektorerna upplever dessa uppföljningsmöten som 
mycket relevanta och stödjande på det individuella 
planet. Ett behov av att mer systematiskt även genomföra 
gemensamma kollegiala uppföljningar i 
verksamhetsledningen har växt starkare fram det senaste 
året.  

Samverkan med högskolan 

Arbetsgrupper är tillsatta för området. Gruppen 
Bilden av yrket/skolan har haft tre möten. 

 Avslutad Arbetsgrupper är tillsatta för området. Gruppen Bilden av 
yrket/skolan har haft tre möten.  

Kommunikationsplan 

Arbetet pågår i projektgrupp på förvaltningen 
under ledning av strategisk kommunikatör. 

 Avslutad Förvaltningen har under 2018 tagit fram en strategi för 
externkommunikation som ska gälla från 2019. Strategin 
beskriver huret i hur vi ska arbeta med 
externkommunikation, och syftar till att nyansera bilden 
av vår verksamhet som professionell och trovärdig. 
Utifrån strategin arbetar vi tydligare med planerad 
kommunikation och agerar oftare proaktivt istället för 
reaktivt. 
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2018 

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

Resursfördelningsmodellen måste förtydligas och 
konsekvensbeskrivas. Budgetprocessen måste 
ske i tät samverkan mellan tjänstemän, politiker 
och fackliga representanter. Konsekvenserna för 
verksamhetsförutsättningar måste beskrivas 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Tillsätta en budgetberedningsgrupp 

Arbetet med budgetberedningen pågår. 
Beredningen har haft 8 möten och detaljplanerat 
processen. 

 Avslutad Arbetet med budgetberedningen pågår. Beredningen har 
haft 3 mötet och detaljplanerat processen.  
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1 Inledning 

Anvisning 
 

I detta inledande avsnitt bestämmer nämnden själv över innehållet. 

Om nämnden inte har behov att skriva en inledning kan rubriken Inledning döljas i enhetsanpassningen. 

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

samt de lagar och föreskrifter som gäller för nämndens verksamhet. Nämnden har ansvar för att årligen fastställa en intern kontrollplan för att följa upp 

att det interna kontrollsystemet fungerar. 

Intern kontroll avser samtliga rutiner och processer för att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs effektivt, korrekt och för att säkra 

kommunens tillgångar och förhindra förluster. Intern kontroll är till för att skydda personalen mot oberättigade misstankar om oegentligheter. Intern 

kontroll är inte endast ett medel för att motverka omedvetna fel eller felaktigt handlade, utan fyller även en förebyggande och normbildande funktion. 

Den interna kontrollen är även ett ledningsverktyg för både den politiska och den professionella ledningen och är en integrerad del i organisationens 

styrsystem. 

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2018 utifrån den plan som antogs av Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden för 2018 och redovisar iakttagelser och slutsatser i denna uppföljningsrapport. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Delegation Kontroll av aktualitet i delegationsordningen 
 
Kontrollmetod 
Kontinuerligt vid avläsning av författningar 

Genomgång av delegationsordningen är genomförd. 
Åtgärd 

Förslag till revidering vid nämndsammanträde under 
våren 2019. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

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

Analys genomförs fortlöpande av 
verksamhetscheferna i gymnasieskolan. 
Verksamheternas insatser följs upp på 
verksamhetsnivå och omsätts till lärande och 
förbättringar samt förs vidare in i förvaltningens 
gemensamma kvalitetsarbete.Under läsåret 2017/18 
har fokus legat på att utveckla det hälsofrämjande 
arbetet inom verksamheterna. Det har t.ex. handlat 
om att utarbeta nya arbetsstrukturer och rutiner för 
tidiga insatser och stödja lärarna i arbetet med extra 
anpassningar. 
Åtgärd 

I den, för förvaltningen gemensamma, 
kvalitetsrapporten framgår att det finns ett målinriktat 
arbete med att utveckla elevhälsoarbetet. Det handlar 
t.ex. om att höja den generella kompetensen hos alla 
lärare kring extra anpassningar, att förstärka arbetet 
med rutiner för tidig upptäckt och tidiga insatser samt 
att växla över Elevhälsans arbete från reaktiva 
insatser till ett mer förebyggande och främjande 
arbete. 

Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta vidare med 
att säkerställa tillgången till kompetens inom 
Elevhälsan. Det sker t.ex. genom insatser som är 
definierade i förvaltningens strategiska 
kompetensplan och kompetensutbildningsinsatser för 
Elevhälsans personal. På verksamhetsnivå kommer 
insatser att göras för att stärka Elevhälsans främjande 
och förebyggande insatser t.ex. genom att öka den 
generella kompetensen hos all pedagogisk personal 
kring anpassningar i undervisningen och särskilt stöd. 

 

Rutin för disciplinära 
åtgärder avseende elever 

Kontroll av avstängningsärenden 
 
Kontrollmetod 
Granskning av avstängningsärenden 

Förvaltningen har under 2018 granskat samtliga 
avstängningsärenden i syfte att säkerställa att den 
disciplinära åtgärden är beslutad enligt gällande 
lagstiftning.  Några avstängningar har saknat 
fullständiga uppgifter, antingen gällande 
personuppgifter eller orsak till avstängning. Vid dessa 
tillfällen har rektor kontaktats och har då kompletterat 
alternativt upprättat nya dokument. 

Översyn av rutin och blanketter 

För att minimera risken för brister vid 
avstängningsärenden, kommer rutin 
och blanketter att ses över. 

Information om gällande regler och 
rutiner 

Information om gällande regler för 
denna disciplinära åtgärd och hur 
rutin och blanketter skall användas, 
kommer att informeras om ytterligare. 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

Avstämningar av antalet obehöriga lärare har 
genomförts under året. 
 
Efter avstämning i augusti såg bilden ut enligt 
följande:Totalt har förvaltningen ca 620 lärare. 
Gymnasieskolan – gällande gymnasielärare i 

allmänna ämnen/gymnasiegemensamma ämnen 
saknar 24 lärare behörighet och är därmed inte 
legitimerade lärare. Gällande yrkeslärare så finns idag 
inget legitimationskrav. Borås Stad har som policy att 
enbart tillsvidareanställa yrkeslärare med 
lärarutbildning. Relevanta yrkeskunskaper är ett krav 
för att få undervisa och sätta betyg och samtliga 
anställda yrkeslärare har relevanta yrkeskunskaper. 
41 Yrkeslärare saknar lärarutbildning men har 
relevanta yrkeskunskaper. 
Gymnasiesärskolan – samtliga lärare är behöriga. 

Under 2021 införs legitimationskrav för särskollärare 
med krav på att man genomgått speciallärarutbildning 
med inriktning utvecklingsstörning. De medarbetare 
som ej har denna vidareutbildning genomgår nu 
utbildning för att uppnå behörighet. 
Vuxenutbildningen – samtliga lärare har 

lärarexamen. 5 lärare är obehöriga för undervisning i 
SFI, studier pågår. 
Åtgärd 

Förvaltningen arbetar löpande med att öka 
attraktionskraften för yrket och för Borås Stad genom 
olika aktiviteter i enlighet med 
Kompetensförsörjningsplanen. Samtliga 
utannonserade tillsvidareanställningar har tillsatts 
med behöriga lärare. På kort sikt kan lärartjänster 
tillsättas genom tidsbegränsade anställningar med 
personer som saknar lärarutbildning, På lång sikt så 
tillsätts tjänsterna med behörig personal genom att 
verksamheten uppmuntrar till att påbörja studier eller 
så omannonseras tjänsten. Obehöriga lärare anställs 
på tidsbegränsat enligt Skollagen. 
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2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Upphandling Att inköp följer ramavtal 
 
Kontrollmetod 
Stickprov av vissa konton enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor 

Kontroll utförd enligt plan. Inga anmärkningar. 
Åtgärder 

Ingen åtgärd behövs. Fortsatt under uppsikt. 

 

Inventarier Att registrering och stöldskyddsmärkning görs av 
berörda inventarier 
 
Kontrollmetod 
Fysisk kontroll via inventering i RegitWise 

Genomförd utbildning i nya Regitwise för användare 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
180418. 
Åtgärd 

Ingen åtgärd behövs. Fortsatt under uppsikt. 

 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Delegationsordning enligt 
KL 

Kontroll av delegationsbeslut 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Kontroll av delegationsbeslut har genomförts genom 
granskning av fattade beslut under månaderna 
januari, april, augusti och december. Beslut har fattats 
i enlighet med delegationsordningen. Ett antal skolor 
har uppgett fel delegationshänvisning.Kontroll av 
delegationsbeslut har genomförts genom granskning 
av fattade beslut under månaderna januari, april, 
augusti och december. Beslut har fattats i enlighet 
med delegationsordningen. Ett antal skolor har 
uppgett fel delegationshänvisning. 
Åtgärd 

Skolorna bör inte ha gamla mallar med 
delegationshänvisningar som blir gamla och 
inaktuella. Skolorna har fått information under 2018. 
 

 

Kontroll av att beslut dokumenteras 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Kontroll att beslut har dokumenterats har genomförts 
genom granskning av anmälningslistor rapporterade 
till GVUN under januari, april, augusti och december. 
Avvikelse har noterats avseende ett par skolor. 
Åtgärd 

På berörda skolor kommer beslutsrutin att gås 
igenom. 
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Kontroll av att beslut följer gällande bestämmelser 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Kontroll att beslut följer gällande bestämmelser har 
genomförts genom granskning av beslut rapporterade 
till GVUN under januari, april, augusti och december. 
Inga avvikelser har identifierats, dock använder vissa 
skolor fel mallar. 
Åtgärd 

Skolorna bör inte ha gamla mallar. Skolorna har fått 
information under 2018. 

 

Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av anmälningslistor fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. 

Kontroll att beslut rapporteras till nämnden genom 
granskning av anmälningslistor rapporterade till 
GVUN under januari, april, augusti och december.. 
Samtliga anmälningslistor är redovisade till nämnden. 
Åtgärd 

Fortsatt följa att delegationsordning följs, att beslut 
dokumenteras och anmäls till nämnden. 

 

Systematiskt 
arbetsmiljöarbete 

Kontroll av att riktlinjer följs. 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av att verksamheterna har genomfört 
Årlig uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

Samtliga verksamheter har genomfört Årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Inga avvikelser rapporterade.Alla verskamheter 
arbetar med rapportering av SAM i Stratsys. 
Åtgärd 

Fortsatt genomgång av hur arbetsskador och tillbud 
rapporteras i verksamheten. 

 

Kontroll av det systematiska brandskyddet (SBA) på 
enheterna 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av att verksamheterna genomfört årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet där 
SBA ingår. 

Samtliga verksamheter har genomfört Årlig 
uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
Inga avvikelser rapporterade. 
Åtgärd 

Fortfatt följa att alla verksamheter arbetar med 
rapportering av SAM i Stratsys. 
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Krishantering, säkerhet 
och trygghetsarbete 

Uppföljning för att förebygga allvarliga händelser 
 
Kontrollmetod 
Löpande avstämning i ledningsgrupp 

Kontinuerlig lägesuppföljning i förvaltningens 
ledningsgrupp med avrapportering av säkerhetsläget 
och vidtagna åtgärder. 
Rutin för systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete 
för förvaltningen med årshjul har tagits fram. Skolorna 
genomför trygghets- och säkerhetsrond enligt angiven 
mall. Ronden följs upp i ledningens genomgång först 
på skolnivå och därefter på förvaltningsnivå. 
Ledningens genomgång på förvaltningsnivå 
genomfördes i september månad. Inga allvarliga 
avvikelser rapporterades. 
 
Åtgärd 

Fortsatt arbete enligt rutinen under 2019. 
 

 

Lokaler Lokalresursplan 
 
Kontrollmetod 
Behovsinventering/uppföljning 

I enlighet med Borås Stads lokalresursbehovsplaner 
görs årliga inventeringar av behov. Ökat lokalbehov 
som följd av okänt ökat elevantal eller andra 
omständigheter har inte inträffat. 
Åtgärd 

Fortsatt arbete med god framförhållning avseende 
kända förhållanden. Fortsatt kontinuerlig 
omvärldsbevakning. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 

Anvisning 
 

Rubriken kan döljas i enhetsanpassningen om inga direkta åtgärder finns att redovisa 
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1 Inledning 

Förskolenämnden redovisar nedan uppföljning av intern kontrollplan för 2018. Sammanlagt 13 riskbilder har följts upp inom områdena personal, 

ekonomi och egen verksamhet. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

Statistik från bemanningsenheten följs upp varje 
månad. Från och med februari 2018 tillsätter 
bemanningsenheten endast vikariat upp till en månad. 
Totalt har 21674 beställningar gjorts till 
bemanningsenheten, och täckningsgraden för tillsatta 
beställningar under året låg på 92,3%. Statistiken från 
bemanningsenheten visar dock inte på den faktiska 
täckningsgraden då beställningar markeras som 
tillsatta trots att inte hela behovet täckts i 
verksamheten, statistiken visar inte antalet tillsatta 
timmar utan endast tillsatta tillfällen. Det finns 
fortfarande ett stort behov av  vikarier, både på 
timbasis men även på längre förordnanden. 
 
Att inte alla beställningar kan tillsättas beror till stor 
del på att det inte finns tillräckligt med vikarier att få 
tag på. Vikariererna kan också själva bestämma i 

Vikariebrist 

Fortsatt kontinuerlig dialog och 
avstämning med 
bemanningsenheten. Fortsatta 
genomgångar av månatlig statistik 
gällande vikarietillsättningar. Ett 
tätare samarbete mellan 
förvaltningen och 
bemanningsenheten för att ta ett 
gemensamt grepp kring 
problematiken med 
personalförsörjning på kort och lång 
sikt.  Arbetet med att minska 
sjukfrånvaron är också viktigt i det 
här avseendet för att kunna bli 
mindre beroende av timavlönad 
personal. 
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vilka områden de vill arbeta, vilket gör att framförallt 
ytterområdena påverkas där det är svårt att ta sig 
med exempelvis kollektivtrafik. 
 
En enkätundersökning har genomförts av 
förskolecheferna där syftet var att undersöka hur 
verksamheten upplever att vikariebemanningen 
fungerar. Svarsfrekvensen på enkäten var närmare 
95 %. 
- På en fråga i enkäten om hur stor andel av 
vikariebehoven som täcks på förskolechefens enheter 
under hösten 2017 uppskattar 38 % av cheferna att 
de fått täckning med 90 % eller mer. 
- På frågan kring hur stort vikariebehovet har varit på 
förskolechefens enheter under 2018 svarar 61 % att 
det varit stort eller mycket stort. 
- På frågan om en eventuell vikariebrist fått några 
negativa konsekvenser för verksamheten svarar 72 % 
att det fått det. 

Enkätundersökning 

En uppföljande enkät där 
förskolecheferna återigen får delge 
sin upplevelse av 
vikariebemanningen bör göras för att 
få en tydlig bild av nuläget i frågan. 
Detta i komplement till den 
kontinuerliga dialogen som förs med 
cheferna i frågan. 

Rekrytering Extern personalomsättning - andel tillsvidareanställda 
som slutat sin anställning i kommunen under året i % 
av totalt antal tillsvidareanställda. Andel medarbetare 
som anger att de har en individuell kompetensplan i 
medarbetarenkäten. Andel medarbetare som anger 
att de skulle kunna rekommendera andra att söka 
jobb inom Borås Stad. 
 
Kontrollmetod 
Statistik från personalsystemet 

Av de tillsvidareanställda på Förskoleförvaltningen är 
den externa personalomsättningen 9,60% under 
2018. I de två stora personalgrupperna, barnskötare 
och förskollärare, är motsvarande siffror 9,25% 
(barnskötare) respektive 9,35% (förskollärare). 
Exkluderas de som slutat på grund av uppnådd 
pensionsålder är siffran 7,58%, och för 
primärgrupperna 8,29% (barnskötare) respektive 
6,56% (förskollärare). Siffrorna för båda grupperna är 
något lägre än de övergripande i Borås Stad, där 
personalomsättningen är 9,3%. 
 
Andelen medarbetare som har en individuell 
kompetensplan är högre på Förskoleförvaltningen än 
inom Borås Stad totalt sett. Enligt medarbetarenkäten 

Personalomsättning 

En viss personalomsättning är bra för 
organisationen, men i dagsläget när 
det är svårt att ersätta utbildad 
personal som slutar med personer 
med motsvarande kompetens, 
behöver förvaltningen fortsätta jobba 
med att förbättra förutsättningarna för 
medarbetarna i verksamheten så att 
medarbetarna väljer att stanna kvar i 
så stor utsträckning som möjligt. 
Genom att jobba med arbetsmiljö- 
och hälsofrågor strukturerat och 
kontinuerligt tar förvaltningen steg 
mot att göra detta. 
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som genomfördes under hösten 2017 anger 61,9 % 
av medarbetarna på Förskoleförvaltningen att de har 
en individuell kompetensplan (benämns som 
utvecklingsplan i medarbetaröverenskommelsen). Att 
samtliga medarbetare får en tydlig bild av hur de kan 
fortsätta att utvecklas i linje med förvaltningens mål 
och uppdrag, kommunicerat i den individuella 
kompetensplanen, torde bidra till fortsatt motivation 
och engagemang även framgent. 
 
I medarbetarenkäten som genomfördes under 2017 
var snittvärdet, på Förskoleförvaltningen, 3,6 gällande 
frågan om medarbetarna skulle kunna rekommendera 
andra att söka jobb i Borås Stad. 56% anger värde 4 
eller 5 och endast 13.2% värde 1 eller 2, vilket är ett 
resultat som motsvarar det som uppmättes i Borås 
Stad totalt. 

Individuell kompetensplan 

Den individuella kompetensplanen 
(utvecklingsplanen) upprättas i 
samband med medarbetarsamtalet 
och en tydlig genomgång av hur 
processen ser ut kommer göras av 
HR-funktionen. Kunskapen hos 
förvaltningens chefer behöver öka 
gällande vikten av medarbetarnas 
individuella kompetensplan. 
Förvaltningen ska arbeta med detta 
för att på sikt skapa högre 
medvetenhet hos medarbetarna, dels 
att den finns, men också på vilket sätt 
den enskilde kan påverka sin egen 
utveckling. 

Attraktiv arbetsgivare 

Fortsätta arbetet med att skapa en 
attraktiv arbetsgivare och ett tydligt 
arbete med arbetsgivarvarumärket. 
Fortsätta arbeta med att informera 
om Borås Stads förmåner och bli 
bättre på att använda våra 
medarbetare som ambassadörer för 
att sprida goda exempel. 

Personal och 
lönekontroller 

Kontroll av att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende övertid/mertidsersättning, användning av bil 
i tjänsten samt utlägg i tjänsten. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov och statistik 
30 stickprov på anställda i förvaltningen görs av 
löneservice.  
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice via 
framtagen blankett. 
Statistik tas ur personalsystemet. 

Stickprovskontroll har genomförts på 25 slumpvist 
urvalda anställda utfört av löneservice enligt gällande 
Borås Stads rutin för internkontroll av löner. 
Resultatet visar samtliga poster utan anmärkning. 
 

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

Sjukfrånvaron i Förskoleförvaltningen, mätt på 12-
månadersintervaller, har legat på en stabil nivå under 
2018. Dessvärre är denna nivå, ca 9% (spann mellan 
8,7-9,3%) alldeles för hög och något som måste 
prioriteras att arbetas med framgent. Trenden verkar 
dessutom vara att sjukfrånvaron stiger något mellan 
mättillfällena, det handlar om ca 0,1%, vilket är en 
liten ökning, men ändock viktig att redovisa. 
 
Antalet sjukfall över 60 dagar uppmättes under 2018 
till 213 stycken på förvaltningen. 
 
Häslotalet, 12 månader utan sjukfrånvaro, mått på 12-
månadersintervaller, ligger i förvaltningen strax 
under20% (spann mellan 18,7-20,2%). 
 
I medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2017 
angav 93,4% av medarbetarna på 
Förskoleförvaltningen värdet 4 eller 5 på frågan ”Mitt 
arbete engagerar mig”. Borås Stads resultat totalt sett 
var 90,5 %. Andelen medarbetare som anger att 
arbetet är engagerande är således något högre på 
Förskoleförvaltningen än i Borås Stad totalt sett. 
Begreppet medarbetarengagemang används 
generellt för att beskriva medarbetarnas motivation 
och förutsättningar att göra sitt bästa för 
organisationen. Ibland används även ord som till 
exempel ”viljan att göra det lilla extra” för att ringa in 
begreppet. I medarbetarenkäten framkommer att 
82,4 % av Förskoleförvaltningens medarbetare anger 
värdet 4 eller 5 på HME-frågorna jämfört med 77,6 % 
sett till Borås Stads resultat totalt. Viljan att göra det 
lilla extra och medarbetarnas motivation och 
engagemang är således högre på 
Förskoleförvaltningen än i Borås Stad totalt sett. 

Sjukfrånvaro och hälsa 

Förskoleförvaltningen kommer att 
fortsätta att arbeta systematiskt för att 
skapa förutsättningar för goda 
prestationer, hållbart 
medarbetarengagemang och för att 
skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö 
i enlighet med Borås Stads SAM-
rutiner. Tydliga mål, värderingar och 
feedback på utfört arbete är också 
väsentligt för att öka hälsan. Ett 
fortsatt arbete med 
verksamhetsplaner som bryts ner till 
tydliga mål på medarbetarnivå i 
medarbetarsamtalen är därför viktigt. 
Det önskvärda resultatet är fortsatta 
insatser och åtgärder för ökad hälsa 
och att sjukfrånvaron ska minska till 
ett minimum för både kvinnor och 
män.  
Ett systematiskt förebyggande 
arbetsmiljöarbete är en viktig åtgärd 
för att förebygga ohälsa. 
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas 
systematiskt, så att åtgärder kan 
sättas in i tid för att förebygga ohälsa, 
återfall eller försämring. Sjukfrånvaro 
kan förekomma trots att 
förebyggande och hälsofrämjande 
insatser genomförs behov av 
rehabilitering uppstå av olika 
anledningar. Medarbetares behov 
ska klarläggas så tidigt som möjligt 
när ohälsa uppstår. Målet är att 
minimera sjukfrånvaron och skapa 
förutsättningar för medarbetare att 
återgå snarast möjligt med eller utan 
anpassningar. Medarbetarna på HR-
funktionen har löpande dialog med 
förskolechefer gällande medarbetare 
som är inne i olika former av 
rehabiliteringsinsatser, och jobbar 
aktivt med att stötta cheferna i att 
komma vidare i de ärenden som 
pågått under lång tid. 
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Leverantörsfakturor Kontroll av att leverantörsfakturor är korrekta. Utgiften 
tillhör verksamheten, korrekt YY-kod finns på 
fakturan, F-skatt, organisationsnummer. 
 
Kontrollmetod 
Alla fakturor granskas mot Borås Stads 
kontrollsystem "Inyette" och genom granskning av 
attest i steg 1 och 2. Systemet flaggar om det skulle 
föreligga några oegentligheter och om så är fallet, 
kontaktas leverantören omgående. 

Risken för felaktiga utbetalningar bedöms inte vara 
särskild hög men konsekvenserna kan bli allvarliga 
om det sker. Alla manuella utbetalningar som görs 
från förvaltningen granskas av ytterligare en person, 
utöver den som utför utbetalningen. Borås Stads 
betalfiler avseende leverantörsfakturor granskas 
genom tjänsten "Inyett" och eventuella oegentliga 
leverantörer flaggas upp. Förvaltningen får besked 
om en leverantör har flaggats upp. Innan en 
leverantör används ska kontroll göras mot Credit 
Safe. Under året har två leverantör som 
förskoleförvaltningen använt sig av flaggats upp. 
Information från förvaltningen går då ut till 
verksamheten om att inte använda sig av berörda 
leverantörer. 

Öka kunskapen inom förvaltningen 

Öka kunskapen inom förvaltningen 
om att en kontroll mot Credit Safe ska 
göras innan en leverantör används. 

Representation/Utbildnin
g 

Kontroll av att deltagarförteckning och syfte framgår 
och att program avseende representation och/eller 
utbildningar bifogas. Kontroll av att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer. 
 
Kontrollmetod 
Alla fakturor på aktuella konton kontrolleras. 

För att kontrollerna att riktlinjer följs och att inga 
oegentligheter sker är det av stor vikt att fakturor 
avseende representation och utbildning granskas. 
Den interna kontrollen av leverantörsfakturor görs 
kontinuerligt på samtliga fakturor gällande kurser, 
konferenser, resor och logi för personal, 
förtroendevalda och utomstående samt 
representation för personal, förtroendevalda och 
utomstående. I de fall det saknas underlag kontaktas 
berörd chef och/eller fakturamottagare om 
komplettering. Kontroll sker även av att underlag efter 
kontakt kommer in. Inkomna underlag scannas in och 
bifogas fakturan. Kontroll av dessa fakturor är inbyggd 
i den löpande uppföljning som görs på förvaltningen. 

Fortsätta som tidigare 
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Upphandling Kontroll av att inköp följer ramavtal 
 
Kontrollmetod 
Kontroll görs vid de tillfällen det kommit till kännedom 
eller att det befarats att inköp skett utanför ramavtal. 

Ramavtal måste följas. På Borås Stads intranät finns 
en avtalsdatabas där ramavtalen är samlade, 
dessutom framgår regler för inköp då ramavtal 
saknas. Det finns vissa svårigheter med 
sökfunktionen i avtalsdatabasen som medför att 
omedvetna fel kan ske vid inköp. Förvaltningen 
informerar kring regelverk vid inköp. Vid oklarheter 
uppmanas kontakt tas med stadens 
upphandlingsavdelning. När felaktigheter upptäcks, 
att inköp gjorts där upphandling saknas eller att inköp 
konterats fel, påtalas det för berörd chef. 
Felkonteringar rättas. 

Fortsätta som tidigare 

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

30 slumpmässigt utvalda avdelningar har kontaktats 
via telefon. En geografisk spridning har gjorts vid 
urvalet. Frågor har ställts till tillsvidareanställda 
pedagoger. Av de 30 tillfrågade svarade samtliga att 
de känner till förvaltningens rutin vid kränkning av 
barn. Vidare angav 29  att de känner till vart rutinen 
finns. 2 pedagoger svarade dock att de inte visste vad 
de ska göra om ett barn har blivit kränkt i 
verksamheten. 
 
Att samtliga som medverkat känner till att rutinen 
finns är bra men att inte alla känner till hur de ska gå 
till väga om en kränkning sker visar att kunskapen i 
förvaltningen inte är tillräckligt stor, fortsatt arbete 
krävs.   

Implementera rutin 

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

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

Under 2018 gjordes 27 anmälningar, vilket är i likhet 
med antalet 2017. 
Vid ett tillfälle har huvudmannen tagit emot en 
anmälan från Skolinspektionen om kränkande 
behandlingar där anmälan från verksamhet till 
huvudman saknats. Totalt har två anmälningar från 
Skolinspektionen om kränkande behandlingar 
inkommit till Förskolenämnden. 
 
Rutinen har reviderats under hösten 2018 och 
förtydligats gällande hur anmälan till huvudman ska 
ske. I samband med revideringen har information om 
rutinen getts på chef-APT. Verksamhetscheferna har i 
medarbetarsamtal med alla förskolechefer följt upp att 
kränkande behandling anmäls, utreds och skickas till 
huvudmannen. Fortsatt arbete krävs för att säkerställa 
att samliga chefer följer rutinen.   

Anmälningsskyldighet 

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

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

Barngrupperna varierar i storlek, snittet per 
registrerad barngrupp var 15,5 barn för mätmånader 
maj och oktober. I det långa perspektivet arbetar 
Förskoleförvaltningen med planering av 
gruppstorlekar utifrån Skolverkets riktlinjer vid 
nybyggnation av förskolor. Till budget 2019:2 har 
Förskolenämnden erhållit 3,5 mnkr för att minska 
barngruppernas storlek men samtidigt fått ett 
effektiviseringskrav med 3,75 mnkr jämfört med 
budget 2019:1. Förskolenämnden kommer på 
uppdrag av Kommunfullmäktige under 2019 att 
redogöra för vilka förutsättningar som krävs för att nå 
Skolverkets riktlinjer avseende barngruppers storlek. 
 

Arbete för att nå Skolverkets 
riktlinjer 

Förskolenämnden kommer under 
2019 att redogöra för vilka 
förutsättningar som krävs för att nå 
Skolverkets riktlinjer avseende 
barngruppers storlek. 

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

Under året har uppföljning skett med förskolechefer 
gällande kunskapsnivå och när de senast genomgått 
brandskyddsansvarigutbildning. Uppföljningarna har 
skett i samband med månatliga kvalitetsdialoger. 
Kompletterande utbildningar har anordnats på 
förvaltningen i två omgångar. Ytterligare utbildning 
kommer ske under våren 2019 då ett fåtal inte har 
gått utbildningen inom rätt tidsintervall eller är nya i 
uppdraget.      

Arbetet följs upp i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

 



Förskolenämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018 9(11) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

Under året har uppföljning skett med förskolechefer 
gällande brandskyddsarbete. Uppföljningarna har 
skett i samband med månatliga kvalitetsdialoger. 
Förvaltningen har under året beslutat att samtliga 
förskolor ska använda Cadsafes digitala 
brandskyddspärm. Biträdande förskolechefer har 
under året anställts och utbildats i systematiskt 
brandskyddsarbete. Efter genomgången utbildning 
har fördelning av arbetsmiljöuppgifter gällande 
brandskyddskontrollantsarbete skett. Arbetet har följts 
upp av förvaltningens verksamhetschefer.  

Arbetet följs upp i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

Lokaler Kontroll av att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga 
 
Kontrollmetod 
Alla förskolechefer kontaktas inför framtagande av 
lokalresursplan. De inkommer med skriftligt underlag 
om behov och önskemål, vilket sedan sammanställs 
och en prioritering görs. Uppföljningen ska utgå ifrån 
kriterierna i kommande funktionsprogram. 

För att möjliggöra en god pedagogisk verksamhet är 
det av stor vikt att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga. I nuläget varierar lokalernas 
beskaffenhet i såväl byggnadsstatus som i 
ändamålsenlighet. I förvaltningens systematiska 
kvalitetetsarbete ingår det bland annat att följa upp 
lokalernas beskaffenhet. Varje förskolechef har fått 
göra sin bedömning kring den pedagogiska inom- och 
utomhusmiljön. Möten har ägt rum mellan 
förskolechefer, förvaltningens lokalsamordnare, 
utredare och representant från 
Lokalförsörjningsförvaltningen för att gå igenom 
gjorda bedömningar. Bedömningarna har utmynnat i 
behov som prioriterats, i samråd med 
verksamhetschefer, och sammanställts i en rapport 
kring lokalernas beskaffenhet samt i Lokalplan 
Förskolenämnden 2019-2030. Rapporterna visar att 
det finns behov av anpassningar, renoveringar och 
upprustningar på ett flertal enheter. Under året har 
Förskoleförvaltningen arbetat fram Riktlinjer för 
nubyggnation och ombyggnation med en tillhörande 
rutin. 

Arbeta för funktionella och 
ändamålsenliga lokaler 

Fortsätta arbetet med den 
pedagogiska inne- och utemiljön som 
en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet i samverkan med 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

För att säkerställa att behovet av förskoleplatser möts 
är det av stor vikt att prognosarbetet ger tillräckligt 
underlag. Befolkningsprognosen i kombination med 
förvaltningens prognosarbete ligger som grund för 
den lokalplan som Förskolenämnden lämnar till 
Lokalförsörjningsnämnden. Planen omfattar; 
pågående byggnation, behov av byggnation, behov 
av renovering och upprustning, samt avetableringar 
av förskolelokaler. Befolkningsprognosen skiljer sig åt 
mellan olika områden i kommunen, och det gör också 
behovet av förskoleplatser. Behov finns i flera 
områden, framför allt i de centrala delarna av staden, 
avseende kapacitet i form av fler förskolor men även 
tillgång till större och mer verksamhetsanpassade 
lokaler de närmaste åren. Det finns en risk för att nya 
lokaler inte hinner tas i bruk i önskvärd tid. En gång 
per halvår gör förvaltningen ett omfattande 
prognosarbete för nästkommande två terminer. I 
prognosarbetet tittar förvaltningen på 
befolkningsprognosen, beläggningsgrader inom olika 
geografiska områden, kösituationer mm. I 
prognosarbetet medverkar verksamhetschefer, 
förskolechefer, chef för kvalitet- och utveckling, chef 
för ekonomifunktionen samt samordnare.  

Arbete med prognoser 

Fortsätta prognosarbetet inom 
förvaltningen och i samverkan med 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Noggrant följa 
befolkningsutvecklingen, analysera 
beläggningsgrader inom olika 
geografiska områden, kösituationer 
mm. 

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

30 slumpmässigt utvalda förskolor har kontaktats via 
telefon. En geografisk spridning har gjorts vid urvalet. 
Frågor har ställts till tillsvidareanställda personal. Av 
de 30 tillfrågade svarade 20 att det inte känner till 
rutinen, Borås Stads rutin för hantering av synpunkter. 
Vidare angav 16 av 30 personer att de informerar 
vårdnadshavare att de finns möjlighet att lämna 
synpunkter. Av de tillfrågade svarade 11 av 30 
personer att de informerar om hur vårdnadshavare 
kan lämna synpunkter. Ett aktivt arbete behöver ske 
inom hela förvaltningen för att höja kunskapen om 
rutinen och dess innehåll. Inkomna synpunkter är en 
viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet på alla 
nivåer i förvaltningen. 
 
Vid kontroll av inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen har det enbart vid 2 av 28 fall först 
inkommit ett klagomål via 
synpunktshanteringssystemet.  

Implementera rutinen 

Borås Stads rutin för hantering av 
synpunkter ska i högre grad 
implementeras i verksamheten. 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2018 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner Uppföljning av intern 
kontrollplan 2018 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 
för 2018. Stora risker såsom risk för försämrad kvalitet och att inte kunna 
uppfylla lagkraven inom myndighetsutövning till följd av vakanta tjänster har 
följts återkommande under året medan andra områden endast följts vid vissa 
tillfällen eller kontrollerats med ett stickprov. Det kan konstateras att 
bemanningsläget inom myndighetsenheterna har förbättrats betydligt under 
2018 och att det nu inte längre finns vakanta tjänster. Resultat, analys av 
kontroller och åtgärder redovisas i sin helhet bilagan ”uppföljning av Intern 
kontrollplan”.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Intern kontrollplan 2018 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2018 

Individ och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner Uppföljning av intern 

kontrollplan 2018 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen.                  

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 

för 2018. Stora risker såsom risk för försämrad kvalitet och att inte kunna 

uppfylla lagkraven inom myndighetsutövning till följd av vakanta tjänster har 

följts återkommande under året medan andra områden endast följts vid vissa 

tillfällen eller kontrollerats med ett stickprov. Det kan konstateras att 

bemanningsläget inom myndighetsenheterna har förbättrats betydligt under 

2018 och att det nu inte längre finns vakanta tjänster. Resultat, analys av 

kontroller och åtgärder redovisas i sin helhet bilagan ”uppföljning av Intern 

kontrollplan”.               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av Intern kontrollplan 2018                               

Samverkan 

Ärendet har 2019-02-07 samverkats med de fackliga organisationerna. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen. SRE.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Uppföljning av Intern kontrollplanen för 2018 i samband med årsredovisningen för 2018. Situationen när det gäller personalförsörjningen har 

förändrats mycket positivt under året. Nya familjehem har rekryterats. Förstärkt familjehemsvård har inneburit att familjehemssekreterarna haft 

utrymme att utöka utbudet av stöd. Dessa områden kommer även framöver att behöva följas. Uppföljningen av ledningssystemet för kvalitet sker även 

i Patient- och kvalitetsberättelsen men här tas särskilt fokus på de rutiner som verksamheten har för att trygga en god vård och omsorg samt 

följsamheten till dessa rutiner. Vi kan se att nämndens Lex Sarah-rapportering fungerar och att risker för missförhållanden utreds samt att 

utvecklingsbehov i rutinerna identifieras. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Ledningssystem för 
kvalitet 

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

En genomgång av årets Lex Sarah-rapporter har gjorts. Under året 
har det varit 19 Lex Sarah-rapporter. Några avvikelser från rutiner 
har konstaterats och även exempel på behov av att ändra aktuella 
rutiner. Det område som särskilt uppmärksammats och som 
förekommit i flera rapporter är rutinerna som är kopplade till 
placering i externa familjehem. Det finns rutiner men dessa behöver 
utvecklas vidare och gäller både placeringar av barn, unga och 
vuxna med missbruksproblematik. Ett arbete har påbörjats som 
följd av detta att se över rutiner för matchning utredning och 
uppföljning i de fall nämnden för en placering behöver anlita externa 
konsulentstödda familjehem. Ett annat område som 
uppmärksammats på detta sätt är att interna rutiner kopplat till 
Hedersrelaterad problematik behöver vidareutvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rutinutveckling samt 
egenkontrollplan 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

Vid årsskiftet 2018/2019 finns inga vakanta tjänster i 
förvaltningen. I augusti 2018 fanns 6 vakanta 
socialsekreterartjänster inom Myndighet Barn och Unga.  
Verksamheten har under året sakta kunnat minska sitt behov 
av externa konsulter. I augusti hade man 6,5 konsulter och nu 
vid årsskiftet har samtliga konsulter kunnat avslutas. Minskad 
belastning inom Asyl medför en förbättrad personalsituation 
och mer tillgängliga resurser för övriga delar av myndighet 
Barn och unga. Det har varit lättare att rekrytera 
socialsekreterare och de olika satsningar som gjorts kring 
rekrytering har nu givit resultat. Lönesatsning utifrån 
erfarenhet, omfattande arbete och stöd till socionomstudenter 
samt övriga satsningar har varit viktiga delar i denna satsning 
för att förbättra rekryteringen och säkra en god bemanning och 
möjlighet att fullgöra nämndens uppgifter. 
 

Satsning för att attrahera, 
rekrytera och 
kompetensutveckla. Flera 
utbildningssatsningar 
påbörjas hösten 2018 
såsom Yrkesresan för 
nyanställda samt 
Systemteoretisk utbildning 
för övriga. Andra 
rekryteringssatsningar 
genomförs. 

Satsning för att attrahera, 
rekrytera och 
kompetensutveckla. 

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

Introduktion av nya följs fortlöpande. Introduktionsdagar har 
genomförts för samtliga nyanställda. Socialjuridisk utbildning 
har getts för samtliga nyanställda. Yrkesresan för nya har 
påbörjas under hösten 2018 och samtliga har deltagit. 
Uppföljningen av introduktionen 2018 visar på att den 
anordnats på ett bra sätt för nyanställda. 

 

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

Under 2018 har nämnden haft 11 tillbud utifrån någon form av 
hot om våld samt 4 som bedömts som allvarliga hot. Samtliga 
tillbud om hot  har följts upp noga och ställningstaganden till 
handlingsplaner har gjorts. 
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2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

I december har en enkät skickats ut till samtliga 
enhetschefer, verksamhetsutvecklare och 
verksamhetschefer som rör direktupphandling.  
8 personer har under året genomfört 
direktupphandlingar. 4 har genomgått utbildning i 
direktupphandling som möjliggör användning av 
direktupphandlingsmodulen. Två större 
direktupphandlingar har gjorts dels av systemteoretisk 
utbildning och dels webbtjänsten Placeringsinfo.  
I samband med båda dessa användes 
direktupphandlingsmodulen. Övriga 
direktupphandlingar gäller främst HVB-
hem/familjehem utanför befintliga ramavtal samt köp 
av konsulttjänster innan det fanns ett ramavtal för 
detta ändamål. Förvaltningens kompetens i detta 
område har höjts under året vilket ger goda 
förutsättningar att hantera detta område framöver. 

 

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

Deltagarförteckningar har kontrollerats och en 
stickprovsgranskning har genomförts. Ett särskilt 
stickprov på 12 konferenser/utvecklingsdagar gjordes 
och det framkom att i 4 fall saknades 
deltagarförteckningar. I några av dessa fall rörde det 
sig om samtliga i en grupp som varit iväg och att detta 
har uppgivits. Rutinerna ses över för att se om de 
behöver tydliggöras. 

 

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

En rutin finns där ekonomienheten samt Kvalitet och 
utvecklingen följer olika statsbidrag. Rutinen tillämpas 
och samtliga statsbidrag som har varit aktuella för 
nämnden har sökts under 2018. 
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Rekrytering Familjehem Följa antalet interna familjehem 
 
Kontrollmetod 
Kontroll att detta genomförts utifrån egen statistik 

Totalt antal familjehemsplacerade barn är samma antal 
(100) i december som i februari månad. Under året har det 
varit något färre placerade barn, men ett högre antal under 
november månad. 

Gällande antal internt familjehemsplacerade barn finns en 
ökning under året från 72 placerade barn i januari till 83 i 
december. Antal interna familjehem som har pågående 
placeringar har under året ökat något, från 53 i januari till 58 
i december. 

Parallellt med ökningen av internt familjehemsplacerade 
barn minskade antal externt familjehemsplacerade barn med 
hälften från 26 i januari till 13 i juli, men har sedan dess ökat 
något under senare delen av året. Här finns en tydlig 
följsamhet gentemot antalet externa familjehem med aktuella 
familjehemsuppdrag som även de minskade från 22 i januari 
till 11 i juli och har sedan ökat till 13 i december. 

De interna familjehemmen tar emot fler barn i varje hem än 
tidigare. Numera finns även två jourhem där omsättningen 
på placeringar är större och det ger därmed utslag i 
statistiken i form av ökat antal placerade barn i interna 
familjehem. Ytterligare ett jourhem är under utredning. 
Familjehemsenheten har under året rekryterat ett fåtal 
familjehem och nätverkshem. Det är fortsatt få ansökningar 
som inkommer, men förhoppningen är att höstens 
reklamkampanj och familjehemsenhetens nya 
kommunikationskoncept på sikt ska generera ett ökat inflöde 
av ansökningar. Ett ökat antal ansökningar innebär dock inte 
per automatik att familjehemsenheten får fler interna 
familjehem att tillgå, eftersom noggranna utredningar görs, 
vilket innebär att alla som ansökt om att bli familjehem inte 
godkänns. 

Ett antal familjehem har avslutats under 2018 och det finns 
olika orsaker till det. Exempel på detta är att familjen blivit 
särskilt förordnad vårdnadshavare till de sedan tidigare 
placerade barn, att familjen adopterat det placerade barnet, 
att familjehemmet inte godkänts vid registerkontroll, att 
familjehemmet haft placerade barn som under året fyllt 18 år 
och som fortsättningsvis inte vill vara familjehem eller egen 
uppsägning. 

I dagsläget finns även ett antal familjehem som inte har 
pågående placeringar. Dessa familjehem kontaktas när barn 
behöver placeras om familjehemsenheten anser att 
familjehemmet skulle passa det specifika barnets behov. 
Matchning mellan barn och familjehem är ofta avgörande för 

Förstärkt familjehemsvård 

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

om en placering blir framgångsrik eller inte. 

Förstärkt familjehemsvård har inneburit att 
familjehemssekreterarna haft utrymme att utöka utbudet av 
stöd och träffar med familjehemmen och blivit mer 
tillgängliga via ex. beredskapstelefon kvällstid och helger. De 
arbetar fortsättningsvis aktivt med att sprida information, visa 
på goda exempel och att utöka uppdragsbegreppen så att 
det finns ett flöde mellan att vara kontaktfamilj och 
familjehem. 

Vuxen 
Delaktighet/medskapand
e 

Brukarenkäter avseende bemötande och delaktighet 
 
Kontrollmetod 
Nationella brukarundersökningen samt Brukarenkäter 

Nationella brukarundersökningen har få svarande och 
är därför osäker. Resultaten för de som svarar är 
dock mycket högt 90 % uppger att de har inflytande 
och 88% att man kan påverka hjälpen vilken är i 
paritet eller över det medelvärdet (93/80) i landet. En 
ny version av lokala brukarenkäter har tagits fram 
under året men endast används under mycket kort 
period. 

 

Medskapande/delaktighet 
BoU 

Brukarenkäter avseende bemötande och delaktighet 
 
Kontrollmetod 
Nationella brukarundersökningen samt brukarenkäter 
inom enheterna 

Nationella brukarenkäten har samlats in under 
september och oktober. Det har varit ett lågt 
deltagande, 79 svar totalt för Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningens målgrupper. Det 
förefaller finnas en viss indikation på att det är relativt 
höga resultat när det gäller känslan av att ha 
inflytande (95% för ungdomar) medan man i lägre 
grad uppger sig kunna påverka hjälpen (81% för 
ungdomar). När det gäller att påverka hjälpen så 
sjunker siffran  när det gäller vårdnadshavare, 86 % 
för inflytande och 54 % för påverkan. Det är dock 
svårt att dra slutsatser utifrån de få antalet svarande 
samt den låga svarsfrekvensen. Vidare är frågan 
kring att kunna påverka hjälpen en mycket svår 
frågeställning då det inte tas hänsyn t ex till vilken typ 
av ärenden det handlar om eller vilken förväntan den 
enskilde haft. Viktigt att notera är att det både är 
ungdomar från 13 år som besvarat enkäten samt 
vårdnadshavare för barn i olika åldrar. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

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

En enkät gällande användande av skypemöten och 
chatt samt deltagande i webbinarium har skickats ut 
under hösten 2018. 5 enheter har deltagit med 
personal på olika webbinarier som alternativ till att 
bevista konferens eller utbildningstillfälle på annan 
ort. På flera enheter har man påbörjat användning av 
skypemöten istället för att resa till behandlingshem i 
samband med uppföljningar. Chatt används dels av 
Fältverksamheten i kontakt med ungdomar men även 
frekvent inom verksamheten istället för e-post eller 
som alternativ då de annars hade planerat in ett kort 
möte. 

 

 

3 Diagram kopplat till rekrytering av familjehem 
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1 Inledning 

Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Förutom de kontroller 

som genomförts enligt beslutad plan, så har vedertagna faktura- och lönekontroller genomförts av 2018 års underlag. Därutöver sker intern kontroll via 

ett samarbete som kallas SÄKREV, där Borås Stads revisionskontor granskas av Norrköpings Stads revisionskontor. Rapporten föredras och beslutas av 

Revisorskollegiet. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Delegation Kontroll att delegationsbeslut anmäls till 
Revisorskollegiet 
 
Kontrollmetod 
Inför varje sammanträde kontrollerar går 
Revisionskontoret igenom om det är några 
delegationsbeslut som ska anmälas. 

Delegationsärenden har behandlats på Revisorskollegiet; två 
personalärenden samt två beslut gällande upphandling av 
räkenskapsrevision, inleda upphandling samt tilldelningsbeslut. 

 

2.2 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Verksamhetskontroller Revision genomförs enligt revisionsplan, inom 
rimlig tid och genomförda/ påbörjade revisioner 
 
Kontrollmetod 
Kontrollera andelen genomförda respektive 
pågående granskningar enligt planerna 

Revisionsplanen genomförs enligt plan. 
Genomgång varannan vecka/varje månad på kontorsmöten och 
revisorsgruppernas möten. Två revisionsprojekt återstår som 
avrapporteras i februari och mars. 

 

Att dialogen med nämnder/förvaltningar varit 
korrekt 
 
Kontrollmetod 
Avstämning att alla rapporter (utan 
bedömningar) skickats på faktagranskning, att 
alla nämndpresidier besökts, samt att träff med 
hela Kommunstyrelsen genomförts. 

Samtliga nämnder har fått presidiebesök av Stadsrevisionen, samtliga 
rapporter har skickats på faktagranskning, träff med 
Kommunstyrelsens presidium genomfördes i december. 

 

 



  2019-02-21 

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

 

 
 
 
 
 
 

                                                                                              Kommunfullmäktige 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intern kontroll 2018 
 
Revisionskontoret har upprättat förslag till Uppföljning av intern kontroll 2018 för 
Stadsrevisionen enligt bilaga.  
 

Beslut 
 
Revisorskollegiet fastställer upprättad Uppföljning av intern kontroll 2018 samt överlämnar 
densamma till Kommunstyrelsen  
 
 
 
 
 
Boris Preijde  

Ordförande Revisorskollegiet 
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Uppföljning Intern kontroll 2018 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen av 2018 års plan samt översänder 

densamma till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen 

redovisar de interna kontroller som gjorts inom Arbetslivsförvaltningen 

beträffande personal, ekonomi och egen verksamhet.                             

Ärendet i sin helhet 

Arbetslivsnämnden är skyldig att löpande följa upp det interna kontrollsystemet 

inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska varje år anta en särskild 

plan för denna uppföljning och i samband med årsredovisningens upprättande 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen till 

kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 Uppföljning Intern kontroll 2018 

2. Bilaga 2 Årsrapport 2018 avseende felaktiga utbetalningar                          

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Uppföljning Intern kontroll 2018 

Arbetslivsnämnden 
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1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Kontrollmetod 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också 
att hämta på intranätet. 

Personal och lönekontroller har ej gjorts för år 2018 beroende på 
personalförändringar inom HR-funktionen  

 

1.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Representation-
utbildning 

Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader 
för representation följer skattelagstiftning samt 
Borås Stads riktlinjer 
 
Kontrollmetod 
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

Utav 55 fakturor under central administration har 33 granskats, 60 %. 
Alla fakturor har med utbildning/fortbildning att göra. Syfte med 
utbildning/fortbildning och vilka som var med har kontrollerats. Inga fel 
har hittats.    

 

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

Kontroll av kontanthantering på Återbruk har skett under året. 
Kontrollen har bestått av avstämning att kassan överensstämmer samt 
att kontroll att rutiner för kontanthantering följs. Inga fel har hittats vid 
kontrollen. Mängden av kontanter vid Återbruk har minskat under året. 
Främst beroende på att nu går det att Swisha betalningen för inköpet. 
Sedan tidigare finns det en kortläsare som kan användas vid inköp.       
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1.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Försörjningsstöd Kontroll att all hantering inom försörjningsstöd 
blir rätt 
 
 

Se bifogad fil, FUT-utredarnas rapport.  

Jobb Borås 
Arbetsmarknadsanställn
ingar 

Arbetsmarknadsanställningar 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 

Arbetsmarknadsanställning 
Det har under år 2018 tagits fram nya rutiner för att säkerställa alla 
beslut kring Arbetsmarknadsanställningar och för att säkra kvalitén vid 
anställningar av arbetsmarknadsanställningar. 
Enhetschef beslutar om anställningar på BEA-avtalet. 
Verksamhetschef beslutar om anställningar på AB-avtalet. I AB-avtalet 
ingår Trygghetsanställningar. 
Rutin för undantag om förlängning på BEA-avtalet och personer med 
särskilda behov, mål och plan skall finnas, beslut tas i samråd med 
Arbetsförmedlingen på chefsnivå.  
25 stickprov har gjorts inga fel har hittats. 

 

Försörjningsenheten Hot och våld 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 

Rutin vid hot och våld  vid försörjningsenheten. 
Under 2018 har det varit fem gånger varit hot situationer. 
Alla rutiner har fungerat vid dessa tillfällen och alla hot situationer har 
även kontrollerats efteråt. 

 

Externa Utförare Externa utförare 
 
Kontrollmetod 
Kontroll av externa utförare som utför arbete åt 
Arbetslivsnämnden. Kontrollen består av att 
utförandet är i enlighet med vad 
Arbetslivsnämnden beslutat om. 

Uppföljning externa utförare. 
Varje extern utförare med IOP-överenskommelse har tilldelats ett 
särskilt ansvar hos någon av enhetscheferna. Så att enhetscheferna 
har kunnat följa upp sina IOP-utförare. Styrgrupper har funnits och vid 
möten med de berörda IOP-utförarna har allt dokumenterats. 
Vid de kontroller som varit under året har IOP-utförarna arbetat i 
enlighet med det politiska innehållet i IOP som Arbetslivsnämnden har 
beslutat om. Alla IOP-utförare 8 st. har blivit kontrollerade under år 
2018.  

 

Bostäder för nyanlända Bostäder för nyanlända 
 
Kontrollmetod 
Kontrollera att alla nyanlända får en bostad 

Bostäder för nyanlända som anvisas enligt bostadsanvisningslagen 
finns tillgängliga. För närvarande finns 8 lägenheter  i beredskap. 
Ytterligare 15 lägenheter kommer Bostäder ställa till förfogande under 
2019. Bedömningen är att beredskapen är god för nya anvisade under 
2019 då anvisningstalet också har halverats till 58 personer jämfört 
med 2018. 
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Maria Green                                                                                   10 december 2018 

Socialsekreterare 

 

Årsrapport 2018 avseende felaktiga utbetalningar 

I föreliggande rapport presenteras arbetet med felaktiga utbetalningar för 2018. Statistiken 
presenteras i diagramform där jämförelser mellan 2017 och 2018 görs. 

 

                                               Antal inkomna anmälningar 

                                                    2017 respektive 2018 

                                                   

Under år 2018 har totalt 23 anmälningar inkommit fram till 10 december. Av dessa är det 18 som 
ännu inte har hanterats. Totalt har dock 32 stycken anmälningar blivit behandlade fram till 10 
december 2018 då en anmälan som inkommit under 2016 samt 23 stycken anmälningar som 
inkommit under 2017 även blivit behandlade under 2018. Dessa 24 anmälningar från 2016 
respektive 2017 omfattas också av årets rapport i vissa delar.  

Det är en markant minskning av antalet inkomna anmälningar 2018 i jämförelse med tidigare år. 

En tänkbar orsak till minskningen kan vara att socialsekreterarna själva i större omfattning 
förebygger eventuella felaktigheter. 

45

23

2017 2018
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I jämförelse kan noteras att det 2011 inkom 112 anmälningar, 2013 inkom 72 anmälningar, 2014 
inkom 70 anmälningar och 2017 inkom 45 anmälningar.  

                                                             

                                                              Vem anmäler? 

                                                              

                                                                       2018 

 

                                             

 

                                                                     

 

Försörjningsenheten
87%
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Anmälningarna som inkommer till Försörjningsenheten kan komma från olika håll. Majoriteten 
av anmälare i år och samtliga föregående år, har varit socialsekreterare eller handläggare vid 
Försörjningsenheten. Det har inkommit 20 anmälningar från Försörjningsenheten. De 
anmälningar som gjorts har främst initierats i samband med kontroller kopplade till årshjulet samt 
granskning av deklarationer. Socialsekreterarna har även i år haft möjlighet att lämna 
deklarationer till handläggarna för vidare utredning.  Rutiner och kunskaper kring att tyda 
deklarationer har också förbättrats vilket kan ha medfört att socialsekreterare och handläggare 
varit mer observanta vid granskningen av deklarationerna. 

Antalet anonyma anmälningar har enbart varit 2 stycken. Från privatpersoner har en anmälan 
inkommit. En anledning till att det är så få utanför organisationen som anmäler kan vara att 
allmänheten inte har kännedom om verksamheten. Någon anmälan från andra myndigheter har 
inte inkommit under 2018. 

 

                                                                                                            

                                                               Typ av ärende 

En anmälan som inkommer till Försörjningsenheten kan röra flera olika områden: boende, andra 
inkomster, tillgångar och övrigt. Nedan visas en sammanställning hur fördelningen sett ut under 
2017 respektive 2018. 

 

 

Andra inkomster
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2018

Andra inkomster Boende Tillgångar Övrigt
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Boende handlar till exempel om att fler personer än vad som angetts i ansökan, är boende i 
bostaden eller att personen lever under äktenskapsliknande former. Andra inkomster avser i 
huvudsak inkomster från Försäkringskassan, CSN, Skatteverket eller lön. Tillgångar avser främst 
bilinnehav, bankmedel eller pantsatta tillgångar. I kategorin övrigt återfinns för 2018 personer 
som använt beviljat bistånd felaktigt samt ingått äktenskap.  

Anmälningarna som inkommit 2018 rör sig till största delen om andra inkomster. Detta har varit 
fallet under samtliga år sedan verksamheten startade. 

 

 

                                             Typ av åtgärd 

Anmälningarna som inkommer till Försörjningsenheten kan leda till olika typer av åtgärder; 
återkrav, inget återkrav eller polisanmälan. Nedan presenteras vilka åtgärder årets hanterade 
anmälningar lett till. 
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Under 2018 har 32 anmälningar hanterats varav totalt 18 stycken resulterade i återkrav och/eller 
polisanmälan. 8 anmälningar har resulterat i både beslut om återkrav och polisanmälan. I 9 
ärenden har enbart beslut om återkrav tagits och i ett fall gjordes enbart polisanmälan då det ej 
gick att säkerställa något belopp som utgått felaktigt i bistånd. 14 anmälningar har varken lett till 
återkrav eller polisanmälan. Totalt har alltså 57 % av alla inkomna anmälningar lett till någon 
form av åtgärd.  

Under 2017 noterades i stort sett samma resultat: 33 anmälningar hanterades under året och 57 % 
av dessa resulterade i återkrav och/eller polisanmälan.  

Återkrav och 
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Vad det gäller polisanmälan så har detta gjorts i 28 % av anmälningarna. Detta kan jämföras med 
2017 då 21 % av anmälningarna ledde till en polisanmälan. En smärre ökning således. 

Polisanmälan skall enligt lag göras i de fall där socialtjänsten har misstankar om att personen har 
begått ett brott enligt bidragsbrottslagen. I vissa fall föreligger inte sådana misstankar varför 
polisanmälan inte kan göras. Vid en jämförelse med 2012 och framåt kan konstateras att antalet 
polisanmälningar samtliga år legat på cirka 20-30 %. 

Under 2018 har polisen meddelat att de lagt ner förundersökningar i 7 fall där 
Försörjningsenheten tidigare gjort polisanmälningar för misstänkt bidragsbrott. En 
förundersökning har under året återupptagits efter att Försörjningsenheten begärt att beslutet om 
att lägga ner denna skall överprövas av åklagare. Under 2018 har åtal väckts i 2 fall där 
Försörjningsenheten tidigare gjort en polisanmälan kring misstänkt bidragsbrott. I ett fall 
frikändes klienten i tingsrätten och i det andra fallet dömdes klienten för bidragsbrott. 

 

Återkrävt bistånd 

Under 2018 har totalt 234 788 kronor återkrävts. År 2017 återkrävdes 133 961 kronor. 

I de ärenden där bistånd återkrävts enligt 9 kap 1 och 2 §§ socialtjänstlagen, har klienten 
möjlighet att upprätta en avbetalningsplan.  

De klienter som vid beslut fortfarande är i behov av ekonomiskt bistånd kan frivilligt betala in ett 
mindre belopp månadsvis. De klienter som är självförsörjande skall betala utifrån sin 
betalningsförmåga.  

I år har avbetalningsplaner upprättats i 16 ärenden. I vissa fall avser detta ärenden där personen 
tidigare fått beslut om återkrav men som under 2018 blivit självförsörjande.  

2017 upprättades avbetalningsplaner i 9 ärenden.  

Arbetet med att följa upp att avbetalningsplaner följs har under 2018 hanterats av en assistent. 
Vid utebliven betalning skickas en påminnelse ut till klienten. I de fall där klienter inte följer sina 
avbetalningsplaner, eller inte medverkar till att Försörjningsenheten kan bedöma 
återbetalningsförmågan, kan det bli aktuellt att väcka talan i Förvaltningsrätten.  

Försörjningsenheten har möjlighet att väcka talan i de fall där det inte förflutit tre år från det att 
kommunens kostnader uppkommit. Det är därför av vikt att kontinuerligt följa upp huruvida 
personer som fått krav om återkrav, blivit självförsörjande. Under 2018 har Försörjningsenheten 
väckt talan vid förvaltningsrätten i 5 ärenden. Det har inkommit två domar där förvaltningsrätten 
beviljat nämndens ansökningar om detta. 

Klienter som har dömts till skadestånd i tingsrätt eller där återbetalningsskyldighet har tilldömts 
av förvaltningsrätten, skickas en faktura med hela beloppet som återkrävs. I dessa fall upprättas 
ingen avbetalningsplan. Om fakturan blir obetald går skulden vidare till inkassobolag. 

 

 Efterkontroller                     

Under 2018 har Försörjningsenheten kontrollerat inkomster för personer som varit aktuella för 
ekonomiskt bistånd under hela 2017 men som avslutats under 2018 innan inkomstdeklarationen 
har uppvisats. Dessa kontroller har i 2 fall visat på oredovisade inkomster vilket lett till FUT-
anmälningar.  
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Hur mycket har återbetalats? 

För 2018 har totalt 179 883 kronor återbetalats av personer med avbetalningsplaner enligt 
uppgifter från ekonomifunktionen. Det har även inbetalats 3 166 kronor till inkassobolag för 
tidigare återkrav. Detta kan jämföras med 2017 då det återbetalades totalt 196 232 kronor. 
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1 Inledning 

I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll 

och att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem. 

Den Interna kontrollen börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån en skala. Risker som överstiger 

summan nio ska åtgärdas. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden, för verksamheterna och ibland även på enhetsnivå. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Delegation Att delegationsordningen efterlevs. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov. Kontroll av  att det inte är fel person som 
fattar beslut i ärenden där personen har 
behörighet/delegation. Kontroll av att beslut på 
delegation kommer till nämndens kännedom. 

Vid den årliga genomgången av dokumentet 
delegationsordning upptäcktes några mindre 
justeringar kring befattningar då personalspecialist 
inte finns längre utan ny titel är HR specialist. 
Delegationsordningen finns nu i ett worddokument för 
enklare redigering.  

Genomgång av 
delegationsordning 

Dokumentet Delegationsordning är 
omarbetat och genomgånget för 2019 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Mål och uppdrag Kontroll av arbetet med mål, uppdrag och 
styrdokument och uppföljningen av dessa 
 
Kontrollmetod 
Kontrollera hur förvaltningen arbetar med tilldelade 
mål och uppdrag, och hur detta arbete redovisas och 
följs upp. 

Varje år genomförs en uppföljning av mål och 
uppdrag och en kortare analys genomförs. De 
styrdokument som ska uppdateras blir uppdaterade. 
Varje verksamhet har följt upp sina mål och uppdrag. 
Under 2018 har totlat 15 uppdrag tilldelats från KF 
och FOFN. Av dessa är   

 10 från KF, varav 5 är klara och 5 delvis 
klara 

 5 från FOFN , varav 2 är klara och 3 delvis 
klara 

Utöver detta finns 11 uppdrag utanfölr budget, varav 
10 är klara och 1 delvis klar. 
 
Under 2018 har bland annat följande tagits fram;  
"Plan för jämställdhetsintegrering", "Program för 
öppen ungdomsverksamhet" samt åtgärder avseende 
LUP resultatet. 
Vi kommer under 2019 fortsätta arbetet med att sätta 
tydliga mål, aktivieter och uppföljning samt att 
analysera resultaten bredare. Det finns en plan att 
genomföra en utbildning i Stratsys olika moduler. 

Kontroll av arbetet 

Kontrollera om det finns en plan för 
hur förvaltningen arbetar med 
tilldelade mål och uppdrag? Hur 
redovisas mål och uppdrag? Hur 
arbetar förvaltningen med 
åtgärdsplaner vid ofullständig 
måluppfyllelse? Är mål och uppdrag 
tydliga? 
 
Översyn av fullmäktiges samt 
nämndens mål och uppdrag. 

Kunskap kring verksamhetssystem 
 
Kontrollmetod 
Information och stöd i användningen av Stratsys som 
planerings- och uppföljningsverktyg och Canea som 
processverktyg. 

En undersökning gjordes under 2018 till 
enhetscheferna för att kartlägga hur 
verksamhetssystemet används och om det finns 
behovs för utbildning. Reslutatet visade att det 
används i olika utsträckning, de från stadsdelarna är 
mer vana att arbeta i Stratsys, medan andra mer 
sällan använder det utöver att rapportera vit tertiral 
eller årsredovisning. Man anser ockspå att systemet 
är något krångligt att arbeta med. Med detta som 
bakgrund finns det ett behov av en enklare utbildning 
av systemet samt att inför 2020 arbeta mer med hur 
man sätter mål och indikatorer och vilka aktiviteter 
man kan lägga till för att uppnå målen. Aktiviteterna 
kan tilldelas enheter eller personer som ska följa upp 
resultatet och göra en analys.  

Utbildning 

Genomgång av verksamhetssystem 
och planerad utbilding i Stratys under 
2019 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Hantering av 
personuppgifter 

Kunskap kring ny lagstiftning 
 
Kontrollmetod 
Säkerställa att det finns kunskap om aktuella 
förändringar i lagen genom informationsspridning. 

I maj började den nya GDPR lagen att gälla och 
kunskap kring den nya lagstiftning och hur man ska 
hantera pesnuppgifter framöver spreds. Borås stads 
informationssäkerhetsansvarige hade en genomgång 
med föreningarna, ca 30 st, om vilka åtgärder de 
behövde vidta samt hur föreningarna ska tolka den 
nya lagen. Föreningarna själva ansvarar för att följa 
den nya lagen. 

Utbildning 

En genomgång och information av 
vad den nya GDPR lagen innebär  
och hur man ska hantera 
personuppgifter genomfördes. 

Kontroll av rutiner för hantering av personuppgifter 
 
Kontrollmetod 
Kontroll av rutiner för hantering av personuppgifter i 
förhållande till förändringarna i lagstiftningen 

Nya rutiner har satts upp inom fövaltningen och som 
ett stöd till de olika föreningarna genomfördes en  
utbilding som ca 30 föreningar deltagit på. Genom att 
ha genomfört utbildningen för föreningarna har vi sett 
till att kunskapen ökat och minskat risken för felaktig 
hantering. Vi kontrollerar inte föreningarnas rutiner 
eller hantering av personuppgifter, utan det är 
föreningarnas egna ansvar. 
Internt finns det på enheten ett krypterat system för 
hantering av personuppgifter och kunduppgifter för en 
korrekt hantering av personuppgifter. Vi är nöjda med 
att systemelverantören har kunnat leverera ett 
krypterat system under 2018. 

Genomgågn rutin 

En genomgång av hantering av 
personuppgifter inom förvaltnigen och 
till föreningar 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Arbetsmiljö Kontroll av att lokaler är ändamålsenliga 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av lokaler i förhållande till personalstyrk 
och behov av sammanträdesrum, samt hur det 
påverkar arbetsmiljön. 

Förvaltningens lokaler följs upp årligen i den fysiska 
skyddsronden, liksom vid de tillfällen då behov 
uppstår i vardagen. Under 2018 uppmärksammades 
att lokalerna på Sturegatan 38 var för små och inte 
räckte till för det antalet medarbetare som satt i 
kontorsutrymmena och för de som förvaltningen ville 
skulle flytta in. Även pausutrymmet var inte 
demnsionerat för antalet lunchätande. Ett beslut togs 
att ta Kulturskolans gamla administrativa lokaler i 
anspråk och att Klusterverksamheten skulle flytta dit. 
Flytten som genomfördes i början av januari 2019 har 
möjligjort mer ändamålsenliga loklaer på Sturegatan 
38 och en samlokalisering av enheter. Även 
pausutrymmet är borttaget och kommer istället 
användas till extra arbetsplatser och mindre möten. 

Analys av lokaler 

Årligen görs en genomgång av 
loklaer och en analys av behovet i 
verksamhetetn 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Mötesplatser och öppen 
ungdomsverksamhet 

Effekter i verksamheten på grund av de ändrade 
förutsättningarna 
 
Kontrollmetod 
Översyn av hur verksamheten påverkas i avseende 
till personalresurser, uppdragets karaktär och 
tillgängligheten för barn och unga 

Verksamheterna är under ständig utveckling efter de 
behov som uppstår och en ökad samverkan görs 
även med andra aktörer. En översyn av 
verksamheten för att belysa tillgänglighet påbörjades 
2017 och har fortsatt under 2018. Detta har resulterat 
i en del förändringar av öppettider och en ökad 
samverkan med civilsamhället. Göta Fritidsgård har 
flyttat verksamheten till lokaler i anslutning till 
Daltorpskolan och heter Öppen ungdomsverksamhet 
Trandö, verksamheten på Hestra Midgård stängs och 
kommer 2019 att bedrivas av Byttorps IF och Hestra 
IF. Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete 
mellan grundskolorna och fritidsgårds-verksamheten i 
Borås Stad som innebär att fritidsledare delar av 
dagen har sitt arbete förlagt till skolan. 
 
Mötesplatserna är tillgängliga för alla invånare i 
Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras 
verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och 
jämställdhet. Under 2018 fanns fem mötesplatser 
inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, Mötesplats 
Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo 
och Mötesplats Kristineberg. Vi ser redan idag att 
mötesplatserna fyller en viktig funktion i närområdet 
när det gäller trygghetsskapande åtgärder och 
invånarnas rätt till kommunal service. 

Arbete med effekter 

Arbtet pågår med att anpassa 
verksamheten efter de ekonomiska 
ramarna 

2.3 Ekonomi 

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

Leverantörsfakturor Fakturahanteringen 
 
Kontrollmetod 
Översyn och kartläggning av 
fakturahanteringsprocessen 

Under 2017 ökade förvaltningens påminnelseavgifter, 
inkassokostnader samt dröjsmålsräntor. En förklaring 
är ju naturligtvis omorganisationen och ett större 
inflöde av fakturor att hantera.För att minimera denna 
typ av onödiga kostnader påbörjade ekonomienheten 
under våren 2018 en processkartläggning av 
fakturaflödet. Syftet med kartläggningen var att 
identifiera de orsaker som föranleder att fakturorna 
inte betalas i tid och var i flödena problematiken 
uppstår. 
 
Målet var att handlingsplanen skulle följas upp under 
hösten 2018. Av olika anledningar har det dock inte 
funnits tid eller utrymme för ekonomienheten att göra 
detta. Det löpande arbetet från ekonomienhetens sida 
med påminnelser att betala fakturor i tid samt att vi 
har fått en bättre insyn i varandras arbetsuppgifter har 
blivit bättre. Vi önskar dock framöver att kunna lägga 
mer tid på förbyggande insatser så som utbildning 
samt löpande informationsspridning och uppföljning 
kring specifika händelser i grupp med de 
attestansvariga. 
 
I nuläget kan konstateras att nivån för den typ av 
avgifter som specificeras ovan är densamma som för 
2017. Det bör dock förtydligas att avgifterna vi betalar 
är minimala i jämförelse med det antal fakturor som 
administreras i våra flöden. Dessutom avser en del av 
inkassokostnaderna externa kunder som vi fakturerat 
men som inte betalt i tid. Vi har då fattat beslut om att 
stå för de kostnader som har uppstått av olika 
anledningar. Dessa kostnader är främst kopplat till vår 
autogirohantering. Kartläggningen har varit och är 
viktigt som ett underlag, inte för att kostnaderna som 
konstaterats är höga, utan snarare för att vi ska kunna 
säkerställa att de inte ökar och vilka insatser vi 
behöver göra för att så inte ska ske. 

Följa upp framtagen handlingsplan 

Arbeta med ett par av identifierade 
förbättringsåtgärder i syfte att arbete 
mer förebyggande. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Upphandling Att Borås Stads regler för direktupphandling följs 
 
Kontrollmetod 
Stickprovskontroll på gjorda upphandlingar. 
Kommunicera gällande regler och förhållningssätt. 

I Borås stad finns fastställda regler och rutiner hur 
LOU, lagen om offentlig upphandling, ska följas. Där 
framgår vilka beloppsgränser som gäller vid 
upphandling. På förvaltningen finns en kontaktperson 
vid upphandling som vid behov stöttar för att ta fram 
kravspecifikationer eller genomföra 
direktupphandlingar. Under året har verksamheten 
har inte haft behov av stora upphandlingar utan har 
vid några tillfällen genomfört förenklade 
upphandlingar enligt gällande regler. Verksamheten 
följer även de ramavtal som finns.  

Kontroll att LOU följs vid 
upphandling 

Att Borås Stads regler för 
direktupphandling följs. 
Stickprovskontroll på gjorda 
upphandlingar. 
Kommunicera gällande regler och 
förhållningssätt. 

Att inköp följer ramavtal - särskild granskning av 
leverantörsfakturor överstigande två basbelopp 
 
Kontrollmetod 
Stickprov av fakturor oberoende av kontoklass samt 
kontroll av befintlig rapport upprättad på 
upphandlingsenheten. 

Som nämnts i föregående års uppföljning är det viktigt 
att alla som gör inköp tar ett aktivt ansvar för att hålla 
sig uppdaterade kring vilka avtal som gäller för att 
därigenom säkerställa att upphandlade leverantörer 
används. Det är också viktigt att alla som initierar ett 
inköp förstår vikten av att följa ramavtal och att avsteg 
inte görs trots att kostnaderna ibland kan bli högre för 
den enskilda enheten. 
 
Att göra granskningar om ramavtal följs är i nuläget 
inte lätt. Det finns en rapport i Agresso för att 
kontrollera avtalstrohet, men då en vara eller tjänst 
inte finns upphandlad kan man välja en annan 
leverantör. Det konto som väljs för bokföring är 
avgörande för hur kostnaden klassificeras i rapporten. 
Detta kan betyda att varor som bokförs med ett visst 
konto hamnar felaktigt i kolumnen ”ej avtal” och 
därmed påverkas avtalstroheten negativt. Utifrån den 
övergripande översyn som gjorts finns en uppfattning 
om att upphandlade leverantörer används till största 
del, i alla fall finns den ambitionen hos majoriteten av 
alla beställare. I de fall där tveksamheter finns 
kontaktas koncerninlöp för att få ett förtydligande om 
vilka avtal som gäller. 
 
Framöver kommer förvaltningen få ta del av ett 
verktyg för att kunna analyser de inköp som görs. 
Verktyget specificerar inköpen i mindre beståndsdelar 
och ner till enhetsnivå. Förhoppningen är att detta 
verktyg ska underlätta analyserna kring avtalstrohet 
och att den översyn som görs blir mer tillförlitlig och 
gör det lättare att upptäcka om ramavtal inte följs. 

Lägga grunderna för användandet 
av nytt analysverktyg 

Inhämta kunskap och lägga 
grunderna för att kunna börja 
använda det nya analysverktyg som 
framöver kommer att finnas till 
förfogande. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Inbetalningar Kontroll av de administrativa processerna kring 
hantering av swish 
 
Kontrollmetod 
Kartlägga de administrativa processerna kring 
hanteringen. Säkerställa rutiner för hanteringen på de 
enheter som hanterar swish. Jämföra de 
administrativa kostnaderna i förhållande till de som 
kommer in 

Swish som betalningsmedel har ökat över åren. På de 
flesta enheter som har någon form av försäljning 
erbjuds swish som betalningsmetod. Detta är en 
service som erbjuds våra betalande kunder liksom 
betalning med kort. Att erbjuda alternativa 
betalningsmetoder till kontanter är ett led i att minska 
kontanthanteringen som är dyr i jämförelse med 
andra metoder, samtidigt som kontanter är en större 
säkerhetsrisk för den enskilda enheten. Att erbjuda 
exempelvis swish är en del i att hänga med i den 
framtida utvecklingen. Något som vi måste anpassa 
oss till. 
 
Det kan konstateras att flera olika betalningsmetoder 
medför ökad administration. Den administration som 
uppstår återfinns både centralt, på förvaltningen och 
ute på enheten. Varje betalningsmetod måste, som 
det ser ut i nuläget, hanteras för sig och skapar ett 
eget flöde i de olika instanserna. 
 
För att kunna hantera den ökade administrationen 
som uppstår så har vi inom ekonomienheten påbörjat 
en översyn av hur den administrativa hanteringen ser 
ut. Några är redan genomförda och kan direkt kopplas 
till den direkta bokföringen från avräkningskontot till 
den enskilda enheten. Hanteringen kan effektiviseras 
ytterligare genom att försöka frigöra tid till 
förbättringsarbete kopplat till olika former av 
utbildningsinsatser och kontinuerliga 
avstämningsmöten med redovisningsansvariga på 
enheterna, men även översyn av mallar och rutiner. 
Detta kommer att spara tid både för den enskilda 
enheten och för den administration som sker inom 
ekonomienheten. Ytterligare en åtgärd är att 
synliggöra processerna kopplat till den administrativa 
hanteringen för att därigenom minska sårbarheten. 

Avsätta tid till förbättringsarbete 

Avsätta tid till förbättringsarbete för 
att kunna identifiera olika insatser 
som det finns behov av för att 
därigenom kunna effektivisera den 
administrativa hanteringar. 

2.4 Egen verksamhet 

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

Säkerhet och trygghet Kontroll av säkerhetsrutiner 
 
Kontrollmetod 
Översyn och genomgång av säkerhetsrutiner för 
verksamheterna och vid arrangemang 

Vi uppdaterar kontinuerligt våra rutiner kring hot och 
våld. Vi arbetar även med att ta fram en gemensam 
rutin kring hur vi anmäler till socialtjänst eller Polis. 
Syftet är att skapa trygga mötesplatser där alla ska 
känna sig välkomna genom att förebygga det lindriga 
våldet. Ett exempel är Brygghuset där man gått 
igenom risker som kan uppstå vid t ex bråk och hur 
man ska hantera dessa. Riskerna bedömdes i en 
riskmatris. Vi samverkar med CKS i Borås Stad där 
alla enheter har en kontaktperson. 
 
Vi har arbetat med våldsprevention genom projektet 
”En kommun fri från våld”. Samtliga medarbetare 
inom den öppna ungdomsverksamheterna och på 
mötesplatserna är utbildade i våldsprevention. 

Kontroll av rutiner 

Arbete med kontroll av rutiner, 
arbetet med olika delar inom 
våldsprevention. 

Mål och uppdrag Statistik kring könsfördelning 
 
Kontrollmetod 
Registrering och uppföljning av statistik kring 
könsfördelning i verksamheterna. 

Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att följa 
upp statistik kring könsfördelning och med metoder 
och kunskap för att uppnå en jämn fördelning av 
resurser till ungas fritid kopplat till ett jämställdhets- 
och mångfaldsperspektiv. Inom förvaltningen finns en 
medvetenhet kring de utmaningar som finns i 
verksamheten ur ett jämställdhets – och 
mångfaldsperspektiv och kommer belysa dessa frågor 
även fortsättningsvis. 
Utfallet varierar mellan de olika enheterna. Flera 
enheter har förbättrat sina siffror och ligger nära nivån 
för jämn könsfördelning 40%-60%. Den positiva 
trenden ses bland annat på de Öppna 
ungdomsverksamheterna Sjöbo, Dalsjöfors, Norrby 
och Sandared. 

Följer statistiken 

Årligen följs statistik och arbete upp 
för att skapa en jämnställd- och 
mångfaldsperspektiv. Arbete pågår 
löpande på öppna mötesplatser med 
information och utbildning. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kunskap kring metoder 
 
Kontrollmetod 
Information, spridning och arbete med metoder som 
syftar till att bidra till en jämn fördelning av resurser till 
ungas fritid ur ett jämställdhets-  och 
mångfaldsperspektiv. 

Alla Öppna ungdomsverksmaheter och flera 
Mötesplatser arbetar med ett uppföljningssystemet 
"Loggboken". Här mäts  både kvantitativa och 
kvalitativa mått. Kvantitativt samlas statistik kring 
könsfördelning, unika besökare och antal besök. I det 
kvalitativa arbete görs dagligen en reflektion av 
personalens insats för att främja trygghet. 
Inom det våldspreventiva arbetet finns det olika delar 
och metoder,. Vi genomför systematisk utbildning av 
personalen i syfte att öka trygghet och jämnare 
könsfördelning i verksamheten. Handledning och 
uppföljing sekr regelbundet.  En specifik metod är 
"Unga utbildare" där vi under 2018 har utbildat sju 
personer som har genomfört 12 uppdrag. 

Utbildning 

För att skapa kunskap och 
uppmärksamma en jämn 
könsfördelning och mångfald pågår 
aktiviteter på öppna mötesplatser, bl 
a genom loggboken. 

Säkerhet och låssystem Kontroll av låssystem 
 
Kontrollmetod 
Kontroll av låssystemen i de olika verksamheterna 
och kartläggning kring hur ett enhetligt låssystem 
skulle kunna utformas. 

Årligen genomförs fortlöpande kontroller av 
låssystemen på alla anläggningar så att våra 
besökare kan känna sig trygga. Vi arbetar med att 
byta ut de gamla låssystemen till digitala låssystem 
på våra anläggningar och målet är att byta samtliga 
låssystem till digitala. Detta görs genom samarbete 
med LFF och grundskoleförvaltningen som dels äger 
vissa lokaler och nyttjar dem. 
Under 2018 byttes två låssystem ut till digitala 
system, Sjuhäradshallen och tenisshallen. 
Då någon person slutar eller börjar läggs en 
behörighet på personens tagg. De flesta taggars 
behörigheter kontrolleras fortlöpande under året. Vi 
får direkt återkoppling om systemen inte fungerar och 
åtgärdar felet direkt. 

Kontroll av rutiner och system 

Kontroll av handlingsplaner och 
rutiner men även kontrollera behovet 
av åtgärdsplaner 

3 Uppföljning direkta åtgärder 
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§ 27 Dnr FOFN 2019-00008 1.2.3.2 

Uppföljning av intern kontrollplan för Fritids- och 
folkhälsonämnden 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 
kontrollplan 2018 och översända den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.        

Sammanfattning av ärendet 
Riskanalys (2018-02-21 § 23) och Intern kontrollplan (2018-02-21 § 24) antogs 
den 21 februari 2018.  
 
Riskidentifiering under 2018 har varit på att beakta risker inom den egna 
verksamheten utifrån ett brett perspektiv. Arbetet genomfördes med att 
identifiera risker på verksamhets-, och förvaltningsövergripande nivå.  
 
Intern kontrollen börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och 
konsekvens bedöms utifrån en skala. Borås stad följer COSO modellen där 
risker som överstiger summan nio eller högre bör riskmomentet kontrolleras 
under året. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för 
nämnden, för verksamheterna och ibland även på enhetsnivå.  
 
I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när 
kontrollerna ska göras.  Arbetet registreras i verksamhetssystemet Stratsys där 
även uppföljning och analys genomförs och uppföljning av Intern kontrollplan 
tas fram (se bilaga).               

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning Intern kontrollplan 2018 för Fritids- och folkhälsonämnden          
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Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 
kontrollplan 2018 och översända den till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom.        

Sammanfattning  
Riskanalys (2018-02-21 § 23) och Intern kontrollplan (2018-02-21 § 24) antogs 
den 21 februari 2018.  

Riskidentifiering under 2018 har varit på att beakta risker inom den egna 
verksamheten utifrån ett brett perspektiv. Arbetet genomfördes med att 
identifiera risker på verksamhets-, och förvaltningsövergripande nivå.  

Intern kontrollen börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och 
konsekvens bedöms utifrån en skala. Borås stad följer COSO modellen där 
risker som överstiger summan nio eller högre bör riskmomentet kontrolleras 
under året. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för 
nämnden, för verksamheterna och ibland även på enhetsnivå.  

I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när 
kontrollerna ska göras.  Arbetet registreras i verksamhetssystemet Stratsys där 
även uppföljning och analys genomförs och uppföljning av Intern kontrollplan 
tas fram (se bilaga).               

Ärendet i sin helhet 
I alla verksamheter finns det risker att oönskade situationer uppstår och som 
man inte har beredskap för att hantera. Genom att identifiera risker och se 
förbättringsområden minskar vi riskerna för att fel uppstår. Vi säkerställer så 
långt det är möjligt att vi uppnår våra mål och kan göra en analys efteråt. 
 
För 2018 har fokus varit på att uppmärksamma risker inom den egna 
verksamheten utifrån ett bredare perspektiv. Under året har ett stort arbete 
genomförts med att identifiera risker på verksamhets- och 
förvaltningsövergripande nivå.  

Några av de risker som belyses och följs upp i intern kontrollplan 2018 är;  
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Styr och ledning 
- Under 2018 hade 15 uppdrag tilldelats från KF och FOFN. Hur 

förvaltningen arbetar med uppdrag, mål och uppföljning och hur detta 
redovisas följs upp bland annat i den intern kontrollplanen. Arbetet 
fortsätter under 2019 med att analysera och följa upp nya uppdrag som 
ligger i Stratsys. Det finns ett visst behov för en utbildning i 
verksamhetssystemet Stratsys.  

- En genomgång av delegationsordningen ledde till uppdatering och att ett 
nytt dokumentformat är framtaget.  

- I maj började den nya GDPR lagen att gälla och för att säkerställa 
kunskapen kring lagstiftningen genomfördes utbildningar för ca 30 
föreningar. Kontroll av rutiner vid hantering av personuppgifter gjordes 
internt. 

 
Personal 
- Genomgång av lokalerna följs årligen upp i skyddsronden. Under 2018 

konstaterades att lokalerna på Sturegatan 38 var för små i förhållande till 
personalstyrkan. Klusterverksamheten flyttade ut till nya lokaler och 
samlades samtidigt som vissa enheter samlade sin personal på Sturegatan 
38.  

- En översyn av hur verksamheten påverkas av förutsättningar genomfördes 
som resulterade i ändrade öppettider, ökad samverkan med civilsamhället 
och utveckling av mötesplatserna. 

 
Ekonomi 
- Översyn av fakturahanteringen genom en processkartläggning gjordes 2018 

för att undvika ökade kostnader med obetalda fakturor. Genom 
kartläggningen säkerställer man att kostnaderna inte ökar och vi vet vilka 
insatser som ska göras.  

- För direktupphandling finns fastställda regler och riktlinjer som följs och 
det finns en kontaktperson som kan stötta. Inga avvikelser har framkommit 
vid stickprovskontroller. 

- De inköp som görs följer ramavtalen och personal känner till vilka ramavtal 
som finns. Senare kommer ett verktyg som specificerar inköpen underlätta 
att göra analyser samt att en ny rapport i Agresso kommer visa avtalstrohet.  

- Hantering av Swish medför en ökad administration. Processerna kartläggs 
och några är redan genomförda för att minska administrationen.  

 
Egen verksamhet 
- Genomgång av säkerhetsrutiner sker årligen kring hot och våld och 

samverkan med CKS, socialtjänst och polis finns. Samtliga medarbetare 
inom öppen ungdomsverksamheten och Mötesplatserna har genomgått 
utbildning i våldsprevention.  
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- Uppföljning av statistiken kring könsfördelning har förbättrats och ligger på 
40-60% med positiv trend i Sjöbo, Dalsjöfors, Norrby och Sandared. 

-  mångfaldsperspektiv. 
- Kunskapen kring metoder har ökade genom uppföljningssystemet 

”loggboken” där både kvantitativ och kvalitativ statistik sammanställs. En 
metod är ”unga Utbildare” och handledning och uppföljning sker 
regelbundet  

- Kontroll av låssystem sker årligen och byts succesivt ut mot digitala 
låssystem, under 2018 byttes två system ut. Taggar med behörigheter 
kontrolleras efter behov eller när en person slutar eller börjar.  

Beslutsunderlag 
1. 1. Uppföljning Intern kontrollplan 2018 för Fritids- och folkhälsonämnden                        

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



 

 
 

Uppföljning Intern kontroll 2018 
Servicenämnden 

 

 

 
Behandlad på Servicenämndens sammanträde 2019-02-20 
Dnr SN 2018-00013 1.2.3.2 
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1 Inledning 
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska 
även lämnas till Stadsrevisionen. 
Enligt Servicenämndens anvisningar för intern kontroll ska förvaltningschefen därutöver rapportera per halvår till nämnden om arbetet med intern 
kontroll, hur den fungerar samt föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. Uppföljning skedde vid Servicenämndens 
sammanträde 2018-08-23 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

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

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

Under 2018 så har inga avstämningar med andra presidier 
genomförts. Vårens förberedelser inför valet gjorde att det inte 
möjliggjordes tillfällen att genomföra de inplanerade möten som fanns. 
Höstens plan påverkades av resultat av valet och det arbete som 
sedan följde vilket inte möjliggjorde att de planerade mötena kunde 
genomföras. 
Under 2019 kommer detta arbete att intensifieras för att säkerställa att 
samarbetet mellan Servicenämnden och andra parter ska fungera bra 
med önskad effekt. 
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2.2 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Leverantörs-
fakturor 

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

Kontroll: 
Korrekt elektronisk referens på leverantörsfakturor. 
Urval: 
Samtliga fakturor till bokhållaren vecka 17-20 (117 fakturor) samt 
vecka 38-41 (117 fakturor), totalt 234 fakturor. 
Analys  
Totala urvalet har minskat med 20 fakturor jämfört med 2017 och med 
58 jämfört med 2016. 
Fördelning av felorsak:    

• YY1464B (anges vid inläsning av elektronisk faktura om 
leverantören ej angett YY-kod på korrekt plats):54 fakturor 
=23 % av totala urvalet, vilket är en kraftig ökning jämfört 
med 2017 (19 st = 7 %). Ökning kan förklaras med ökad 
mängd fakturor och från fler leverantörer som läses in via 
filöverföring från leverantören. Av de 54 fakturorna var det 51 
som hade referens men på fel plats. 

•  Felaktig/saknad YY-kod på faktura: 171 st = 73 % av totala 
antalet. En minskning från 2017 med 12 % (216 st = 85 %). 
Av 171 fakturor saknade 60 % YY-kod, 40 % hade felaktig 
YY-kod 

• Skanningsfel, YY-kod fanns: 1 st = 0 % av totala antalet (0 st 
2017) 

• Uppgifter från bilregistret: 1 st = 0 % av totala antalet 
 (2 st 2017) 

Åtgärd 
Redovisningsservice arbetar med problemet med YY1464B. 
Felaktig/saknad YY-kod är fortfarande det stora problemet. Arbetet 
med att kontakta leverantören angående felaktiga/saknade YY-koder 
fortsätter, liksom informationen till beställarna att ange YY-kod till 
leverantören vid beställningstillfället. 

Information till leverantörer och 
beställare/arbetsledare angående 
Borås Stads elektroniska 
referenser 
Information lämnas i samband med 
hantering av attestflödet 
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Verksamhet / 
Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Representation-
utbildning 

Är representationsmomsen korrekt beräknad på 
externa leverantörsfakturor 
 
Kontrollmetod 
Stickprov, minst 10 % av externa 
leverantörsfakturor direktbokförda på konto 4772, 
616x. 

Kontroll: 
Är representationsmomsen korrekt beräknad på direktbokförda 
externa leverantörsfakturor 
Urval: 
Stickprov minst 10 %. Av totalt 26 fakturor är 5 kontrollerade under 
perioden januari-oktober 
Analys: 
Representationsmomsen har beräknats korrekt. 
Åtgärd: 
Information om beräkning av representationsmoms till ledningsgrupp 
och administratörsgrupp, visar sig vara tillräcklig. 

 

Kontroll av uppgifter bifogas i ekonomisystemet 
angående ändamål och deltagare. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov minst 10 % av leverantörsfakturor 
direktbokförda på konto 4772 och 616x. 

Kontroll: 
Kontroll att samtliga direktbokförda externa leverantörsfakturor 
avseende representation är kompletta med ändamål, datum och 
deltagare 
Analys: 
Totalt är 17 fakturor granskade perioden jan-sept. 
12 av fakturorna var kompletta med underlag (71 %) 
4 saknade delvis underlag (deltagare) 
1 saknade helt underlag (ändamål och deltagare) 
Åtgärd: 
Information om regelverk och begäran om komplettering har skickats 
till slutattestanten och administratör. 
Samtliga underlag är kompletterade. 

Jan - sept: Information om regler 
för representation/utbildning samt 
komplettering av verifikation 
Samtliga berörda attestanter har fått 
information om reglerna. Samtliga 
verifikationer är kontrollerade 

Kontroll av uppgifter bifogas i ekonomisystemet 
angående ändamål, deltagare och program 
 
Kontrollmetod 
Stickprov, minst 10 % av externa 
leverantörsfakturor direktbokförda på konto 471x, 
614x 

Kontroll: 
Kontroll att samtliga direktbokförda externa leverantörsfakturor 
avseende utbildning/seminarier är kompletta med ändamål, datum, 
deltagare och program. 
Analys: 
Totalt är 120 fakturor granskade perioden jan-sept. 
76 av fakturorna var kompletta med underlag (63 %) 
44 saknade delvis underlag avseende ändamål, datum, deltagare 
och/eller program. 
Fördelning: 17 saknade program, 11 datum/program, 8 
deltagare/program, 7 ändamål/deltagare/program, 1 datum 
Åtgärd: 
Information om regelverk och begäran om komplettering har skickats 
till slutattestanten och administratör. 
Samtliga underlag är kompletterade. 
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Upphandling Kontroll att direktupphandling sker korrekt 
 
Kontrollmetod 
Stickprov, under året av Servicekontoret 
genomförda upphandlingar 

Urval 
Förvaltningen har genomfört direktupphandlingar vid 10 tillfällen med 
ett nettovärde av 2 065 tkr. Samtliga upphandlingar är kontrollerade, 
och de belopp som inköpen avser varierar från 57 till 477 tkr. 
Analys 
De 10 direktupphandlingarna avser material eller tjänster som 
förvaltningens olika beställare kravställt för att ett projekt/uppdrag ska 
kunna genomföras, alternativt en vara eller tjänst för att möjliggöra ett 
event eller driftsuppdrag. Där det så varit möjligt har upphandlande 
avdelning begärt anbud från tre olika leverantörer för att uppfylla krav 
som finns vid direkt upphandling. Koncerninköps 
direktupphandlingsmodul har använts vid fem upphandlingar. 
Åtgärd 
Förvaltningen arbetar med upphandlingar på ett mycket ansvarsfull 
sätt, då det ligger i förvaltningens uppdrag att ständigt arbeta med att 
få lägsta pris för varor och tjänster som upphandlas. Användningen av 
direktupphandlingsmodulen kan dock utvecklas ytterligare för att 
koncerninköp ska kunna följa behov av samordning vid inköp mellan 
förvaltningar och bolag. 
Utvalda direktupphandlingar. 
Arbetsvagn på hjul för 6 personer, upphandlat i koncerninköps 
direktupphandlingsmodul Visma Tendsign. Inköpet gick till 
Norrlandsvagnar som var enda anbudsgivare med ett pris på 418 290 
:-Väg och ytmarkeringar Borås 2016, upphandlat i koncerninköps 
direktupphandlingsmodul Visma Tendsign anbud lämnades av EKC 
och Svevia. Anbudsvinnare blev Svevia med en anbudssumma av 
477 000:- 
Fallskyddsgummi lekplats Borås 2018 upphandlat i koncerninköps 
direktupphandlingsmodul Visma Tendsign . Tre företag lämnade 
anbud Gårda Johan, Ekolar AB och Turf,s konstgräs AB. 
Anbudsvinnare blev Gårda Johan med en anbudssumma av 53 964:- 
Förvaltningsdag: Direktupphandlad i verktyget Visma Tendsign, 
skickades ut till tre företag. Ett företag lämnade anbud och Aventi AB 
fick uppdraget med motiveringen; Det har inkommit ett anbud. 
Anbudet har uppfyllt våra krav och kommer därför att väljas som 
leverantör, vilket har efterfrågats i underlaget enligt Borås Stads policy 
för ekologiskt och närproducerad mat. 
Jullunch: Direktupphandlad i verktyget Visma Tendsign, skickades ut 
till sex företag varav tre lämnade anbud. RB Kockesset AB fick 
uppdraget med motiveringen; Vi väljer RB Kockesset AB därför att de 
har lägst pris och att de uppfyller de obligatoriska krav vi ställt samt att 
de använder närproducerad och ekologisk odlad mat i största möjliga 
utsträckning, vilket har efterfrågats i underlaget enligt Borås Stads 
policy för ekologiskt och närproducerad mat. 

 



Servicenämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018 6(6) 

Verksamhet / 
Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Avtalstrohet mot sortiment 
 
Kontrollmetod 
Stickprov, 1 faktura per månad, perioden januari-
september, från ramavtalsleverantör avseende 
kontorsmaterial. Kontroll att beställd produkt 
omfattas av ramavtalet. 

Kontroll: 
Kontroll att kontorsmaterial köps enligt avtal. 
Urval: 
Stickprov, först attesterad faktura från Staples per månad januari-
september. 
Analys: 
Av 20 beställda produkter fanns en produkt som inte följde avtal och 
två produkter var felkonterade och avsåg inte kontorsmaterial. 
Åtgärd: 
Attestansvariga är informerade. 

 

2.3 Egen verksamhet 
Verksamhet / 
Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Verksamhets-
kontroller 

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

Under året har 11 internrevisioner genomförts; tre mindre avvikelser 
rapporterades, vilka kommer att följas upp under 2019. 
2018-12 genomförde RISE den årliga revisionen utifrån ISO-
certifieringen. 
Samtliga rapporter bifogas - Bilaga IK - ISO Verksamhetskontroller 
2018 

 

 



Internrevisioner 2018 Revision av Aktivitet/Process 2018
Bil.1-2 Den 5 och 6 december 2018 besökte det externa 

certifieringsorganet, RISE, Servicekontoret för 
sin årliga revision.

Bilaga 1 RISE Revisionsplan 
Bilaga 2 RISE Avvikelser

Rev.1 Redovisningsservice Rutin Anläggningsreskontra: Ingen  avvikelse  Verksamheten 
följer rutinen utan anmärkning.

Revisionsrapport nr 1

Rev.2 PoK; Stadshusservice; -vht-stöd Post och bud: Mindre avvikelse. Brist på rutiner och 
dokumentation
Uppföljning i maj-juni 2019.

Revisionsrapport nr 2

Rev.3 DA; område 4; drift Drift, Team Infrastruktur/Team Applikation: Ingen avvikelse. 
Man presenterade ett mycket informativt material. Processerna är 
väl beskrivna om "vad" som ska utföras men det saknades i 
dokumentation om "hur" det ska utföras. Uppföljning september 
2019.

Revisionsrapport nr 3

Rev.4 EN; arbetschefsområde 3; drift/underhåll Rutin 2395, Hantering hotfulla situationer under 
ensamarbetepå idrottsanläggningar: Mindre avvikelse. Rutinen 
behöver uppdateras så att den blir tydligare samt stöd  för 
personalen. Uppföljning februari 2019.  

Revisionsrapport nr 4

Rev.5 Personalenheten Process Beställa telefonprodukt/-tjänst, översikt. Arbetet 
bedrivs enlighet med processbeskrivning. Personen som arbetar 
med detta har själv identifierat förbättrings- och 
utvecklingsmöjligheter. Uppföljning förbättringsförslag 1, 3, 4: 
Mars 2019 och förb.förslag 2: Februari 2019.

Revisionsrapport nr 5

Rev.6 Ekonomi-IT-Teknisk o logistisk utv SK PRK 3030, PLA 2181, RUT 3182, RUT 2234, RUT 1936. 
Mindre avvikelse. Det framkom en sårbarhet i PRK-3030, Inköp 
av varor och tjänster, om man arbetar utefter rätt fakta vad gäller 
delegationsordningen samt vikarieinträde. Uppföljning februari 
2019.

Revisionsrapport nr 6

Rev.7 Ekonomi-IT-Teknisk o logistisk utv SK BLA 2599 Behörighetsbegäran, beställning av  kort och 
nycklar till Pantängen och Ramnaslätt. Ingen avvikelse. Den är 
på gång att uppdateras av IT.

Revisionsrapport nr 7

Rev.8 PoK; Telefonservice och växel SK Rutin beställning ny anknytning, SK Rutin felanmälan av 
anknytning (fast telefon och MEX). Mindre avvikelse. Angiven 
leverantör i rutin felanmälan av anknytning är felaktig. Tidigare 
leverantör ska bytas mot nuvarande, uppdatrea i rutin. Uppfäljning 
mars 2019. 

Revisionsrapport nr 8

Rev.9 Förvaltningsledning Miljöaspekter och Kemikalieförteckning. 
Ingen avvikelse.

Revisionsrapport nr 9

Rev.10 DA; område 1; administration PRK 2559. Ingen avvikelse. Vad gäller miljömål/tankar så 
kan de förtydliga dessa, vad gäller upphandling av energisnål 
utrustning, att de lobbar för digitala möten samt att de säljer 
sina gamla datorer och Ipads så att dessa kan återanvändas.

Revisionsrapport nr 10

Rev.11 VF; mekansk verkstad SK /FV Process genomföra jobb Mekanisk Verkstad. Ingen 
avvikelse. Arbetsledare konstaterar dock att han i större 
utsträckning kan ta del av Entreprenads riskanalyser, när 
mekaniska Verkstaden fungerar som underleverantör. 
Arbetsledare efterlyser mer info och tydligare beställningar i 
entreprenads upphandlade uppdrag. Uppföljning maj 2019.
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Revisionen omfattar

Revisionsplanering: Under revisionen av respektive funktion ingår alltid genomgång 
av förbättringsarbete, uppföljning, processamverkan, kommunikation 
och kompetens.

Revisionens huvudmål: Verksamhetsbeskrivning: Kommunens entreprenör för 
kommunalteknisk infrastruktur - gator, VA-nät, parker, 
idrottsanläggningar, byggnader, fastighetsunderhåll, tryckeri, verkstad, 
fordon och stadshusservice samt leverantör av administrativa tjänster - 
it-tjänster, redovisning, löneservice, växel och reception (SS-EN ISO 
9001:2015, SS-EN ISO 14001:2015).
Revisionen omfattar Uppföljande revision (SS-EN ISO 9001:2015, 
SS-EN ISO 14001:2015)
.
Syftet är att fastställa om ledningssystemet uppfyller kraven i 
standarden där fasen i certifieringscykeln beaktas och att bedöma 
ledningssystemets verkan att uppnå företagets mål. Revisionen ska 
dessutom bedöma ledningssystemets förmåga att uppfylla krav i lagar, 
författningar och avtalade krav. Revisionen kan också resultera i 
förslag till förbättringar av ledningssystemet.

Revisionspersonal: Mikael Süld (MSd), Revisionsledare
Kent Andersson (KAn), Revisor

Ingmari Griffin (076-888 74 40)Kontaktperson och telefonnr:

Certifikat: 3845 Borås Stad Servicekontoret, 3845 M Borås Stad Servicekontoret

Revisionspersonal Ort Datum Dagar Dagens guide

MSd Borås, Borås Stad, 
Servicekontoret
Västerängsgatan 6

2018-12-05 2,25

Mål och revisionens 
inriktning:

KAn Borås, Borås Stad, 
Servicekontoret
Västerängsgatan 6

2018-12-05 2,25

Mål och revisionens 
inriktning:

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress Besöksadress Tfn/Fax/E-post
Box 857
501 15  BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Datum Sida

2018-10-17 1 (10)
Beteckning

384500
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2018-12-05

Plats: Borås, Servicekontoret
Västerängsgatan 6

Akt. datum:

Företag: Borås Stad

Revisor: Mikael Süld, MSd, 076 6347444, 
076 6347444

Mål och revisionens 
inriktning:

Dagens 
huvudguide:

Tid och 
lokal

Innehåll Medverkande från företaget

08:30 -
09:15

Inledande möte. 
Genomgång av förändringar i företaget. 
Ev nyheter från RISE. 
Genomgång av revisionsplanen.

Representanter för 
företagsledning samt revisor

09:15 -
09:45

Tidigare avvikelser
Granskning av korrigerande åtgärder för avvikelser från 
föregående externa revision, som inte följs upp på annan 
plats.

09:45 -
12:00

Organisationens förutsättningar, 
Omfattning (scope med avgränsning)
Dokumentation (inkl. dokumentstyrning)
Ledningssystemets uppbyggnad och styrning i relation till 
förutsättningarna
Identifiering av intressenter och deras krav (inklusive 
legala krav),
Processer
Risker/Möjligheter
Ledningssystemets förutsättningar med identifiering av 
risker och möjligheter rörande organisationens 
miljöaspekter, bindande krav och yttre miljöförhållanden
Utfall av mål och nyckeltal 
Övervakning/mätning
Intern revision: planering, genomförande, hantering av 
resultat 
Avvikelser och åtgärder 
Aktiviteter för att hantera risker och möjligheter 
Genomförd utbildning 
Möjligheter för ständig förbättring
Kundmätning 
Kundsynpunkter 
Aktiviteter för att hantera risk och möjligheter
Övervakning/mätning av miljöprestanda inklusive 
betydande miljöaspekter
Efterlevnad av bindande krav (legala krav, övriga 
intressentkrav)

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress Besöksadress Tfn/Fax/E-post
Box 857
501 15  BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Datum Sida

2018-10-17 2 (10)
Beteckning

384500
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12:00 -
12:45

Lunch

12:45 -
13:45

Dataservice, IT-tjänster inom Borås Stad
Dialog om övergripande verksamhetsstyrning, 
organisation, kommunikation och uppföljning av resultat.

13:45 -
14:30

Dataservice
Dialog med personal om verksamhetens rutiner för 
planering, genomförande och övervakning.

14:30 -
15:30

Resturangen
Verksamhet: Produktion/Tjänsteutförande
Dialog med personal om verksamhetens rutiner för 
planering, genomförande och övervakning.

15:30 -
16:30

Personal och kontorsservice
Platsledning/Lokal ledning
Lokalt ledningsansvar, mål, handlingsplaner, resurser, 
intern kommunikation, uppföljning av resultat.

16:30 -
17:30

Revisorns sammanställningstid

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress Besöksadress Tfn/Fax/E-post
Box 857
501 15  BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Datum Sida

2018-10-17 3 (10)
Beteckning

384500
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2018-12-05

Plats: Borås, Servicekontoret
Västerängsgatan 6

Akt. datum:

Företag: Borås Stad

Revisor: Kent Andersson, KAn, 033-28 46 
37, 070-516 52 52

Mål och revisionens 
inriktning:

Dagens 
huvudguide:

Tid och 
lokal

Innehåll Medverkande från företaget

08:30 -
09:15

Inledande möte. 
Genomgång av förändringar i företaget. 
Ev nyheter från RISE. 
Genomgång av revisionsplanen.

Representanter för 
företagsledning samt revisor

09:15 -
10:15

Entreprenad - avd.chef
Dialog om övergripande verksamhetsstyrning, 
organisation, kommunikation och uppföljning av resultat.

10:15 -
12:00

Drift/Underhåll av gator och VA
Dialog med personal om tillämpning av verksamhetens 
rutiner för planering, genomförande och övervakning av 
underhåll, reparationer, installationer, kalibreringar:
-dokumentation
-författningskrav, kundkrav
-nyckelhantering
-kemikalier, avfall
-miljöaspekter
-drivmedelsanläggning
-tvätthall
-nödlägesberedskap
-inköp

12:00 -
12:45

Lunch.

12:45 -
14:00

Kalkylenhet
Verksamhetens processer 
Utförande, styrning och uppföljning av processer, krav på 
produkter och tjänster inklusive kommunikation av dessa 

Styrning och uppföljning av verksamhetens aktiviteter med 
miljöpåverkan
Nödlägesberedskap

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress Besöksadress Tfn/Fax/E-post
Box 857
501 15  BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Datum Sida
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14:00 -
16:30

Parkskötsel, kontorsarbete och fältarbete
Dialog med personal om verksamhetens rutiner för 
styrning, genomförande, uppföljning och kontroll.
-inköp
-miljöaspekter
-övervakning/mätning, egenkontroll

16:30 -
17:30

Revisorns sammanställningstid

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress Besöksadress Tfn/Fax/E-post
Box 857
501 15  BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Datum Sida

2018-10-17 5 (10)
Beteckning

384500

REVISIONSPLAN Bilaga 1



2018-12-06

Plats: Borås, Servicekontoret
Västerängsgatan 6

Akt. datum:

Företag: Borås Stad

Revisor: Mikael Süld, MSd, 076 6347444, 
076 6347444

Mål och revisionens 
inriktning:

Dagens 
huvudguide:

Tid och 
lokal

Innehåll Medverkande från företaget

07:30 -
08:00

Kort avstämning från föregående dag samt dagens 
planering.

08:00 -
09:00

Telefoniservice och växel
Verksamhet: Produktion/Tjänsteutförande
Dialog med personal om verksamhetens rutiner för 
planering, genomförande och övervakning.

09:00 -
12:00

Entreprenad, Mätning, kontorsarbete och fältarbete
Dialog med personal om verksamhetens rutiner för 
styrning, genomförande, uppföljning och kontroll.
-inköp
-miljöaspekter
-övervakning/mätning, egenkontroll

12:00 -
12:45

Lunch.

12:45 -
14:00

Kontorsservice
Verksamhetens processer

Produktion/tjänsteutförandet 
Underhåll och fastighet 
Logistik/transporter 
Avfallshantering/kemikaliehantering
Hantering av mätutrustning 
Nödlägesberedskap

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress Besöksadress Tfn/Fax/E-post
Box 857
501 15  BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Datum Sida
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14:00 -
15:00

VD
Koppling mellan ledningssystem och strategisk inriktning, 
verksamhetsprocesser och policy.
Ledningens åtagande.
Ledningens genomgång – analys av resultat och 
ledningssystemets verkan. Beslut.
Resurser och organisation (roller/ansvar/befogenheter) 
Intern och extern kommunikation 
Medvetenhet
Kundfokus.
Miljömässiga förhållanden (yttre miljöns påverkan på 
organisationen) kopplat till hållbar affärsstrategi.
Resultat av utvärdering av efterlevnad av bindande krav

15:00 -
16:00

Revisorns sammanställningstid: Vi ser gärna att revisorn 
kan låna ett avskilt rum, med tillgång till internet, för 
sammanställning av revisionen.

16:00 -
16:30

Avslutande möte. Rapportering av revisionsresultatet. 
Preliminärt datum för nästa revision bokas.

Representanter för 
företagsledning samt revisor

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress Besöksadress Tfn/Fax/E-post
Box 857
501 15  BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Datum Sida

2018-10-17 7 (10)
Beteckning

384500

REVISIONSPLAN Bilaga 1



2018-12-06

Plats: Borås, Servicekontoret
Västerängsgatan 6

Akt. datum:

Företag: Borås Stad

Revisor: Kent Andersson, KAn, 033-28 46 
37, 070-516 52 52

Mål och revisionens 
inriktning:

Dagens 
huvudguide:

Tid och 
lokal

Innehåll Medverkande från företaget

07:30 -
08:00

Kort avstämning från föregående dag samt dagens 
planering.

08:00 -
09:00

Redovisningsservice - avd.chef
Dialog om övergripande verksamhetsstyrning, 
organisation, kommunikation och uppföljning av resultat.

09:00 -
12:00

Redovisningsservice - personal
Dialog med personal om tillämpning av verksamhetens 
rutiner för planering, genomförande och övervakning:
-samverkan med andra processer
-identifiering av kompetensbehov
-säkerställande av resurser/kompetens
-ansvar/befogenheter
-dokumentation
-nyckelhantering mm

12:00 -
12:45

Lunch

12:45 -
14:00

Reservtid

14:00 -
15:00

VD
Koppling mellan ledningssystem och strategisk inriktning, 
verksamhetsprocesser och policy.
Ledningens åtagande.
Ledningens genomgång – analys av resultat och 
ledningssystemets verkan. Beslut.
Resurser och organisation (roller/ansvar/befogenheter) 
Intern och extern kommunikation 
Medvetenhet
Kundfokus.
Miljömässiga förhållanden (yttre miljöns påverkan på 
organisationen) kopplat till hållbar affärsstrategi.
Resultat av utvärdering av efterlevnad av bindande krav

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress Besöksadress Tfn/Fax/E-post
Box 857
501 15  BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se
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15:00 -
16:00

Revisorns sammanställningstid: Vi ser gärna att revisorn 
kan låna ett avskilt rum, med tillgång till internet, för 
sammanställning av revisionen.

16:00 -
16:30

Avslutande möte. Rapportering av revisionsresultatet. 
Preliminärt datum för nästa revision bokas.

Representanter för 
företagsledning samt revisor

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress Besöksadress Tfn/Fax/E-post
Box 857
501 15  BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Datum Sida

2018-10-17 9 (10)
Beteckning

384500

REVISIONSPLAN Bilaga 1



2018-12-07

Plats: Borås, Servicekontoret
Västerängsgatan 6

Akt. datum:

Företag: Borås Stad

Revisor: Kent Andersson, KAn, 033-28 46 
37, 070-516 52 52

Mål och revisionens 
inriktning:

Dagens 
huvudguide:

Tid och 
lokal

Innehåll Medverkande från företaget

12:00 -
12:30

Lunch

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
Postadress Besöksadress Tfn/Fax/E-post
Box 857
501 15  BORÅS

Brinellgatan 4
504 62 BORÅS

010 - 516 50 00
010 - 516 56 10
certifiering@ri.se

Datum Sida

2018-10-17 10 (10)
Beteckning

384500

REVISIONSPLAN Bilaga 1
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Servicekontoret, Borås Stad   

Internrevisionsrapport nr: _1_ 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2018-03-27 
 

Område: Redovisning 
 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Keijo Tossavainen 
 

Aktivitet/process: Rutin för anläggningsreskontra, gäller Borås Stad 
 

Revisorsgrupp nr: 1 

Revisionsledare: Morgan Gunnarsson 

Intervjuade vid internrevision: Keijo Tossavainen och Catharina Jacobsson 
 

Revisionsresultat: Det framkom enligt vår bedömning att redovisningen har en god kom-
petens och noggrannhet. Enligt gruppens bedömning efter intervju och förevisning så följ-
des Rutin för anläggningsreskontra på ett föredömligt sätt. Rutinen är dessutom nyligen 
uppdaterad. 
 

Avvikelser: Ingen avvikelse  
 

Förbättringsförslag: Vid femte punkten i rutinbeskrivningen hänvisas i slutet av stycket till 
ett speciellt regelverk. För att öka tydligheten i rutinen rekommenderar vi att det förtydligas 
till vilket eller vilka regelverk som avses alternativt förtydliga hanteringen i en separat rutin. 

Datum för uppföljning: Är inte aktuellt. 

Resultat av uppföljning: Är inte aktuellt 
 

Åtgärder kvarstår: Nej 
 

Om ”JA”, orsak:  
 

Datum, signatur KMS: _________________________________________ 

Internrevisionsrapport nr 1



Servicekontoret, Borås Stad   

Internrevisionsrapport nr: _2_ 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2018-04-25 

Område: Personal och kontorsservice, stadshusservice; fastighet-vht-stöd. 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Hans-Erik Gustafsson 

Aktivitet/process: Post och bud 

Revisorsgrupp nr: 1 

Revisionsledare: Morgan Gunnarsson 
Deltagare vid internrevision: Morgan Gunnarsson, Sven-Olof Hedberg, Ingeborg Moss 

Intervjuade vid internrevision: Arbetsledare, Hans-Erik Gustafsson 

Revisionsresultat: Post och bud är en av flera verksamheter under Hans-Erik, vilket inne-
bär en arbetssituation med flera olika fokus. Han har påbörjat ett förändringsarbete för 
post och bud, vilket förväntas leda till förbättringar och effektivare samverkan inom verk-
samheten. Hans-Erik ser att brister finns i dokumentation av verksamhetens rutiner, och 
arbete med att ta fram en processkarta är planerad. Trots brist på dokumentation har med-
arbetarna god kännedom om verksamhetens rutiner. 

Avvikelser: Inom ISO krävs att man utvecklar och underhåller nödvändig dokumentation 
för ett kvalitetsledningssystem. Vi bedömer att bristen på skrivna rutiner och dokumentat-
ion är en mindre avvikelse, vilket revisionsgruppen bedömer är i behov av uppföljning 

Förbättringsförslag: Att en processkarta tillförs CaneaOne, samt information om var ruti-
ner och avtal finns. 

Datum för uppföljning: Okt-nov 2018. Ej bokat! Tryckeriet, Post och Bud har fått en ny 
arbetsledare, Marita Sjöberg. Datum för uppföljning är uppskjutet till maj/juni 2019. 
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. 
Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig för reviderad aktivitet/process) 

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

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

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

Datum, signatur KMS: _________________________________________ 

Internrevisionsrapport nr 2



Servicekontoret, Borås Stad                                                                           
 
Dokument ID: MAL 2539            Utgåvenr:  2                               
                                                                                                                                                    Sid 1(2)                                                                                                 

Internrevisionsrapport nr: _3_ 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2018-09-05 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Dataservice Drift 
 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Johan Hansson 

Aktivitet/process: Drift, Team Infrastuktur och Team Applikation 

Revisorsgrupp nr: 1 Ingeborg Moss, Sven-Olof Hedberg samt Ingmari Griffin 

Revisionsledare: Morgan Gunnarsson 

Intervjuade vid internrevision: Johan Hansson, Christer Katus och Jonas Svantesson 
 

Revisionsresultat: Vid revisionen framkom att de reviderade var mycket väl förberedda 
och presenterade mycket informativt material. De var i stor utsträckning medvetna om de 
brister och förbättringar som behövs göras och hade i flera fall planer på genomförande. 
 

Avvikelser: Inga avvikelser framkom 
 

Förbättringsförslag:  

Saknas skrivna rutiner kring personal, instruktioner, sjukanmälan, flextidsbegränsningar 
m.m. 
ISO 9001 7.1.2 Personella resurser 
ISO 9001 7.1.3 Infrastruktur 
 
Processerna är väl dokumenterade kring ”vad” som ska utföras, men det saknas i doku-
mentationen om ”hur” det ska utföras. 
ISO 9001 7.1.6 Organisationens kunskap 
ISO 9001 7.1.3 Infrastruktur 
 
Reviderad Driftdokumentation behöver kompletteras med uppgift om leverantörsavtal. 
ISO 9001 7.5 Dokumenterad information 
ISO 9001 8.4.2 Typ och omfattning av styrning och kontroll 
 

 

Internrevisionsrapport nr 3



Servicekontoret, Borås Stad                                                                           
 
Dokument ID: MAL 2539            Utgåvenr:  2                               
                                                                                                                                                    Sid 2(2)                                                                                                 
Datum för uppföljning: Enligt internrevisionsprogrammet för Servicekontoret (c:a 1 år) 

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

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

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

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

Datum, signatur KMS: _________________________________________ 

Internrevisionsrapport nr 3



Servicekontoret, Borås Stad                                                                           
 
Dokument ID: MAL 2539            Utgåvenr:  2                               
                                                                                                                                                    Sid 1(2)                                                                                                 

Internrevisionsrapport nr: 4 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2018-10-24 
 

Område: Entreprenad, Drift och Underhåll, Idrottsenhet / Projekt 
 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Mats Söderbom 

Aktivitet/process: RUT-2395 Hantering hotfulla situationer under ensamarbete på  
idrottsanläggningar  

Revisorsgrupp nr: 1 Ingeborg Moss, Sven-Olof Hedberg (observatör Ing-Mari Griffin) 

Revisionsledare: Morgan Gunnarsson 

Intervjuade vid internrevision: Mats Söderbom  

Revisionsresultat:  
Revisionsgruppen anser att vi hade ett mycket bra revisionsmöte och en öppen dialog. 
I rutinen framkom att förhållningssättet kring hotfulla situationer är av mycket stor vikt. 
 
Dock framkom det brister i dokumentet under revisionen i samtalet med Mats, vilket han 
var medveten om. Rutinen behöver uppdateras så att den blir tydligare och blir ett stöd för 
medarbetarna i arbetet.  
 
Underlag för revision 
RUT-2395 
ISO 9001:2015 
4.1 Organisationens förutsättningar - Att förstå organisationen och dess förutsättningar 
5.1.1 Ledarskap – Allmänt 
5.3 b Roller, ansvar och befogenheter inom organisationen, säkerställa att processerna ger avsedda re-
sultat. 
6.1 Planering – Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
6.3 Planering av förändring 
7.1.2 Personella resurser 
7.1.3 Infrastruktur 
7.1.4 a, b Processmiljö  
7.2 Kompetens  
7.4 Kommunikation 
7.5 Dokumenterad information 
10.2 Avvikelse och korrigerande åtgärd 
AFS 1993:2 Våld och hot i arbetsmiljön 
Arbetsmiljö upplysning.se Hot och våld 

Internrevisionsrapport nr 4



Servicekontoret, Borås Stad                                                                           
 
Dokument ID: MAL 2539            Utgåvenr:  2                               
                                                                                                                                                    Sid 2(2)                                                                                                 
 

Avvikelser: Mindre avvikelse 
(större, mindre) 

Förbättringsförslag: Se ovan 

Datum för uppföljning: senast 2019-02-04 

Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig för reviderad aktivitet/process) 

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

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

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

Datum, signatur KMS: _________________________________________ 

Internrevisionsrapport nr 4



Servicekontoret, Borås Stad                                                                           

Dokument ID: MAL 2539            Utgåvenr:  3                               
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Internrevisionsrapport nr: _5_ 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2018-11-09 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Personal- och kontorsservice, Personalservice SK 
(avdelning, enhet) 

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

Aktivitet/process: Process Beställa telefoniprodukt/-tjänst, översikt 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 3 

Revisionsledare: Niclas Gullbrandsen, medv: Pia Mattzon 

Intervjuade vid internrevision: Telefonisamordnare Yvonne Blicker 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) 

Revisionsresultat: Yvonne Blicker har stor erfarenhet och kunskap kring telefonibeställ-
ning. Vid samtal med henne framkommer att arbetet bedrivs i enlighet med processbe-
skrivningen, och att hon även har identifierat förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. 

Det finns ett tydligt ansvarsområde och tydliga mål för arbetet.  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Avvikelser: Inga avvikelser.   
(större, mindre) 

Förbättringsförslag:  
1. Tillägg i processbeskrivningen kring avtalsslut och kontouppsägningar, för att tydliggöra 
arbetssättet kring dessa moment.  
2. I rutinen Byta användare efterlyser Yvonne Blicker att extern leverantör Ingram ser till 
att användare får tillgång till manual när de tar över en befintlig telefon. Kontakt har tagits 
med leverantör.  
3. Yvonne har noterat svårigheter när de som varit anställda länge ska få ny mobil, men 
inte har kännedom om eget e-postkonto, användar-id, och dylikt. Det leder till att de inte 
får igång sina telefoner och Yvonne får ofta hjälpa till vid kontakterna med Dataservice. 
Om Yvonne har tillgång till att själv administrera användarbehörigheter, hade kontakt med 
DS inte behövts, som ger stor tidsbesparing.  
4. De nya blanketterna för beställning och uppsägning som snart är klara, kommer att leda 
till högre kvalitet i beställningsförfarandet. Det kommer också att förenkla, snabba på och 
effektivisera telefonisamordnarens arbete. 
(noteringar) 
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Datum för uppföljning: Förbättringsförslag 1, 3 och 4: 2019-03-31, förb.förslag 2: 2019-
02-28. 
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. 
Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig för reviderad aktivitet/process) 

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

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

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

Datum, signatur KMS: _________________________________________ 

Internrevisionsrapport nr 5



Servicekontoret, Borås Stad                                                                           

Dokument ID: MAL 2539            Utgåvenr:  3                               
                                                                                                                                                    Sid 1(1)                                                                                                 

K, M: 7.5, 9.2, 10 

Internrevisionsrapport nr: 6 

Datum: 2018-11-12 
 
Område: Ekonomi-IT-Teknisk och logistisk utveckling SK 
 
Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Förvaltningschef Kenneth Lindkvist och Ann 
Malm 
 
Aktivitet/process:  
PRK-3030 Inköp av varor och tjänster (ISO 5.3, 6.1, 8.1, 8.4) 
PLA-2181 Politiska riktlinjer och policydokument, externt styrande dokument (ISO 5.2, 7.5) 
RUT-3182 Delegationsordning 
RUT- 2234 Vikarieinträde (ISO 5.1, 5.3, 7.4) 
RUT-1936 Mottagningskontroll av levererat gods (ISO 8.4, 8.5.2, 10.2) 
 
Revisorsgrupp nr: 2, Evelina Svensson, Ing-Mari Griffin och Thomas Johansson 
 
Revisionsledare: Evelina Svensson 
 
Intervjuade vid internrevision: Ann Malm, Kerstin Jönsson och Per-Arne Lennerkvist 
 
Revisionsresultat: Bra möte med stort engagemang från de intervjuade. Det framkom 
dock en sårbarhet i denna process PRK-3030 Inköp av varor och tjänster, om vi arbetar 
utefter rätt fakta vad gäller delegationsordningen samt vikarieinträde. 
 
RUT-1936 Mottagningskontroll av levererat gods, man följde sin rutin, vid fel skriver man 
en avvikelserapport m.m. 
 
Avvikelser: Mindre avvikelse 
 
Förbättringsförslag: Sårbarhet finns i att man kanske inte alltid uppdaterar i 
ledningssystemet utan enbart på ett ställe i detta fall, diariesystemet, vilket kan resultera i 
att man arbetar utefter ett inaktuellt dokument. 
 
Datum för uppföljning: Senast 4 februari 2019 
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig 
för reviderad aktivitet/process) 
 
Resultat av uppföljning: 
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 
 
Åtgärder kvarstår:  Ja Nej 
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   
 
Om ”JA”, orsak: _________________________________________________ 
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS: _________________________________________ 
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Internrevisionsrapport nr: 7 
 
Datum: 2018-11-12 
 
Område: Ekonomi-IT-Teknisk och logistisk utveckling SK 
(avdelning, enhet) 
 
Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Jörgen Jarnberger och Ann Malm 
 
Aktivitet/process: BLA-2599 Behörighetsbegäran , beställning av kort och nycklar för 
Pantängen och Ramnaslätt. (ISO 7.5) 
(aktuell verksamhet som granskats) 
 
Revisorsgrupp nr: 2, Evelina Svensson, Thomas Johansson och Ing-Mari Griffin 
 
Revisionsledare: Evelina Svensson 
 
Intervjuade vid internrevision: Ann Malm, Kjell Lövgren, Jörgen Jarnberger 
 
Revisionsresultat: Gruppen har sett att rutinen behöver uppdateras och vid samtal med 
Jörgen Jarnberger fick vi information om att den ska snart uppdateras ytterligare. Från att 
vår tanke ge en avvikelse får det enbart bli en notering. 
 
Avvikelser: 0 
 
Förbättringsförslag: Vi behöver inte ge något, den är redan under arbete. 
 
Datum för uppföljning:  
 
Resultat av uppföljning:  
 
Åtgärder kvarstår:  Ja Nej  

Om ”JA”, orsak:  
 

Datum, signatur KMS:  
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Internrevisionsrapport nr: _8_ 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2018-11-21 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

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

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Per-Arne Sandin 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: SK Rutin beställning av ny anknytning, SK Rutin felanmälan av anknyt-
ning (fast telefon och MEX). 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 3 

Revisionsledare: Niclas Gullbrandsen, medv: Pia Mattzon, Niklas Palmqvist, Charlotta 
Chindeh (praktikant) 

Intervjuade vid internrevision: Arbetschef Per-Arne Sandin, driftoperatör Maria Zitka och 
Luljeta Kelmendi 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) 

Revisionsresultat: Driftoperatörernas ansvar är att utföra beställningar och ta emot felan-
mälningar från förvaltningarna, det vill säga se till att telefonin fungerar driftsmässigt. Båda 
driftoperatörerna utför samma uppgifter och har samma ansvarsområden, något som Per-
Arne Sandin infört i arbetssättet för att minska sårbarheten och öka effektiviteten. Ärende-
hanteringssystemet STORM och gemensam mejlkorg möjliggör detta. 

Driftoperatörerna ger råd till förvaltningarnas telefonisamordnare, till exempel när det gäller 
abonnemang och har även en viss kontrollfunktion gentemot dessa. 

Enheten arbetar aktivt med kontinuerligt förbättringsarbete. Ett stort förbättringsarbete är 
utformandet och införandet av ärendehanteringssystemet STORM. Dessutom har arbets-
gruppen schemalagda måndagsmöten där man diskuterar förbättringsåtgärder. Förbätt-
ringar som genomförts är till exempel brevmallar för utgående e-post och ett papperslöst 
arbetssätt.  

Det framgår av internrevisionen att enhetens medarbetare besitter en hög kompetens och 
har tydliga ansvarsområden.  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Avvikelser: Angiven leverantör i SK Rutin felanmälan av anknytning är felaktig. Tidigare 
leverantör Telia ska bytas mot nuvarande.  
(större, mindre) 
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Förbättringsförslag:  
1. Se över beställningsunderlag i STORM för att minska behovet av att inhämta komplette-
rande uppgifter. 
(noteringar) 

Datum för uppföljning: 2019-03-31 
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. 
Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig för reviderad aktivitet/process) 

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

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

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

Datum, signatur KMS: _________________________________________ 
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Internrevisionsrapport nr: _9_ 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2018-11-26 
 

Område: Förvaltningsledning, Ledningsgrupp 
 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Ann Landegren, Per-Arne Sandin 
 

Aktivitet/process: Miljöaspekter och Kemikalieförteckning 
 

Revisorsgrupp nr: 1 

Revisionsledare: Morgan Gunnarsson 

Övriga revisorer: Ingeborg Moss, Sven-Olof Hedberg 

Intervjuade vid internrevision: Ledningsgrupp, Arbetsgrupp A, Ann Landegren, Per-Arne 
Sandin  

Revisionsresultat:  
Vid revisionen framkom att arbetet med miljöaspekter inom Servicekontoret genomförs 
och aktiviteterna inom RUT 2192 fungerar väl. Dokumentet som beskriver de olika miljöa-
spekterna omprövas och uppdateras årligen. Arbetet med att hålla Säkerhetsdatablad för 
kemikalier uppdaterade och tillgängliga bedrivs aktivt. 

ISO 9001:2015 
5.1 Ledarskap och åtagande 
6.1.2 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
6.2 Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem 
 
ISO 14001:2015 
4. Organisationens förutsättningar 
 
4.1 a Att förstå organisationens förutsättningar 
4.3 Att bestämma miljöledningssystemets omfattning 
4.4 Miljöledningssystem 
6. Planering 
7.3 Medvetenhet 
7.5 Dokumenterad information 
8.2 Beredskap och agerande vid nödlägen 
9. Utvärdering av prestanda 
10. Förbättringar 
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AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker 

Avvikelser: inga 

Förbättringsförslag:  
Miljöaspektregistret kan utformas tydligare för att möjliggöra kommunikation av måluppfyl-
lelse till hela organisationen. 
Kemikalieregistret har blivit eftersatt, men arbete pågår för att uppdatera det inom hela 
Borås Stad.  
Kommunikationen, kring de kemikalier som används i dagliga arbetet ute i verksamheten, 
kan förbättras. 

Datum för uppföljning: _______________________ 
 

Resultat av uppföljning: ______________________________ 
 
Åtgärder kvarstår:  Ja Nej  

Om ”JA”, orsak: _________________________________________________ 
 

Datum, signatur KMS: _________________________________________ 
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Internrevisionsrapport nr: 10 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2018-12-17 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Dataservice SK (Admin,kund) 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Niclas Bodeklint 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: PRK 2559  
Underlag ISO kap. 6, 7.1.3, 8.1, 8.2, 8.7, 9.1, 10 

Revisorsgrupp nr: 2, Evelina Svensson, Thomas Johansson, Ing-Mari Griffin 

Revisionsledare: Thomas Johansson 

Intervjuade vid internrevision: Niclas Bodeklint, Morgan Gunnarsson 

 
Revisionsresultat: Bra möte med stort engagemang från de intervjuade. Efter genom-
gång av hur avdelningen jobbar med rutiner har gruppen inget att anmärka på. Dataser-
vice arbetar i tillägg utöver CaneaOne efter ett väl beprövat kvalitetssystem inom IT bran-
schen. Det som vi kunde se är att de är det goda exemplet på bra erfarenhetsöverföring, 
genom kunskapsbanken. Vad gäller miljömål/tankar så kan de förtydliga dessa, vad gäller 
upphandling av energisnål utrustning, att de lobbar för digitala möten samt att de säljer 
sina gamla datorer och ipad:s så att dessa kan återanvändas t.ex. inom förskolan. 

Avvikelser: 0 
 

Förbättringsförslag: se ovan 
 
Datum för uppföljning:  - 
 
Resultat av uppföljning: - 
 
Åtgärder kvarstår:  Ja Nej 
 
Om ”JA”, orsak: _________________________________________________ 

 
Datum, signatur KMS: _________________________________________ 

Internrevisionsrapport nr 10



Internrevisionsrapport nr: 11 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2019-01-16 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Fordon-Verkstad, Mekanisk verkstad 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Peder Fogelberg  
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: SK/FV Process Genomföra jobb Mekanisk Verkstad 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 3 

Revisionsledare: Niclas Gullbrandsen, medv: Pia Mattzon, Niklas Palmqvist 

Intervjuade vid internrevision: Arbetsledare Peder Fogelberg 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) 

Revisionsresultat: Arbetsledare tillsammans med och med stöd av ingenjör har ansvar 
för att ta emot uppdrag, se till att material finns eller tas hem, se till att uppdragen blir ge-
nomförda i rätt ordning. De ansvarar också för fördelning av arbete till rätt medarbetare uti-
från kompetens. Arbetsledaren har personalansvar.  

Enhetens största uppdragsgivare är Servicekontorets entreprenadavdelning, andra stora 
uppdragsgivare är övriga förvaltningar i Borås Stad. Externa kunder kan vara företag och 
privatpersoner, totalt ca 4-5 procent av uppdragen.  

Vid revisionen beskriver arbetsledaren arbetsgången för nya uppdrag, från inkommen ar-
betsorder till leverans. Hans beskrivning stämmer väl överens med ovanstående process-
karta. Informationsflödet mellan arbetsledare och medarbetare fungerar väl enligt upprät-
tade rutiner.  

Under revisionen har vi tillsammans med arbetsledaren identifierat ett par förbättringsför-
slag.  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Avvikelser: Inga avvikelser noterades  
(större, mindre) 

Förbättringsförslag:  
1. Arbetsledaren konstaterar att han i större utsträckning kan ta del av entreprenadavdel-
ningens riskanalyser, när mekaniska verkstaden fungerar som underleverantör till avdel-
ningen. 
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2. Arbetsledaren efterlyser mer information och tydligare beställningar i entreprenadavdel-
ningens upphandlade uppdrag. I uppdrag där mekaniska verkstaden varit med och räknat 
på anbud ihop med entreprenadavdelningen får verkstaden inte alltid besked i god tid hur 
det gått med anbudet. Även när Entreprenad har fått uppdraget får verkstaden inte alltid 
en konkret beställning på sin del av uppdraget. Detta medför svårigheter att planera och 
att t.ex. beställa material i god tid. Ett sätt att förbättra det här kan vara att arbetsledaren 
t.ex. medverkar vid entreprenadprojektens startmöten, enligt arbetsledaren själv. 

Datum för uppföljning: 2019-05-31 
(Datum då avvikelser eller förbättringsförslag ska vara åtgärdade alternativt kommenterade av den ansvarige 
för området/aktiviteten/processen. 
Överenskommelse om datum görs mellan revisionsledare och ansvarig för reviderad aktivitet/process) 

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

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

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

Datum, signatur KMS: _________________________________________ 
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Vård- och äldrenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Ramnåsgatan 1 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Virpi Almqvist 
Handläggare 
033 353793 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-02-26 
Instans 

Vård- och äldrenämnden 
Dnr VAN 2019-00048 1.1.3.1 
 

  

 

Uppföljning av intern kontroll 2018 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden godkänner upprättad uppföljning av intern kontroll 

2018 och översänder densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Ärendet i sin helhet 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs. 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut.  

 Minimera risker, säkra system och rutiner. 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

 Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

Nämnden har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde.  

Vård- och äldreförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2018 utifrån 

den plan som antogs av Vård- och äldrenämnden för 2018 och redovisar 

iakttagelser, slutsatser och föreslagna åtgärder i medföljande 

uppföljningsrapport.               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontroll 2018                             

Samverkan 

Samverkas vid FSG 2019-02-20. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 



Borås Stad 
  Sida 
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Johan Wikander 

Ordförande 

Maria Jonsson 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Uppföljning Intern kontroll 2018 

Vård- och äldrenämnden 
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1 Inledning 

Vård och äldrenämndens uppföljning av intern kontroll 2018 redovisar resultat och sammanställningar med analys, som är av varierad grad, av de granskningar 
som gjorts under året, innehållande iakttagelser, slutsatser och vidtagna åtgärder. 

 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Samverkan med 
vårdgrannar 

Följsamheten till den nya lagstiftningen "Lagen 
om samverkan vid utskrivning från sluten 
vården" 
 
Kontrollmetod 
Följa upp ledtider i samband med in- och 
utskrivning på sjukhus. Följa upp processen 
som är under framtagande och som har sin 
grund i den nya lagstiftningen. Implementera 
hemteam och följa arbetet med trygg övergång 
från sjukhuset 

Den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten vård som i 
slutet av september 2018 infördes med skarpt läge kräver god 
samverkan såväl internt som externa med sjukhus och primärvård så 
att de äldre kan skrivas ut från sjukhus på ett tryggt och säkert sätt 
samt återinläggningar undviks i möjligaste mån.  

Start av Hemteam 

För att verksamheten skulle 
kunna möta ovan krav 
utvecklades en ny modell för 
trygg hemgång under september 
månad. Modellen, och det så 
kallade hemteamet, kommer 
under 2019 att följas upp och 
vidareutvecklas om behov finns. 

Synpunkter Uppföljning två gånger per år, jan tom juni 
samt på helår 
 
Kontrollmetod 
Uppföljning av inkomna synpunkter och 
handläggningstid. 

Analysen visar att följsamheten till rutinen förbättrats och att 
handläggningstiden om två veckor hålls samt att återkoppling alltid 
ges till den som inkommit med en synpunkt. 

Analys och åtgärder på 
enhetsnivå 

Varje enhet inom VÄF får en 
sammanställning över enhetens 
inkomna synpunkter och vad 
dessa handlat om. I 
ledningssystemet för 
systematiskt kvalitetsarbete 
ingår att två gånger per år 
analysera och vidta åtgärder i 
syfte att förbättra med 
utgångspunkt från inkomna 
synpunkter. 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Rekrytering Egen granskning 
 
Kontrollmetod 
Uppföljning/utfall vid rekrytering 

Vård och omsorg om äldre personer står nationellt inför stora 
utmaningar. Antalet äldre i befolkningen ökar samtidigt som den andel, 
vilka ska stå för välfärdens finansiering blir färre.  

Nya arbetssätt 

För att möta rekryteringsbehovet 
bedriver nämnden ett 
systematiskt, proaktivt och 
medvetet arbete med så väl 
arbetsgivarvarumärket som 
kompetensförsörjningen. Syftet 
är att strukturerat säkra att rätt 
kompetens ska finnas på rätt 
plats i rätt tid och antal. 

Egen granskning 
 
Kontrollmetod 
Uppföljning av chefers förutsättningar i "ett gott 
liv var dag" 

Det finns en framtagen handlingsplan gällande chefernas 
förutsättningar. Åtgärder är framtagna, de flesta är igångsatta och 
pågående. Administrativt närstöd finns för i princip alla chefer med 
något undantag. Uppdragsbeskrivningar för cheferna är framtagna och 
ska implementeras, 21 chefer deltar i utbildningsinsatser via 
Medarbetarcentrum för att få kvalificerat stöd i sin chefsroll. Tiden för 
APT är utökad från 1,5 timmar till 2 timmar. Det är bestämt i 
förvaltningen att möten ska undvikas på fredag eftermiddag, då ges 
möjlighet att korta ner arbetstiden eller ta flexledigt. Inventering pågår 
av hur många medarbetare varje chef har och ett inriktningsbeslut är 
taget att från 2020 ska alla chefer ha mellan 20-30 medarbetare. En 
förvaltningsövergripande mejlpolicy är framtagen och översyn av 
introduktionen av nya chefer har gjorts.  

Inga nya åtgärder är vidtagna. 

 

Sjukfrånvaro Sammanställning sjukfrånvaro per månad 
 
Kontrollmetod 
HR avdelningen sammanställer varje månad 
sjukfrånvaron per enhet. 

Nämnden arbetar aktivt med rehabiliteringarbete för att minska 
sjukfrånvaron. HR-specialister har utbildat de flesta cheferna i 
rehabilitering. HR-specialisterna på förvaltningen har uppföljningar 
med cheferna varje kvartal och stöttar cheferna i att följa upp 
sjukfrånvaro, rehabiliteringsbehov och det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Nämnden har under 2018 (till och med november) 
minskat sin totala sjukfrånvaro från 10,6 % 2017 till 10 %. 

Projekt "Ökad hälsa" 

Nämnden startade hösten 2018 
upp ett projekt "Ökad hälsa på 
arbetsplatsen" i syfte att öka 
hälsan och välbefinnandet hos 
medarbetarna. Målet är att öka 
gemenskapen på arbetsplatsen 
då personalgruppen tillsammans 
på arbetstid deltar i olika 
hälsofrämjande aktiviteter inom 
områdena fysisk aktivitet, 
nedvarvning, stresshantering 
och kost. Till att börja med är 
åtta personalgrupper berörda. 
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2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Leverantörsfakturor Egen granskning 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 

Kontroll sker löpande under året och samtliga manuella utbetalningar 
har kontrollerats. Inga uppenbara otillbörliga utbetalningar har kunnat 
upptäckas. 

Minskning av tillfälliga 
leverantörer 

Minska användningen av 
tillfälliga leverantörer genom att 
lägga upp återkommande 
betalningsmottagare i 
leverantörsreskontran. 

Upphandling Egen granskning 
 
 

Granskning av avtalstrohet har genomförts på samtliga vård- och 
omsorgsboenden i egen regi. Granskningsperioden avgränsades till 
2018-01-01--2018-06-30. Från detta urval söktes samtliga 
transaktioner fram (2560 stycken) sorterade på både konto och 
leverantör. Rimlighetsbedömning gjordes utefter var brister i 
avtalstrohet kunde föreligga och dessa fakturor granskades, 61 
stycken. 
Återkoppling har gjorts till berörd enhetschef, verksamhetschef och 
biträdande verksamhetschef. 

Rutiner 

Rutiner för hur inköp ska gå till 
om inte avtal finns, har skickats 
ut till samtliga enheter. 

Privata medel Egen granskning 
 
Kontrollmetod 
Utvalda enheter granskas under året genom 
besök 

Granskningar på nio vård- och omsorgsboenden har genomförts 
under hösten 2018. Brister finns i olika omfattning, inom olika 
områden, på samtliga kontrollerade ställen. 

Redogörelse till EC 

En skriftlig redogörelse för 
granskningen på vård- och 
omsorgsboendena har lämnats 
till respektive enhetschef. I de 
fall där avvikelserna inte är 
omfattande lämnas 
rekommendationer skriftligen. I 
annat fall bokas ett möte med 
berörda chefer för planering av 
vidare åtgärder som t ex 
utbildning av personalen. 

Uppföljning av "privata medels kort" 
 
Kontrollmetod 
Uppföljning av piloten med "privata medels 
kort" har gjorts och kommer att följas upp efter 
sommaren. Därefter tas beslut om fortsättning 
och utökning till fler verksamheter. Uppföljning 
kommer att ske ur flera perspektiv; brukarens, 
personalens, anhörig/god man med syfte att 
säkerställa hanteringen av privata medel. 

Allmänt framhålls att det finns svårigheter i hanteringen av privata 
medel. Rutinen bygger på kontanthantering och i vissa fall tas inte 
kontanter emot i samhället. I andra fall kan personal uttrycka att de 
inte vill hantera kontanter utan föredrar att använda brukarens kort, 
vilket inte är tillåtet enligt gällande rutin. 
Ett försök har gjorts i Borås Stad för att möta det kontantfria samhället 
med så kallade "privata medelskort". En första uppföljning har gjorts 
och utvecklingsarbete kommer att fortgå under 2019.  

Alternativ hantering 

Möten/dialog pågår tillsammans 
med finansavdelningen för att 
försöka hitta alternativa 
lösningar till både kontanter och 
kort, där "privata medels kort" 
varit ett alternativ. Vissa problem 
har identifierats vid försöken, 
och arbetet med alternativa 
lösningar fortsätter. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontanthantering Granskning av kontantkassa 
 
Kontrollmetod 
Några utvalda kontantkassor granskas under 
året 

Kontroll av rutiner för kontanthantering har gjorts på sex restauranger. 
Detta gjordes genom oannonserade besök i verksamheten då de fick 
svara på ett antal frågor kring hanteringen samt genom avstämning 
och kontroll av kassorna vid besökstillfället. Brister finns i olika 
omfattning på samtliga kontrollerade ställen. 

Rutiner 

Gå igenom resultatet med 
ansvariga. Påtala bristerna och 
jobba med att stärka upp rutiner 
och säkerhet kring 
kontanthanteringen. 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Hemtjänst Avvikelsesammanställningar SOL och Lex 
Sarah. 
 
Kontrollmetod 
Två gånger om året tas uppgifter fram ur 
Verksamhetssystemet Viva och uppgifterna 
analyseras på respektive enhet. SAS följer upp 
avvikelser kontinuerligt. 

Sammanställning av antalet avvikelser görs två gånger per år. Under 
2018 har det rapporterats 967 avvikelser SoL, något färre jämfört med 
2017 då motsvarande siffra var 995. Avvikelser SoL handlar främst om 
brister i utförandet av insats och brister i uteblivna insatser. Den 
ansträngda bemanningen tros ha bidragit till det då 
omvårdnadspersonalen angett det som orsak till avvikelsen. Andelen 
avvikelser som åtgärdats, följts upp och arkiverats har ökat.  

Översyn av arbetssätt 

En process för 
avvikelsehantering är under 
framtagande för sociala klustret. 
Enheterna erbjuds att 
genomföra egenkontroll via en 
enkät "Synpunktshantering och 
avvikelsehantering (SoL och 
HSL)" 

Avstämning beställd, planerad och utförd tid i 
hemtjänsten 
 
Kontrollmetod 
Varje månad sammanställs 
"Brukartidsrapporten" i hemtjänsten, rapporten 
beskriver antal timmar som beställts, planerats 
och utförts inom hemtjänst och ger en första 
uppfattning om insatser utförs. 

För att uppnå en hög andel brukartid krävs ett nära samarbete och 
kommunikation mellan myndighet, hemsjukvård, hemtjänstgrupp och 
planeringsenhet så att insatserna planeras ut på bästa sätt för att 
undvika alltför många korta besök hos brukarna. Det är en utmaning 
för verksamheten att följa beställningarnas snabba upp- och 
nedgångar och omgående anpassa personalresurserna till behovet. 
Volymen för antalet utförda timmar för hemtjänsten har ökat med 
ca 2300 timmar/månad från 2017 till 2018. 

Översyn arbetssätt och den 
äldres delaktighet 

Den äldre behöver ges 
möjligheter till delaktighet och 
påverka hur insatser förläggs 
och utförs och att den tid det tar 
att utföra insatserna planeras ut. 
Medarbetarna har sedan ett 
ansvar att följa planeringen och 
att återkoppla om behov av 
planerad tid förändrats. Under 
2019 kommer statistik avseende 
korta besök inom hemtjänsten 
att följas upp och analyseras. 

Hälso- och sjukvård Avvikelsesammanställning HSL och Lex Maria 
 
Kontrollmetod 
Två gånger om året tas uppgifter fram ur 
verksamhetssystemet Viva och uppgifterna 
analyseras på respektive enhet. MAS följer 
avvikelserna kontinuerligt. 

Antalet avvikelser under året visar att läkemedelsavvikelser och 
uteblivna hälso- och sjukvårdsinsatser såsom till exempel träning, 
omläggningar och viktkontroller har varit fortsatt höga. 
MAS/MAR har utrett 55 händelser enligt lex Maria varav två har 
resulterat i anmälan till Inspektionen för vård- och omsorg (IVO). Detta 
kommer att särskilt redovisas i kvalitet- och 
patientsäkerhetsberättelsen.    

Översyn av arbetssätt 

Områdena fall och läkemedel 
samt uteblivna hälso- och 
sjukvårdsinsatser följs 
kontinuerligt upp av 
verksamheten och av medicinskt 
ansvarig sjuksköterska (MAS) 
och medicinsk ansvarig 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

rehabilitering. En process för 
avvikelsehantering är under 
framtagande för sociala klustret 

Avstämning beställd, planerad och utförd tid 
delegerad HSL 
 
Kontrollmetod 
Varje månad sammanställs 
"Brukartidsrapporten" i hemtjänsten, rapporten 
beskriver antal delegerade timmar HSL som 
beställts och antalet utförda delegerade timmar 
HSL. 

De legitimerade yrkena är bristyrken och personalomsättningen var i 
början av året 22,4% och vid årsskiftet 2018/2019 nere på 16,5%. 
Rekryteringsläget för legitimerad personal har under året varit 
ansträngt och kommer att vara en utmaning för kommande år. Det är 
också svårt att rekrytera utbildad omvårdnadspersonal vilket leder till 
att delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser inte till fullo kan delegeras 
i den utsträckning som krävs. Detta får till följd att delegeringen 
återgår till legitimerad personal.   

Nya arbetssätt 

För att möta rekryteringsbehovet 
bedriver nämnden ett 
systematiskt, proaktivt och 
medvetet arbete med så väl 
arbetsgivarvarumärket som 
kompetensförsörjningen. Syftet 
är att strukturerat säkra att rätt 
kompetens ska finnas på rätt 
plats i rätt tid och antal. 

Sammanställning över antalet gjorda 
riskbedömningar analys 2ggr/år 
 
Kontrollmetod 
Två gånger per år tas uppgifter fram ur 
verksamhetssystemet Viva på antalet 
genomförda riskbedömningar. Analysen görs 
på respektive enhet. 

Mätningar görs två gånger per år avseende andelen riskbedömningar 
för fall, undernäring, trycksår och munhälsa. Mätningarna visar på att 
nämnden behöver prioritera det riskförebyggande arbetet för att nå 
målen.  

Plan för riskförebyggande 
arbetssätt 

Det riskförebyggande arbetet är 
ett prioriterat område kommande 
år. Arbetet påbörjades under 
hösten 2018 och en plan är 
framtagen för 2019 för att 
förbättra riskbedömningar 
gällande fall, undernäring, 
trycksår och munhälsa. 

IT Egen uppföljning av digital teknik 
 
Kontrollmetod 
Uppföljning i samband med besök. 

Trygghetskameror följs upp i samband med digitalt besök. Om 
kameran inte fungerar skickar larmcentralen ut personal som gör en 
fysisk tillsyn, Teknikgruppen gör sedan ett besök nästa dag, även 
helg. 

Inga nya åtgärder är vidtagna 

 

Avstämning "heartbeats" digitala 
trygghetstelefoner 
 
Kontrollmetod 
Regelbunden kontroll sker av telefonerna 
genom sk "heartbeats" och uppföljning görs 
genom att följa upp att de lokala rutiner som 
finns följs om trygghetslarmen skulle ligga 
nere. 

Följs upp varje dag klockan sju. De larm som visar "rött" åtgärdas 
omgående. Rutinen fungerar väl alla dagar även helg. 

Inga nya åtgärder är vidtagna 
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Uppföljning intern kontroll 2018 

Sociala omsorgsnämndens beslut 

Sociala omsorgsnämnden antar planen Uppföljning intern kontrollplan 2018, 

och översänder den till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Sammanfattning  

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Kommunens nämnder och styrelser skall varje år upprätta 

en riskanalys och en plan för den interna kontrollen. Den interna 

kontrollplanen 2018 bygger på riskanalys för 2018, där nämnden har identifierat 

och graderat de risker som finns i verksamheten. Vid årets slut görs en 

uppföljning av den interna kontrollplanen.  

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog 2017 nya regler för intern kontroll i Borås Stad. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Varje nämnd ska löpande följa upp det interna 

kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde.  

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 

syftar bland annat till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs. 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut. 

• Minimera risker, säkra system och rutiner. 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster. 

• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed. 

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet 

av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

Redovisningen ska också lämnas till Stadsrevisionen som varje år granskar 

nämndens interna kontrollarbete. 

Sociala omsorgsnämnden har följt upp den plan för Intern kontroll som gjordes 

för 2018. I samråd och dialog med Kvalitet och Utveckling centralt i staden har 

konstaterats att såväl kontrollmomentet och metoden för kontroll kan göras på 

ett bättre sätt. Alla förvaltningar ska arbeta på liknande sätt vilket medfört 
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lärdomar för fortsatt arbete med såväl riskanalys och Interna kontrollplaner 

inför 2019/2020. 
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1 Inledning 

Anvisning 
 

I detta inledande avsnitt bestämmer nämnden själv över innehållet. 

Om nämnden inte har behov att skriva en inledning kan rubriken Inledning döljas i enhetsanpassningen. 

Sociala omsorgsnämnden har följt upp den plan för Intern kontroll som gjordes för 2018. I samråd och dialog med Kvalitet och Utveckling centralt i 

staden har konstaterats att såväl kontrollmomentet och metoden för kontroll kan göras på ett bättre sätt. Alla förvaltningar ska arbeta på liknande sätt 

vilket medfört lärdomar för fortsatt arbete med såväl riskanalys och Interna kontrollplaner inför 2019/2020. 

  

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Förvaltningsövergripande Kontroll av reglemente 
 
Kontrollmetod 
Löpande uppdatering och genomgång 

Samverkan mellan Sof och Väf har skett månadsvis 
med syfte att identifiera de personer som har behov 
av insater från båda förvaltningarna. Utifrån 
reglementet är målsättning att brukarna endast ska 
tillhöra en förvaltning för att minimera antalet 
handläggare som brukarna har kontakt med. 
 
Medarbetare har identifierat svårigheter med att tolka 
gränsdragningsdokumentet och översyn av 
dokumentet är påbörjat med fackliga företrädare och 
medarbetare från Väf och Sof. 
 
Vi kan se att de möten som Sof och Väf har haft har 
bidragit till att individer hamnar rätt. 
 
 

Översyn av 
gränsdragningsdokumentet 

Syftet är att fortsätta samverkan för 
att granska 
gränsdragningsdokumentet och 
komma med förslag till eventuell 
revidering. 

2.2 Personal 

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

HR - Personal- och 
lönekontroller 

Granskning av upplevd arbetsmiljö för förvaltningens 
chefer 
 
Kontrollmetod 
Mätsticka avseende upplevd arbetsmiljö, 
medarbetarenkät och medarbetarsamtal 

Enkätundersökning av chefernas upplevda 
arbetsmiljö har genomförts och den har ännu inte 
analyserats i sin helhet. Som ett led i att förbättra 
chefernas arbetsmiljö har följande åtgärder satts in: 
-För att förbättra chefernas arbetsmiljö har "Chef i 
beredskap" lanserats för att chefer ska känna sig 
lediga utanför arbetstid, vilket startade i januari. 
-Förvaltningen har anlitat en konsult som ska hjälpa 
cheferna att planera scheman, samt öka chefens 
förmåga att förlägga arbetstid i verksamheten. 
-Förvaltningen har hållit två Workshops under året 
kring temat arbetsmiljö och rehabilitering. 
-Förvaltningen har inrättat en ny administrativ enhet 
med syftet att avlasta förvaltningens chefer från 
administrativa sysslor.  

 

Kontroll av medarbetarnas upplevda arbetsmiljö och 
arbetssituation 
 
Kontrollmetod 
Mätsticka, medarbetarsamtal samt medarbetarenkät 

Enkätundersökning om psykosocial arbetsmiljö 
gjordes under senhösten 2018 och bearbetning av 
underlaget pågår. 
Utifrån föregående års medarbetarundersökning 
konstaterades att förvaltningen behövde fokusera på 
några prioriterade områden såsom: 
-Chefens förmåga att hantera konflikter 
-Följa upp och utvärdera arbetsplatsens mål 
-Bättre samarbete mellan enheter 
Utifrån resultatet satte förvaltningen in en rad åtgärder 
som riktade sig till enhetschefer, vilket i förlängningen 
ska inverka positivt på medarbetarnas arbetsmiljö.  

 

Kontroll av förekomst av kränkande särbehandling 
 
Kontrollmetod 
Enhetsspecifika handlingsplaner för att förhindra 
kränkande särbehandling, medarbetarenkät samt 
psykosocial arbetsmiljöenkät 

Uppföljning av rutiner/riktlinjer på APT enligt SAM-
hjulet sker årligen för att förebygga kränkande 
särbehandling. När det ändå har uppstått situationer 
har HR medverkat vid hantering av ett antal ärenden 
för att stötta enhetschefer samt medarbetare. 

 

2.3 Ekonomi 

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

Ekonomi -
 Leverantörsreskontra 

Kontroll av skannade leverantörsfakturor 
 
Kontrollmetod 
Stickprov; en månad, ett ansvar/en leverantör 

Analys 

Kontroll av skannade leverantörsfakturor. Ett 
slumpmässigt konto, period och två olika ansvar har 
valts ut. Urvalet gjordes i agresso på konto 5510 – 
livsmedel, period 201809, ansvar 306101 och 
306103. Totalt tio verifikationer kontrollerades  med 
totalbelopp, redovisad moms, mottagare (YY-kod), 
attest, kontering samt bifogade kvitton. 
 
Avvikelser 

En avvikelse hittades i attestordningen då en faktura 
attesterats av två steg1: or och ingen beslutsattestant. 
Samtliga tio fakturor hade bilagor med kvitton 
bifogade. 
Sju av fakturorna var felaktiga gällande fördelning av 
livsmedel, ekologiska varor, plockavgift och 
personalkaffe. De övriga tre kan också varit felaktiga 
eftersom kaffet konterats som ekologiskt men utan 
aktivitet. 
 

Informera attestanter 

För att åtgärda avvikelsen avser 
ekonomienheten att förtydliga för 
samtliga attestanter att det är viktigt 
att fördela fakturorna korrekt. 
 
Ekonomienheten har haft kontakt 
med Redovisningsservice angående 
fakturan som blivit betald trots fel 
attestordning. Det saknades en spärr 
i Agresso som redovisningsservice 
kommer att rätta till och det förhindrar 
liknande fel i framtiden. 

Ekonomi -
Representation/Utbildnin
g 

Kontroll att deltagarförteckning, syfte, program 
framgår gällande representationen eller utbildningen. 
Kontroll av att attestant ej är deltagare. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov en månad. Konto 471*/477*/61*. Attest 
kontrolleras genom attest. 

Analys 

Kontroll utförd gällande maj 2018 konto 
471*/477*/61*Alla fakturor avseende 
representation/utbildning m.m. kontrollerades för 
fakturaspecifikation, syfte, deltagarlista, program och 
att attest ej görs av deltagare. 
Konto 477*: Av 39 fakturor har 19st fullständig 

information. 14st har endast fakturaspecifikation, en 
faktura har attesterats av deltagare, 6 fakturor saknar 
deltagarlista. 
Konto 471*: Av 32 fakturor har 18st fullständig 

information, 7st har endast fakturaspecifikation, en 
faktura har attesterats av deltagare, 11st saknar 
deltagarlista. 
Konto 61*: Av 4 fakturor har 2st fullständig 

information 
Kontrollen visar att det finns brister i redovisningen, 
framförallt gällande program/dagordning och syfte. 

Informera budgetansvariga 

Informera alla budgetansvariga om 
resultatet av denna kontroll samt om 
reglerna kring representation och 
utbildning.  
Löpande information till nya 
attestanter angående redovisning av 
representation/utbildning 
Göra stickprov under året. 
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Ekonomi - Kundreskontra Kontroll efter fakturering. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll i Agresso några dagar efter orderskapande. 
Kontroll av belopp och stäm av mot underlag. 
Stickprov 

Kontroller görs löpande någon dag efter fakturering. 
Då kontrolleras bl.a att rätt kund och rätt belopp 
fakturerats. 
Kontrollerna visar att de flesta fakturor som skapats ej 
har avvikit från underlagen. I något fall har beloppet 
blivit fel men i och med kontrollen har detta rättats till 
innan fakturan gått ut till kund.  
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Ekonomi - Upphandling Kontroll av att inköp följer ramavtal vid upphandling 
och direktupphandling. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov av vissa konton enligt Agresso-rapport 

Analys 

Kontroll utifrån standardiserad Agresso-rapport är 
utförd genom stickprov av vissa konton under 
perioden 201801-201807. Kontrollen avsåg 
materialkostnader som härstammar från inköp från 
externa leverantörer.Det framkom att mestadels av 
inköpen görs enligt gällande avtal men att det sker 
inköp utanför avtalet. Följande är några exempel på 
kontrollens utfall:     

 Konto 5170: Möbler och inventarier (49,6% 
inom ramavtal) 

 Konto 5510: Livsmedel (99 % inom ramavtal) 
- justerat med inköp från KåKå enligt ö.k. 
med Anette Fleischer/Martina Hamnebo. 
Inköp av sondmat hos OneMed ej enligt 
avtal men något alternativ har ännu inte 
upphandlats. 

 Konto 5610: Kontorsmaterial (76,5 % inom 
ramavtal) 

 Konto 5820: Sjukvårdsartiklar (81,8% inom 
ramavtal) 

 Konto 6479: Larmanläggning (34,5% inom 
ramavtal) - period 1801-1807 

Anledningen till att inköp görs utanför ramavtal är att:     

1. Gällande avtal saknar det som efterfrågas 

2. Avtalskatalogen är svårhanterlig 

3. Agresso-rapporten tar inte med bl.a. 
direktupphandling 

4. Felkonterade fakturor 

För att denna rapport ska visa ett korrekt resultat 
krävs det att utföraren av internkontrollen rensar, går 
igenom och granskar alla inköp i rapporten. 
Konsekvensen är att rapporten blir mindre tillförlitlig 
och verkar tidsödande för utföraren av 
internkontrollen. Direktupphandlade avtal behöver 
medtas i rapporten. I samtal med servicekontoret har 
tidigare påpekats att koppling mellan konto och 
leverantörsnummer i agressorapporten inte är 
tillförlitlig samt att användarvänligheten i 
avtalskatalogten behöver förbättras. 

Fortsätta informera 

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

Granskning och kontroll enligt Borås Stads riktlinjer 
gällande enheternas hantering av privata medel. 
 
Kontrollmetod 
Granskning på utvalda boenden utifrån 
kontrolldokument. 

Analys  

 
Kontrollen utfördes på 3 gruppbostäder samt ett 
socialpsykiatriboende enligt mall för kontroll. 
Kontrollen utfördes tillsammans med enhetschef och 
personal. Utifrån kontrollen framkom att det finns 
brister i hanteringen av privata medel på alla enheter. 
Det framkom t.ex att        

 Personal har använt sina egna betalkort och 
lagt ut för brukaren 

 Alla har inte aktuella överrenskommelser. 

 Beloppen som förvaras per brukare 
överstigerallt för ofta godkänt maxbelopp 
(2275 kr för 2018). 

 Beloppen stämde inte med redovisningen 
hos flera brukare.  

Felaktigheter som hittades har påtalats både för 
enhetschef samt personal på boendet och 
förbättringar har gjorts kontinuerligt under året.  

Fler kontroller 

Inför 2019 planeras att utföra fler 
kontroller för att upptäcka eventuella 
felaktigheter och utifrån det informera 
om förbättringsåtgärder på varje 
enskild enhet. 
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Ekonomi - Redovisning Kontroll av att bilagor finns med på VISA-
kortsfakturorna. 
 
Kontrollmetod 
En slumpmässigt utvald månad, där leverantörens 
fakturor kontrolleras. 

Analys 

En månad och fyra ansvar har slumpmässigt valts ut. 
Urvalet gjordes i Agresso på perioden 201810 och 
leverantören First Card. Sju st verifikationer ingick i 
kontrollen. Det som kontrollerades var: totalbelopp, 
redovisad moms, kontering, attestordning, uppgift om 
brukarna samt bifogade kvitton. 
 
Avvikelse   

 Den största avvikelsen gällde att det är 
ovisst om den redovisade momsen stämmer 
överens med momsen på kvittona. Fem av 
sju fakturor saknar helt eller delvis kvitton. 
Momsen är felaktigt redovisad på en faktura. 
På de fem fakturor som saknar kvitton är det 
omöjligt att kontrollera om momsen är 
korrekt redovisad eller inte. 

 Två av fakturorna saknade kontering på 
objekt. 

 En av orsakerna till att momsen redovisas 
felaktigt är att beloppet på First card-
fakturorna ofta inte stämmer med den 
faktiska momsen på inköpet/kvittot. 

 Enligt anvisningarna för korten ska 
brukarnas initialer skrivas på kvittona. Någon 
sådan information finns inte på något av de 
kvitton som bifogats. 

 
Under 2018 har Sociala omsorgsförvaltningen 
avslutat First card-korten på 14 enheter. De flesta har 
övergått till gemensamma handkassekort. Detta leder 
till mer korrekt momsredovisning och ekonomienheten 
kontrollerar inför varje påfyllning att alla kvitton 
lämnas in och redovisas. 
 
Internkontrollen har utförts inom personlig assistans 
och boendestöd eftersom First card-korten kommer 
kvarstå där. 
 

Information till chefer 

Information om hur fakturorna och 
kvittona ska hanteras kommer 
lämnas ut till de chefer som 
fortfarande har enheter med First 
card-kort. 
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Ekonomi - Budget Prognos 
 
Kontrollmetod 
Stäm av prognos under året mot verkligt utfall 

Ekonomienheten gör budgetuppföljning/prognos 
tillsammans med enhetschefer för att säkerställa att 
prognosen är rimlig. Vi använder våra fem frågor dvs 
1 Finns det stora avvikelser mot föregående perioder? 
2 Är allting rätt i Heroma? 3 Har jag fått alla intäkter? 
4 Är alla fakturor attesterade i steg 1? 5 Finns det 
felkonteringar på objekt eller verksamhet? 
Årets senaste prognos visade på ett årsavvikelse på 
minus 15500 tkr vilket var bättre än det verkliga 
resulatet som var minus 16 900 tkr. Det är framförallt 
enheter med mycket personal som haft för positiva 
prognoser. Avstämning av året görs på 
budgetuppföljning. 

 

Ekonomi -
 Fakturahantering 
myndighetsutövning 

Kontroll av fakturor för sjukersättning 
 
Kontrollmetod 
Under april 2018 kommer samtliga sjuklönefakturor 
att genomgå en särskild granskning av 
myndighetsutövning och ekonomifunktion. 

Under april 2018 gick ekonomienheten igenom 
samtliga sjuklönefakturor. De fakturor där komplett 
underlag saknades återvisades till privata utföraren 
med begäran om komplettering. Av det totala 
materialet valdes fem stycken fakturor ut för 
djupgående granskning. Dessa fem granskades både 
utifrån ett ekonomiskt perspektiv, samt av 
handläggaren för att kontrollera giltighet. Efter det 
korrigerades fakturorna till giltigt belopp och 
återsändes till utföraren med information. Samtidigt 
gjordes en uppskattning hur mycket tidsåtgång som 
krävdes för granskning och om det var värt att 
genomföra (kostnad för granskning jämfört med 
besparing vid korrigerade fakturor). Utifrån ett 
ekonomiskt perspektiv bedömdes att det kan finnas 
goda skäl att fortsätta ovan granskning.  

Djupgående granskning 

Åtgärden är att skapa en rutin för 
granskning av både sjuklönefakturor 
och övrig ekonomisk ersättning som 
utgår för personlig assistans, då det 
bedömdes föreligga ekonomisk 
vinning att genomföra sådana 
kontroller årligen. Det vi då ska 
granska är dels sjuklön, dels att 
beslutet följer beslutade antal timmar 
samt att arbetstidslagen efterlevs. 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 
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Förvaltningsövergripande Uppföljning 
 
Kontrollmetod 
Kontroll av antalet beslut och timmar. Uppföljning av 
ekonomin och samband samt övervältringseffekter. 

Verksamheten följer månadsvis upp antal beviljade 
timmar samt antalet personer som är beviljade 
personlig assistans. Förvaltningen håller sig 
uppdaterade i tolkning av domar och rättspraxis kring 
hur regelverket gällande personlig assistans ska 
tolkas. 
 
Vi kan se att kostnaderna fortsätter att öka, dock inte 
med samma effekt som under 2017.  I dagsläget har 
vi inte förslag på någon åtgärd för att minska de 
ökande kostnaderna.   

 

Uppföljning 
 
Kontrollmetod 
Uppföljning av kompetensnivå kopplat till ev 
missförhållanden 

Sociala omsorgsförvaltningen har riktlinjer för 
anställning vid nyrekrytering som reglerar 
utbildningsnivå vid anställning för tillsvidaretjänster. 
Förvaltningen har genomfört en rad 
utbildningsinsatser så som tex autismutbildning, 
genomförandeplansutbildning. Förvaltningen sitter 
även med i regionala- och lokala styrgrupper för Vård 
och omsorgscollege, där vi arbetar för att 
kvalitetssäkra utbildningen och skapa ett regionalt 
nätverk. 
 
Vi kan inte dra några slutsatser då vi inte har några 
mätetal att jämföra med. Förhoppningsvis ska vi 
kunna få siffror från SAS på antalet missförhållanden 
som beror på bristande kompetens. 

Ge uppdrag till SAS 

SAS får ett uppdrag att se över hur 
många av rapporterade 
missförhållanden som är kopplade till 
bristande kompetens. 

Rapportering till IVO 
 
Kontrollmetod 
Ej verkställda beslut rapporteras till IVO samt till 
kommunstyrelsen 

Enhetschefer inom förvaltningen rapporterar till 
enhetschef inom myndighetsutövning som analyserar 
och sammanställer rapporten. De ej verkställda 
besluten rör olika former av insatser enligt LSS och 
Sol och det finns ingen generell orsak. 
 
Sammanställning av ej verkställda beslut görs 
kvartalsvis och rapporteras till IVO. Anmälan av ej 
verkställda beslut rapporteras till KS kvartalsvis. 
 
För analys se redovisning av ej verkställda gynnande 
beslut. 
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Område 3 - Placering på 
enhet inom daglig 
verksamhet 

Avstämning med enhetschefer. 
 
Kontrollmetod 
Verksamhetschef stämmer av med enhetschefer i hur 
många fall den enskilde nekats önskad insats. 

Kommunen tillämpar LOV och det finns platser inom 
daglig verksamhet både inom kommunens regi och i 
extern regi. För att leva upp till avtalet måste 
deltagarna kunna välja verksamhet på lika villkor 
oavsett utförare. Utifrån processkartläggningen av 
daglig verksamhetsområdet har det framkommit 
behov av att se över tilldelning samt utformning av 
platser. För att säkerställa kvaliteten inom respektive 
enhet inom daglig verksamhet kan vi behöva sätta ett 
kapacitetstak samt en nivåbedömning av deltagarna. 
 

Fortsätta processkartläggning 

Behov av att se över tilldelning samt 
utformning av platser inom DV för att 
säkerställa kvaliteten. Finns 
eventuellt behov av att tillsätta ett 
kapacitetstak samt en nivåbedömning 
av deltagarna för att verksamheten 
ska bli individuellt anpassad. 
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1 Inledning 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Mål och uppdrag Förvaltningens arbete och uppföljning av mål 
och uppdrag 
 
Kontrollmetod 
Översyn av alla förvaltningens uppdrag och 
mål i förhållande till resurser, samt styrning 
från kommunala, regionala och nationella 
aktörer. Översynen ska ge svar på hur 
förvaltningen arbetar med tilldelade mål och 
uppdrag, hur prioriteringar görs, samt hur man 
arbetar med analys och åtgärdsplaner vid 
ofullständig måluppfyllelse 

Varje år genomförs en uppföljning av mål och indikatorer av både 
egna, regionala och nationella mål. 
Under 2018 fick Kulturnämnden tre uppdrag varav samtliga är 
avlsutade. Utanför budget finns åtta uppdrag som ska avrapporteras 
våren 2019. 
Under året analyseras verksamheten och arbetet korrigeras där det är 
nödvändigt. Kortare analyser genomförs och återrapportering sker till 
andra instanser. Under 2019 försättes med information och 
uppföljning. 

Information och stöd 

Under 2018 och 2019 kommer 
fortsatt information och stöd ges 
vid framtagande av mål och 
indikatorer, samt analys av 
resultat 

Beslutsprocess/ärendeh
antering 

Ärendehantering och beslutsprocess 
 
Kontrollmetod 
Översyn och kartläggning av ärendehantering 
och beslutsprocess. 

Önskemål av att se hur ärendeprocessen har funnits. Ett arbet med att 
ta fram en process som förklarar de olika stegen och beroenden 
mellan dem har arbetats fram i powerpoint. Den har presenterats för 
presisdium och nämnd som ansåg att detta underlättade förståelsen 
för ärendenhanteringsprocessen.  

Presentation 

Genomgång av processen för 
ärendehantering, framtagande 
av en presentation som visar 
processen för nämnd och 
politiker 

2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Representation-
utbildning 

Att representationsregler för Borås Stad och 
Skatteverket efterlevs 
 
Kontrollmetod 
Stickprov på fakturor 

Genomgång och uppföljning av representationsreglerna som gäller i 
Borås Stad samt att dessa följer Skatteverkets gällande regler har 
genomförts. 

Stickkontroll 

Årligen genomförs en kontroll av 
att gällande regler efterlevs 

Upphandling Att Borås Stads regler för direktupphandling 
efterlevs 
 
Kontrollmetod 
Stickprov på gjorda inköp inom gällande 

Från och med 2015 används en direktupphandlingsmodul från Visma 
som ger en bra struktur och dokumentation av genomförda 
direktupphandlingar. Under 2018 har upphandling genomförts 
gällande konsulttjänster avseende en utvecklingsplan för Borås 
museum och Textilmuseet har handlat upp montrar till utställningen 

Kontroll av upphandling 

Kontroll har skett för de 
upphandlingar som gjorts under 
2018. I Visma finns även en 
modul som hjälp. 
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beloppsgränser för direktupphandling. Med 
särskild granskning av inköp inom 
beloppsgränserna 100 000-534 890 kr. 

Balenciaga. 

Att kunskap om gällande regler finns 
 
Kontrollmetod 
Informera om gällande regler för berörda 

I Borås Stad finns fastställda regler och rutiner hur LOU, lagen om 
offentlig upphandling, ska följas. Där framgår vilka beloppsgränser 
som gäller vid upphandling. På förvaltningen finns en 
upphandlingsansvarig som vid behov stöttar för att ta fram 
kravspecifikationer eller genomföra direktupphandlingar. Information 
har delgivits om upphandlingsreglerna i Borås Stad till 
verksamheterna. 

Information 

Information har getts till berörda 
verksamheter om vilka regler 
som gäller 

Att inköp följer ramavtal 
 
Kontrollmetod 
Analys av rapport för avtalstrohet. 

Det är viktigt att alla som gör inköp håller sig uppdaterade kring vilka 
avtal som gäller för att använda upphandlade leverantörer. Det är 
också viktigt att alla som initierar ett inköp förstår vikten av att följa 
ramavtal och att avsteg inte görs trots att kostnaderna ibland kan bli 
högre för den enskilda enheten. Utifrån den övergripande översyn 
som gjorts används upphandlade leverantörer till största del. 
Framöver kommer förvaltningen få ta del av ett verktyg för att kunna 
analysera inköp som görs och som ska underlätta analyserna kring 
avtalstrohet och att översynen blir mer tillförlitlig. 

Kontroll 

Stickkontroller av att inköp görs 
enligt de gällande ramavtal som 
finns, när det är möjligt att följa 
dessa. 

Inköp med kreditkort Att inköp med kreditkort sker inom ramavtal 
 
Kontrollmetod 
Stickprovskontroll av gjorda inköp med 
kreditkort 

Betalkort används för speciella inköp ex. av Teaterns 
kostymavdelning, där ramavtal saknas. 

Kontroll 

Införskaffande av betalkort och 
rutin för hur det ska användas. 

Redovisning av kostnader där inköp gjorts med 
kreditkort 
 
Kontrollmetod 
Översyn av hanteringen av redovisade 
kostnader som gjorts med kreditkort. 

Stickprov har utförts på Stadsteaterns betalkort. Det finns en 
konteringsspecifikation till varje kort per månad. Inga direkta 
avvikelser har identifierats. 

Kontroll 

Genomförande av stickprov så 
att betalkortet inte används 
felaktigt. 

Administration kopplat till redovisning av 
kostnader av inköp gjorda med kreditkort 
 
Kontrollmetod 
Översyn av administration 

Stickprov har utförts på Stadsteaterns betalkort. Administrationen är 
tydlig och fungerar bra. Inga direkta avvikelser har identifierats i 
nuläget.  

Kontroll 

Stickprov har gjorts över 
användandet och både rutin och 
användandet fungerar bra 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 
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Hantering av 
konstsamling 

Rutiner för konsthantering 
 
Kontrollmetod 
Översyn och kartläggning av rutiner för 
konsthanteringen för den egna 
konstsamlingen. 

Rutin för konsthanteringen är under översyn och kommer färdigställas 
under 2019.  

Rutin 

Uppdatering av rutinen för 
konsthantering 

Att förvaring av konst är ändamålsenlig 
 
Kontrollmetod 
Stickprov på förvaring av konst. 

Gällande förvaringen av konsten har det under året skett en 
omdisponering av ytorna för att minimera riskerna för skador på 
konstsamlingen. 

 

Konstinventering 
 
Kontrollmetod 
Kontroll och översyn av inventering för 
konstsamling i syfte att kvalitetssäkra arbetet 
efter systembyte och personalbyte. 

En konstinventering bör genomföras årligen men under 2018 har 
bristen på resurser medfört att arbetet ligger efter. 

 

Kulturskolan Målsättning i förhållande till resurser 
 
Kontrollmetod 
Översyn och analys av målsättning i 
förhållande till resurser. Analysen syftar till att 
klargöra kostnader per elev samt vilka effekter 
målsättningen ger utifrån olika perspektiv. 

Kulturskolans målsättning är att utveckla och stärka elevernas 
förmåga att utvecklas och formas som individer med kulturen som 
medel. Kulturskolan ska ge möjlighet till skapande och delaktighet och 
att barn och unga kan utöva kultur på sin fritid.  Vår målsättning är 
högt satta ocjh för att vi ska lyckas krävs också att tillräckliga med 
resurser finns. Vi ser en svårighet att bedömma hur väl vi når vår 
målsättning då kontrollmomenetet är något diffust formulerat. 
Under 2018 har vi arbetat med att ge våra elever största möjliga bredd 
i förhållande till avsatta resurser. Kulturskolan samarbetar med andra 
aktörer för att så många som möjligt ska få både ett brett och 
anpassat utbud av kultur. För att nå ungdomar 13-18 finns den mobila 
Kulturskolan Pop-up. I de nya lokalerna på Simonsland kommer 
Kulturskolan genomföra aktiviteter. De nya lokalerna har gett positiva 
effekter för verksamheten, dock har entrén tvingats vara låst på grund 
av oönskade besök, vilket inte ger den möjlighet av tillgänglighet som 
önskat. Det finns inte heller medel till en bemannad reception, vilket 
även det påverkar tillgängligheten och möjligheten till ett mer öppet 
hus. 

 

Säkerhet och trygghet Säkerhetsrutiner 
 
Kontrollmetod 
Översyn och genomgång av säkerhetsrutiner 
för verksamheterna och vid arrangemang. 

Årligen genomförs kontroller av säkerhetsrutiner som vid behov 
uppdateras. Det sammanfaller även med andra 
arbetsmiljögenomgångar. 

Genomgång 

Genomgång och översyn av 
säkerhetsrutiner 

Avtalsskrivning Rutin för avtalsskrivning 
 

Det har funnits flera olika avtalstyper beroende på upprag, men som 
har sett något olika ut. Under hösten genomfördes en genomgång av 

Nya mallar 

Nya avtalsmallar är framtagna 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Stadsteatern Kontrollmetod 
Kontroll och genomgång av rutiner vid 
avtalsskrivning. 

vilka avtal som skrivs, hur de ser ut och vem som skriver dem. Det 
finns bl a skillnader mellan att vara anställd i Borås Stad eller som 
egen företagare. Nya avtalsmallar är framtagna med likartade texter 
och där Borås Stads och Stadsteaterns logotyper är tydliga så att 
avtalsparten vet vem man skriver avtal med. För mer komplicerade 
avtal är stadsjuristen kontaktad och stöttar vid behov.  

och ska användas framöver 

Kompetens vid avtalsskrivning 
 
Kontrollmetod 
Utredning kring vilken kompetens som krävs 
vid avtalsskrivning, hur denna kan tillgodoses 
och vilket stöd som kan fås inom Borås Stad 

Kompetensen vid avtalsskrivning av dessa avtal är tillräcklig på 
förvaltningen. Vid mer komplicerade avtal är stadsjuristen kontaktad 
och stöttar vid behov. 

Kompetens kontakt 

Kontakt tagen med jurister som 
kan vara till hjälp vid mer 
avancerade avtal. 

Marknadsföring och 
kommunikation 

Marknadsföring och information i förhållande 
till målgrupp 
 
Kontrollmetod 
Analys av marknadsföringsinsatser och 
informationsspridning kopplat till olika 
verksamheter och målgrupper. 

Arbete med kommunikation och målgruppsidentifikation har påbörjats 
av kommunikatör tillsammans med andra från förvaltningen. En ny 
verksamhet har inrättats som ska utveckla mötet med besökaren, 
Publika möten 

Ny verksamhet 

En ny verksamhet har inrättats, 
Publika möten 

3 Uppföljning direkta åtgärder 
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Uppföljning av Intern kontroll 2018 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner uppföljning av intern kontroll 2018 och översänder 

denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.         

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den 

politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. 

Riskidentifieringens fokus har under 2018 varit att beakta risker inom den egna 

verksamheten utifrån ett brett perspektiv. Arbetet genomfördes med att 

identifiera risker på verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå.  

Intern kontroll börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och 

konsekvens bedöms utifrån en skala. Borås Stad följer COSO-modellen och där 

risker som överstiger summan nio eller högre bör riskmomentet kontrolleras 

under året. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för 

nämnden, för verksamheterna och ibland även på enhetsnivå.  

I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när 

kontrollerna ska göras. Arbetet registreras i verksamhetssystemet Stratsys där 

även uppföljning och analys genomförs och uppföljning av Intern kontrollplan 

tas fram (se bilaga).               

Ärendet i sin helhet 

I alla verksamheter finns det risk att oönskade situationer inträffar och som inte  

beredskap finns för. Genom att identifiera risker och se förbättringsområden 

minskas riskerna för att fel uppstår. Kulturnämnden säkerställer så långt som 

det är möjligt att målen uppnås och att en analys kan genomföras efteråt. 

I en riskanalys genomförs bedömningar med sannolikhet och konsekvens med 

efterföljande konkreta åtgärder för att motverka, förebygga eller minimera 

risker. Riskanalysen resulterar i en intern kontrollplan som beskriver vad som 

ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 

För 2018 har fokus varit på att beakta risker inom Kulturförvaltningens  

verksamhet utifrån ett brett perspektiv. Under året har verksamheterna arbetat 

löpande med att åtgärda risker på verksamhets- och förvaltningsövergripande 

nivå. Under 2018 fick Kulturnämnden tre uppdrag varav samtliga är avslutade. 

Utanför budget finns åtta uppdrag, dessa ska avrapporteras våren 2019.  
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Några av de risker som belyses och följs upp i intern kontrollplan 2018 är:  

Styr och ledning 

- Årligen genomförs uppföljning av mål, både egna, nationella och regionala, i   

förhållande till avsatta resurser. En analys genomförs och under 2019 kommer 

fortsatt utveckling av arbetet med mål och indikatorer göras 

- En översyn av ärendehantering och beslutsprocess genomfördes som 

förklarar de olika stegen i processen.   

Ekonomi 

- Genomgång och uppföljning av representationsreglerna är gjorda 

- För direktupphandling finns fastställda regler och rutiner kring LOU samt att 

en modul i Visma används sedan 2015. Det finns även en kontaktperson som 

kan stötta. Inga avvikelser har framkommit vid stickprovskontroller 

- Personalen känner till att ramavtal finns och att dessa ska följas. De inköp 

som görs följer ramavtalen där det är möjligt beroende på verksamhetens 

inriktning  

- Betalkort används för speciella inköp där varje kort har 

konteringsspecifikationer. Inga direkta avvikelser har identifierats.   

Egen verksamhet 

- Rutinen för konsthanteringen är under översyn, klar under 2019 

- Gällande förvaringen av konsten har det under året skett en omdisponering av 

ytorna för att minimera riskerna för skador på konstsamlingen  

- En konstinventering bör genomföras årligen men under året har bristen på 

resurser medfört att arbetet ligger efter 

- Kulturskolans målsättning är bland annat att med kulturen som medel stärka 

och utveckla eleverna. Under 2018 har en mobil Pop-up skola riktats till 

ungdomar 13-18 år  

- Årligen genomförs kontroll av säkerhetsrutiner som uppdateras vid behov 

- Genomgång av avtal som Stadsteatern tecknar har gjorts och nya avtalsmallar 

är framtagna. Vid mer komplicerade avtal kontaktas stadens jurister  

- Arbete med information och marknadsföring till olika målgrupper påbörjades 

men är vilande tills ny kommunikatör kommer på plats. 

Beslutsunderlag 

1. Intern kontrollplan 2018, beslut i Kulturnämnden 2018-02-27 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 
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1 Beslut  

  
Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 
Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som bl a syftar till att: 

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

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

Margareta Nilsson 
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2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 

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

Kontroll att tagna beslut följer 
attestreglemente. 

Stickprov 1-2 % Varje år 

3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 
betalas ut. 

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

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

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

Varje år 

4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Leverantörs-
fakturor 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 

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

Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, YY-kod korrekt finns på 
fakturan, F-skatt, organisationsnummer, 
genomgång av attestförteckningar, ej egen 
attest. Betalningsvillkor: Kontrollera att 
betalning sker 30 dagar efter fakturadatum. 
Undantag finns där ex.vis 10 dagar gäller. 
Kontrollera att faktureringsavgifter eller 
liknande inte betalats. 

Stickprov 1-2 % Varje år 

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

Stickprov 1-2 % Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Manuella 
leverantörsfakturor 

Risk för felaktiga utbetalningar Kontroll av manuella leverantörsfakturor att 
attestering och utanordning sker enligt antaget 
reglemente. 

Samtliga manuella fakturor 
kontrolleras. 

Varje år 

Upphandling Risk att Lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 

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

Att Borås Stads direktupphandlingsregler 
efterlevs 

Stickprov (1-2 %) på 
leverantörers 
sammanlagda belopp över 
gällande 
direktupphandlingens 
prisbasbeloppsgränser 

Varje år 

Risk att ramavtal 
inte följs 

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

Att inköp följer ramavtal Stickprov av konton enligt 
upplagd Agresso 
Exceleratorfråga. 1 
konto/månad. 

Varje år 

5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Verksamhets-
kontroller 

Skolskjuts-
planering 

Risk för att skolskjutsplanering inte sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt. Gäller rutiner 
för ansökan av skolskjuts. 

Kontroll att ansökan/beslut om skolskjuts sker 
enligt gällande regelverk. 

Stickprov 1-2 %. Varje år 

Synpunkter 
- färdtjänst 

Risk för att inkomna synpunkter gällande 
färdtjänst inte hanteras på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. 

Genomgång av inkomna synpunkter i 
programmet "InfraControl". 

Sammanställd analys Varje år 

Genomgång av inkomna svar i 
kundundersökning. 

Kundenkät Vart 
tredje år 

Färdtjänsttillstånd Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt. Gäller 
utredning/beslut av färdtjänsttillstånd. 

Kontroll att fattade beslut om färdtjänsttillstånd 
följer gällande regelverk. 

Stickprov 1-2 % av fattade 
beslut. 

Varje år 

Riksfärdtjänst-
tillstånd. 

Risk för att verksamhet ej sköts på ett effektivt 
och ändamålsenligt sätt. Gäller 
utredning/beslut om Riksfärdtjänsttillstånd. 

 

Kontroll att fattade beslut om 
Riksfärdtjänsttillstånd följer gällande regelverk. 

Stickprov 1-2 % av fattade 
beslut 

Varje år 

Vägunderhåll som 
inte sköts 
ordentligt 

Risk att medel för vägunderhåll inte är 
tillräckliga. 

Tillsyn ute samt ekonomiuppföljning inom varje 
verksamhet med prioritering av åtgärder. 

Budgetuppföljning Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Klottersanering 
inom 24 timmar 

Risk att Klottersanering bland annat pga väder 
och vind inte är möjlig att utföra inom 24 
timmar. 

Kontroll att inrapporterade ärenden i 
felanmälansystemet "InfraControl" är avslutade 
inom 24 timmar. 

Stickprov 1-2 %. Varje år 

Förvaltnings-
övergripande 

Process-
kartläggning 

Får uppdrag/arbetsuppgifter som hör till annan 
förvaltning. Otydlig gränsdragning mellan 
förvaltningars ansvarsområden. 

Analysera processer för att tydliggöra 
ansvarsgränser 

Avvikelsehantering i Canea 
One. 

Varje år 

Sjukskrivningar på 
förvaltningen 

Utveckling bevakas. Bevaka och följa sjukskrivningstal Sammanställd statistik 
analyseras. 

Varje år 

Kompetens-
försörjning 

Risk att kompetens/kunskap försvinner ut ur 
organisationen. 

Bevaka och följa personalomsättning. Sammanställd statistik 
analyseras. 

Varje år 

Lönestruktur / 
Kompetens-
försörjning 

Risk att kompetens försvinner pga otydlig 
lönestruktur. 

Lönekartläggning Sammanställd statistik 
analyseras. 

Varje år 

Uppföljning av 
politiskt fattade 
beslut 

Risk att politiska beslut ej följs. Uppföljning av politiska beslut Stickprov 1-2 % av fattade 
beslut 

Varje år 

Trygghet och 
upplevd trygghet 

Risk att trygghetsskapande åtgärder inte 
prioriteras. Gäller såväl trafikmiljö som upplevd 
trygghet i parker och gångstråk. 

Delta i trygghetsvandring. Analys och prioritering av 
inkomna synpunkter 

Varje år 

 



 

 

 

Riskanalys 2018 

Tekniska nämnden 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Delegation Risk att 
delegationsordningen ej följs 

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Till plan enl. beslut TN 
20171030. 

Inventarier Risk för att brand och stöld 
uppstår. 

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

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej  

2 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner 
betalas ut. 

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

 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja Till plan pga många manuella 
underlag. 

3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Leverantörs-
fakturor 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 

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

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Manuella leverantörsfakturor Risk för felaktiga utbetalningar 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Till plan pga manuell rutin. 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Representation-
utbildning 

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

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut 

Risken att Borås Stad debiterar 
felaktiga belopp och/eller till fel 
person. Risk för att kunder 
debiteras för sent.  
Risk att fakturor inte skickas till 
kunderna. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Nej  

Upphandling Risk att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

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

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

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

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av 
kontanta medel 

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

 

1.Försumbar 1.Osannolik 1 Nej  
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4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Verksamhets-
kontroller 

Skolskjutsplanering Risk för att skolskjutsplanering 
inte sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt. Gäller rutiner 
för ansökan av skolskjuts. 

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja  

Synpunkter - färdtjänst Risk för att inkomna synpunkter 
gällande färdtjänst inte hanteras 
på ett effektivt och ändamålsenligt 
sätt. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Färdtjänsttillstånd Risk för att verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och ändamålsenligt 
sätt. Gäller utredning/beslut av 
färdtjänsttillstånd. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja Till plan enl. beslut TN 
20171030. 

Riksfärdtjänsttillstånd. Risk för att verksamhet ej sköts 
på ett effektivt och ändamålsenligt 
sätt. Gäller utredning/beslut om 
Riksfärdtjänsttillstånd. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja Till plan enl. beslut TN 
20171030. 

Vägunderhåll som inte sköts 
ordentligt 

Risk att medel för vägunderhåll 
inte är tillräckliga. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Snöröjning/Halkbekämpning Risk att väderförhållanden 
försvårar vägunderhåll. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  

Klottersanering inom 24 
timmar 

Risk att Klottersanering bland 
annat pga väder och vind inte är 
möjlig att utföra inom 24 timmar. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja Till plan enl. beslut TN 
20171030. 

Olyckor i trafiken pga felaktig 
skyltning 

Risk att olyckor i trafiken sker pga 
felaktig skyltning. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

8 Nej  

Vägarbeten tar för långt tid Risk att gator stängs av under 
lång tid. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Nej  

Förvaltnings-
övergripande 

Processkartläggning Får uppdrag/arbetsuppgifter som 
hör till annan förvaltning. Otydlig 
gränsdragning mellan 
förvaltningars ansvarsområden. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Till plan enl. beslut TN 
20171030. 

Sjukskrivningar på 
förvaltningen 

Utveckling bevakas. 3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Kompetensförsörjning Risk att kompetens/kunskap 
försvinner ut ur organisationen. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Lönestruktur / 
Kompetensförsörjning 

Risk att kompetens försvinner pga 
otydlig lönestruktur. 

3.Kännbar 4.Sannolik 12 Ja  

Uppföljning av politiskt 
fattade beslut 

Risk att politiska beslut ej följs. 3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  

Felanmälan Risk att appen för felanmälan inte 
används i tillräcklig utsträckning. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej  

Privata bilar i tjänsten istället 
för bilpoolsbilar 

Risk att anställda använder 
privata bilar i tjänsten istället för 
bilpoolsbilar. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Nej  

Trygghet och upplevd 
trygghet 

Risk att trygghetsskapande 
åtgärder inte prioriteras. Gäller 
såväl trafikmiljö som upplevd 
trygghet i parker och gångstråk. 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja  
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5 Riskmatris 

 

4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 

 

 

3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

 

2 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

K
o

n
s
e
k
v
e
n

s
 

1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 
 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

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

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

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

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

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

Risk-
nummer 

Riskbild Konsekvens Sannolikhet  
Riskbe-
dömning 

Till plan Kommentar 

Leverantörs-
fakturor 

1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

2 Manuella leverantörsfakturor 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Till plan pga manuell rutin. 

3 Leverantörsfakturor: Fakturaadress och 
YY-koder 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Representation-
utbildning 

4 Risk att riktlinjer ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

5 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Upphandling 6 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

7 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kontanthantering 8 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

1.Försumbar 1.Osannolik  1 Nej  

Personal- och 
lönekontroller 

9 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Till plan pga många manuella 
underlag. 

Delegation 10 Risk att delegationsordningen ej följs 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Till plan enl. beslut TN 20171030. 

Inventarier 11 Risk för att brand och stöld uppstår. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

Verksamhets-
kontroller 

12 Skolskjutsplanering 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

13 Synpunkter - färdtjänst 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

14 Färdtjänsttillstånd 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Till plan enl. beslut TN 20171030. 

15 Riksfärdtjänsttillstånd. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Till plan enl. beslut TN 20171030. 

16 Vägunderhåll som inte sköts ordentligt 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

17 Snöröjning/Halkbekämpning 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  

18 Klottersanering inom 24 timmar 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Ja Till plan enl. beslut TN 20171030. 

19 Olyckor i trafiken pga felaktig skyltning 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej  
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Verksamhet / 
Process 

Risk-
nummer 

Riskbild Konsekvens Sannolikhet  
Riskbe-
dömning 

Till plan Kommentar 

20 Vägarbeten tar för långt tid 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Förvaltnings-
övergripande 

21 Processkartläggning 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Ja Till plan enl. beslut TN 20171030. 

22 Sjukskrivningar på förvaltningen 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

23 Kompetensförsörjning 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

24 Lönestruktur / Kompetensförsörjning 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

25 Uppföljning av politiskt fattade beslut 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

26 Felanmälan 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

27 Privata bilar i tjänsten istället för 
bilpoolsbilar 

2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

28 Trygghet och upplevd trygghet 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

 Omorganisation, otydlig rollfördelning       

 Uppföljning av bränsle för bilpoolsbilar       

 En person sitter inne med all kunskap 
och har ingen backup 

      

 Beslut i enlighet med politikens 
intentioner 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2018 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten samt att 

översända handlingarna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.      

 Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige har fastställt regler för intern kontroll. Reglerna definierar 
organisationen och ansvaret för den interna kontrollen. 

Med intern kontroll menas kommunens organisation, rutiner och system som 
bl.a. syftar till att: 

 Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs 

 Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

 Minimera risker, säkra system och rutiner 

 Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

 Säkra en rättvisande redovisning 

 Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar 

 

Nämnden fastställer årligen en internkontrollplan som syftar till att följa upp att 

det interna kontrollsystemet fungerar tillfredställande inom nämndens 

verksamhetsområde. Utifrån en väsentlighets- och riskanalys har nämnden valt 

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

verksamhetsåret. Granskningen ska verifiera att verksamheterna når sina mål, 

samt att riktlinjer följs och kontroller genomförs. Olika kontroller i 

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

granskningarna enligt intern kontrollplan görs, och vid behov vidta åtgärder 

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

ska nämnden utan dröjsmål vidta åtgärder.  

 

Uppföljning av den interna kontrollplanen görs i samband med att 

årsredovisning behandlas i början av nästkommande år.  

 

Uppföljning av momenten i 2018 års plan har genomförts. I rapporten noteras 

att fungerande rutiner finns inom samtliga delområden samt att information om 

ekonomiska regler och övriga rutiner sker kontinuerligt inom förvaltningen.      
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2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontroll 2018 

2. Intern kontrollplan 2018 inkl. riskanalys                                

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionens diarium, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Gunnar Isackson 

Förvaltningschef 
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1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Delegation Kontroll att tagna beslut följer attestreglemente. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 1-2 % 

Delegationsbeslut finns inom många olika områden. 
Genom lottning beslutades att delegationsbeslut inom 
området "Markupplåtelser" skulle kontrolleras. Under 
året har 315 delegationsbeslut tagits. 7 beslut 
kontrollerades. Underlag finns i pärm "Intern kontroll" 
rum 213. 
Inga avvikelser som kräver åtgärd framkom vid analys 
av materialet. 

 

1.2 Personal 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Kontrollmetod 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Internkontroll har genomförts avseende löner och 
utbetalda arvoden. För kontroll av löner har en 
avdelning kontrollerats. Underlag finns i pärm "Intern 
kontroll" rum 213. 
 
Inga avvikelser som kräver åtgärd framkom vid analys 
av materialet. 
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1.3 Ekonomi 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, YY-kod korrekt finns på fakturan, F-
skatt, organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest. Betalningsvillkor: 
Kontrollera att betalning sker 30 dagar efter 
fakturadatum. Undantag finns där ex.vis 10 dagar 
gäller. Kontrollera att faktureringsavgifter eller 
liknande inte betalats. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 1-2 % 

Under perioden 2018-04-01 till 2018-04-30 har 394 
externa leverantörsfakturor (126 leverantörer) 
granskats på kontot 4* - 7* gällande 
kontrollmomenten (Underlag finns i pärm rum 206). 
Några avvikelser är att 22 fakturor saknade eller hade 
felaktig YY-kod. Faktureringsavgift har betalats på 
bara en faktura. De flesta fakturorna hade 30 dagar 
som betalningsvillkor men det var 17 fakturor som 
hade förfallodatum mindre än 30 dagar.  

 

Utgiftens syfte tydligt framgår av fakturan, i annat fall 
ska en ändamålsbeskrivning vara gjord. 
Fakturabilagor ska finnas inskannade (i annat fall ska 
en hänvisning ske på fakturan om var dessa uppgifter 
förvaras). Ev specificerade inköpskvitton skannas 
som bilaga. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 1-2 % 

Kontroll har gjorts av samtliga fakturor under april 
månad och ingen faktura saknade anteckning av 
innehållet.  

 

Kontroll av manuella leverantörsfakturor att 
attestering och utanordning sker enligt antaget 
reglemente. 
 
Kontrollmetod 
Samtliga manuella fakturor kontrolleras. 

Alla fakturor som betalas manuellt kontrollerades 
löpande under året. 
 
Inga avvikelser som kräver åtgärd framkom vid analys 
av materialet. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Upphandling Att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs 
 
Kontrollmetod 
Stickprov (1-2 %) på leverantörers sammanlagda 
belopp över gällande direktupphandlingens 
prisbasbeloppsgränser 

Finns det inte ramavtal och värdet av det som ska 
köpas understiger 586 907 kr kan en 
direktupphandling göras. Direktupphandling är 
upphandling utan krav på annonsering och skriftliga 
anbud. Direktupphandling kan även användas vid 
synnerlig brådska som inte kunnat förutses och inte 
beror på den upphandlande enheten. 
Direktupphandling innebär inte att man kan göra 
avkall på affärsmässigheten. Den som 
direktupphandlar måste genom offerter från minst tre 
leverantörer försäkra sig om att välja det mest 
fördelaktiga alternativet. Grunderna till köpbeslutet 
ska dokumenteras. Det är inte tillåtet att dela upp en 
upphandling för att kunna hantera den i olika 
direktupphandlingar. Som hjälp finns verktyget 
"direktupphandlingsmodulen". Vid analys av 
förvaltningens större leverantörer har inga avvikelser 
noterats. Underlag finns i rum 206. 

 

Att inköp följer ramavtal 
 
Kontrollmetod 
Stickprov av konton enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfråga. 1 konto/månad. 

Stickkontroll har skett på ansvarsnivå (154500) för 
perioden 201802-201807. Totalt bokfört värde från 
urvalets leverantörer, var 1,7 mnkr, varav 1,2 mnkr 
var från avtalsleverantörer (76,6% av det bokförda 
värdet), vilket innebär ganska hög avtalstrohet mot 
leverantörer. 
Avtalstrohetsrapporten finns i pärmen "Intern kontroll" 
i rum 206.  

 

1.4 Egen verksamhet 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Verksamhetskontroller Kontroll att ansökan/beslut om skolskjuts sker enligt 
gällande regelverk. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 1-2 %. 

Skolskjutsenheten gör bedömningar enligt skollag och 
Borås Stads regler och riktlinjer samt 
tillämpningsföreskrifter. Reviderat regelverk och 
tillämpningsföreskrifter beslutades av 
kommunfullmäktige och Grundskolenämnden våren 
2018.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Genomgång av inkomna synpunkter i programmet 
"InfraControl". 
 
Kontrollmetod 
Sammanställd analys 

Analys av inkomna synpunkter görs 2 ggr/år. 
Verksamheterna hanterar inkomna synpunkter 
dagligen och analysen visar att de flesta 
synpunkterna hanteras enligt Borås Stads rutin för 
hantering av synpunkter. Synpunkter som inte kan 
avslutas inom 10 arbetsdagar beror på att 
entreprenörerna inte svarar i tid. För att kunna 
handlägga och avsluta samtliga ärenden i tid kommer 
större krav att ställas på entreprenörerna. 

 

Genomgång av inkomna svar i kundundersökning. 
 
Kontrollmetod 
Kundenkät 

Kundundersökningen genomfördes hösten 2017 och 
ska göras igen 2020. 550 slumpmässigt utvalda 
kunder fick enkäten och besvarade den antingen i 
pappersform eller digitalt. Svarsfrekvensen 2017 låg 
på 70 %. Resultatet från 2017-års undersökning 
jämfördes med tidigare års resultat som visade något 
nedgående trend. Verksamheten är ansvarig för att ta 
fram en handlingsplan utifrån synpunkterna som 
framkom i 2017-års undersökning. Planen följs upp 
2020 då ny undersökning görs.  

 

Kontroll att fattade beslut om färdtjänsttillstånd följer 
gällande regelverk. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 1-2 % av fattade beslut. 

20 utredningar/beslut är granskade. 
Alla är fattade enligt lag, föreskrifter och regler. 
Det framkommer ett en del förbättringar kan göras i 
dokumentationen gällande hänvisning till att 
information kommit in via läkarintyg samt att ett 
medgivande för överföring av uppgifter till 
sjukreseenheten har kommit in från kunden. 
Detta kan förklaras med att halva personalen är nya 
men rutin för utredning kommer att tas upp med 
handläggarna igen och repeteras. 
 

 

Kontroll att fattade beslut om Riksfärdtjänsttillstånd 
följer gällande regelverk. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 1-2 % av fattade beslut 

Kontrollerat 5 st slumpmässigt utvalda 
riksfärdtjänstbeslut 2018 och besluten är fattade enligt 
lag, förskrifter och regler. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Tillsyn ute samt ekonomiuppföljning inom varje 
verksamhet med prioritering av åtgärder. 
 
Kontrollmetod 
Budgetuppföljning 

Under året har inom markrenhållningen lyckats 
inrymma ogräsbekämpning med miljövänliga 
metoder, heatweed tre gånger och stålborstning en 
gång. Däremot har vinterväghållningen inte kunnat 
hållas inom tillgänglig budget utifrån de insatskriterier 
vi anser att vi måste hålla med hänsyn till 
framkomlighet och trafiksäkerhet. 

 

Kontroll att inrapporterade ärenden i 
felanmälansystemet "InfraControl" är avslutade inom 
24 timmar. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 1-2 %. 

Under första halvåret januari-juni 2018 har 121 
klotteranmälningar inkommit och sanerats. Från och 
med juli till och med september 2018 har inkomna 
klotterärenden fördubblats till 212, under en 
tremånadersperiod. Samtliga ärenden har granskats, 
sanerats eller vidarebefordrats till Polismyndigheten. 
Det som vi har sett är att det är mycket mer klotter 
under sommarmånaderna än vad det är under resten 
av året vilket innebär hög arbetsbelastning som gör 
det omöjligt att hantera samtliga inom 24 timmar. 
Prioriteringen har gjorts och de ärenden som ansågs 
vara hög och medelprioriterade har åtgärdats inom 24 
timmar, övriga har det tagit upp till 10 dygn att 
åtgärda. Ca 60 % av inrapporterade ärenden 
avslutades inom 24 timmar. 

 

Förvaltningsövergripande Analysera processer för att tydliggöra ansvarsgränser 
 
Kontrollmetod 
Avvikelsehantering i Canea One. 

Fram till oktober 2018 har ca 280 processer, rutiner, 
checklistor m.m. identifierats, tagits fram och lagts in i 
Borås Stads Kvalitetsledningssystem CaneaOne. 
Förvaltningen jobbar kontinuerligt med uppföljning i 
syfte att förbättra och effektivisera arbetsprocesserna. 

 

Bevaka och följa sjukskrivningstal 
 
Kontrollmetod 
Sammanställd statistik analyseras. 

Förvaltningen följer och redovisar sjukfrånvaron varje 
månad i FSG. Man kan se att inom OSA är 
sjukfrånvaron högre än på övriga förvaltningen och 
där kommer det att göras en insats under 2019 för att 
se om man kan sänka sjuktalen för denna 
verksamhet. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Bevaka och följa personalomsättning. 
 
Kontrollmetod 
Sammanställd statistik analyseras. 

Förvaltningen har en plan för kompetensförsörjning 
som sträcker sig över 3 år fram till och med 2019. 
Avslutningssamtal erbjuds till alla som slutar och 
förvaltningen tar till sig resultatet och gör en analys på 
dessa och ser kontinuerligt över 
personalomsättningen. Förvaltningen har en hög 
medelålder och står inför ett flertal pensionsavgångar 
inom en snar framtid och har påbörjat att se över hur 
man ska planera verksamheten i framtiden. 

 

Lönekartläggning 
 
Kontrollmetod 
Sammanställd statistik analyseras. 

Förvaltningsgruppen enades om att vi inte bara kan 
blicka ut över hur det ser ut i andra kommuner utan se 
till att vi ligger i framkant bland Borås Stads löner. 
Tekniska förvaltningen kan se i MIA att vi har ett par 
personer som är löneledande inom vissa grupper men 
kan behöva se över i andra boxar för att nå upp till 
jämförbara personer på andra förvaltningar. 
Förvaltningen ska se till hela grupper. Individuella 
utvecklingssatsningar ska varje enskild chef ta 
ställning till inom sin ram. Den satsning som 
förvaltningen gjort 2018 innebar att förvaltningen når 
ytterligare sin strävan om marknadsmässiga löner 
men man ser att det finns behov av ett par satsningar 
under de närmsta åren. 

 

Uppföljning av politiska beslut 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 1-2 % av fattade beslut 

Vid Tekniska nämndens presidiemöte 2018-12-11 
beslutades att samtliga paragrafer från 2018 med 
slutsiffran sex skulle följas upp. Vid Tekniska 
nämndens möte 2018-12-18 redovisades dessa 
beslut. Tekniska nämnden såg inga avvikelser av 
hanteringen av redovisade beslut och beslutade att 
lägga avstämning av kontrollmoment till handlingarna 
(§ 122). 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Delta i trygghetsvandring. 
 
Kontrollmetod 
Analys och prioritering av inkomna synpunkter 

Tekniska förvaltningen har under året deltagit i flera 
trygghetsvandringar. Inkomna synpunkter har 
analyserats och lämpliga åtgärder har 
återrapporterats till ansvarig för vandringen. 
Trygghetsvandringar kan omfatta såväl 
trygghetsaspekter som trafiksäkerhetsaspekter. 
Trygghetsskapande åtgärder för gångstråk och 
gångtunnlar analyserades i projektform av 
skolungdomar, Unga kommunutvecklare, som genom 
studier och intervjuer med boende upprättade förslag 
till åtgärder under sommaren 2018. I vår strävan att 
minska skräpet på allmän platsmark upphandlades 
under året 30 smarta papperskorgar. Rena miljöer 
bidrar till ökad trygghet. 
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1 Inledning 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Delegation Risk att 
delegationsordning
en ej följs 

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

Kontroll att delegationsordningen efterlevs. Stickprov 25 ärenden. Varje år 

Förvaltningsöv
ergripande 

Risk att den 
politiska 
intentionen som 
föreligger ett beslut 
faller 
bort/misstolkas och 
beslutet får en 
annan innebörd än 
avsikten. 

Kontroll att beslutsformuleringar i protokoll ej 
kan misstolkas 

Kontroll att beslutsformuleringar i protokoll ej 
kan misstolkas 

Kontrolleras vid justering av 
nämndprotokoll 

Varje år 

Förvaltningsöv
ergripande 

Risk att alla 
ledamöter/partier 
ej får alla utskick 
från förvaltningen 

Kontroll att utskick av handlingar når fram till 
alla mottagare 

Kontroll att utskick av handlingar når fram till 
alla mottagare 

Säkerställa korrekt 
kontaktinformation inför 
varje utskick 

Varje år 

Måluppfyllelse Risk att mål och 
uppdrag avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska ramar 

Kontroll att nämndens mål uppfylls samt att 
uppdrag utförs inom de ekonomiska ramarna 

Kontroll att nämndens mål uppfylls samt att 
uppdrag utförs inom de ekonomiska ramarna 

Ekonomisk- och 
verksamhetsuppföljning 
varje månad 

Varje år 

Kontroll av 
styrdokument 

Kontroll av 
styrdokument 

Kontroll att stadens styrdokument är kända 
och följs. 

Kontroll att stadens styrdokument är kända 
och följs. 

Genomgång av alla 
styrdokument på APT 
under året. 

Varje år 

3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att 
felaktiga löner 

Risk att felaktiga löner utbetalas till personer 
som ej är anställda av Borås Stad, felaktiga 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 

Intern kontroll-förfrågan 
skickas till Löneservice 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

betalas ut. belopp går ut till personal eller att staden 
bryter mot ATL (Arbetstidslagstiftningen) eller 
andra avtal/lagar inom det personalrättsliga 
området. 

övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten 

Fyll i blankett som finns 
bifogad, finns också att 
hämta på intranätet. 

Kompetens- 
och resursbrist 

Kompetens- och 
resursbrist 

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag 
med avseende på svårigheter att rekrytera på 
grund av låg lön, få utbildade med relevant 
utbildning, dåliga lokaler etc. 

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag 
med avseende på svårigheter att rekrytera på 
grund av låg lön, få utbildade med relevant 
utbildning, dåliga lokaler etc. 

Kontinuerligt strategiskt 
ledningsarbete. 

Varje år 

Kontroll SAM Kontroll SAM Kontroll att SAM utförs och följs upp 
månadsvis i årsplaneringen. 

Kontroll att SAM utförs och följs upp 
månadsvis i årsplaneringen. 

Kontroll att SAM-hjulet följs 
och gås igenom på 
förvaltningsmöten 
respektive APT, samt 
rapporteras i Stratsys. 

Varje år 

4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Leverantörsfakt
uror 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till 
oegentliga 
leverantörer 

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

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

Stickprov 50 fakturor Varje år 

Representation
-utbildning 

Risk att riktlinjer ej 
följs 

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

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

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

Varje år 

Kundfakturor-
avgiftsdebiterin
g 

Risk för att 
felaktiga 
kundfakturor 
skickas ut 

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

Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter 
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). 

Stickprov 150 fakturor Varje år 

Upphandling Risk att Lagen om 
offentlig 
upphandling (LOU) 
inte följs 

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

Att Borås Stads direktupphandlingsregler 
efterlevs. 

Stickprov på leverantörers 
sammanlagda belopp över 
gällande 
direktupphandlingens 
prisbasbeloppsgränser. 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Risk att ramavtal 
inte följs 

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

Att inköp följer ramavtal. Stickprov av vissa konton 
enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor. 

Varje år 

Kontroll av 
avtal och taxor 

Kontroll av avtal 
och taxor 

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att 
rätt antal timmar debiteras. 

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att 
rätt antal timmar debiteras. 

Kontinuerlig uppföljning 
under året. 

Varje år 

5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Posthantering/
Diarieföring 

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

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

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

Stickprov 50 ärenden. Varje år 

Delegationsbes
lut, skrivelser 

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

Risk att beslut inte gäller vid överprövning. Kontroll att rätta lagar, förordningar m.m. har 
angetts. 

Stickprov 50 ärenden Varje år 

Utskick av 
svarskort 

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

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

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

Stickprov 50 ärenden. Varje år 

Inspektionsres
ultat 

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

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

Resultatet av en inspektion ska meddelas 
inom 20 arbetsdagar. 

Stickprov 25 ärenden. Varje år 

Delegationsbes Risk för att 
verksamhet ej 

Risk att handläggningen av ärenden försenas 
och orsakar sökande eller verksamhetsutövare 

Delegationsbeslut i tillstånds- och 
anmälningsärenden inom 20 dagar efter 

Stickprov 25 ärenden. Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

lut sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt. 

negativa konsekvenser. kompletta handlingar. 

Besked om 
åtgärd 

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

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

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

Komplett genomgång. Varje år 

Pågående 
ärenden i 
ECOS 

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

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

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i ECOS Stickprov 50 ärenden Varje år 

Dokumenthant
eringsplan 

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

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan 
är aktuell och följs. 

Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan 
är aktuell och följs. 

Genomgång av aktuell 
dokumenthanteringsplan. 

Varje år 

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetspl
an 

Kontroll av 
leverans enligt 
verksamhetsplan 

Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de 
innehåller uppdrag från KF, reglemente och 
lag. 

Kontroll att verksamhetsplaner följs samt att de 
innehåller uppdrag från KF, reglemente och 
lag. 

Verksamhetsplaner följs 
upp tertial- och årsvis. 

Varje år 

Kontroll att 
lokaler är 
ändamålsenlig
a 

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

Risk att service till kunder försämras, lägre 
effektivitet samt risk för arbetsmiljöstress. 

Risk att service till kunder försämras, lägre 
effektivitet samt risk för arbetsmiljöstress. 

Kontinuerlig bevakning på 
antal anställda per rum, 
sammansträdesrum samt 
gemensamma 
mötesplatser. 

Varje år 

Dataskyddsföro
rdningen 
(GDPR) 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan känslig 
information röjs.   

Kontroll att innehåll i verksamhetssystemen 
uppfyller de nya kraven 

Kontroll att innehåll i verksamhetssystemen 
uppfyller de nya kraven 

Kontroll av informationen i 
verksamhetssystemen med 
hjälp av inventeringsverktyg 

Varje år 
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1 Inledning 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Delegation Kontroll att delegationsordningen efterlevs. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 25 ärenden. 

Ingen avvikelse men i besluten står det klart och 
tydligt vad som får eller inte får göras och hänvisas till 
de olika lagarna på ett pedagogiskt sätt i slutet av 
beslutet. Man hade kunnat hänvisa direkt vid varje 
punkt. 
 
 

Förslag till åtgärder som ska vidtagas: 
Att tillägga så upphörde 7 § 2 kap i 
Miljöbalken att gälla från och med 2019-
01-01Miljöbalken 16 kap. 2 § 1 st. 
Upphör 2019-01-01 

Inventarier Att inventarier registrerats i Borås Stads 
inventariesystem, att stöldskyddsmärkning sker. 
 
Kontrollmetod 
Inventering 1 gång/år. 

Inventering genomförd och Regitwise är uppdaterat  

Kontroll av styrdokument Kontroll att stadens styrdokument är kända och följs. 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av alla styrdokument på APT under året. 

Rutiner finns för att informera om stadens 
styrdokument. Avdelningscheferna informerar om 
styrdokument vid Apt och förvaltningsmöten. 

 

Förvaltningsövergripande Kontroll att beslutsformuleringar i protokoll ej kan 
misstolkas 
 
Kontrollmetod 
Kontrolleras vid justering av nämndprotokoll 

Inga avvikelser  

Kontroll att utskick av handlingar når fram till alla 
mottagare 
 
Kontrollmetod 
Säkerställa korrekt kontaktinformation inför varje 
utskick 

Inga avvikelser  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Måluppfyllelse Kontroll att nämndens mål uppfylls samt att uppdrag 
utförs inom de ekonomiska ramarna 
 
Kontrollmetod 
Ekonomisk- och verksamhetsuppföljning varje månad 

Kontinuerlig uppföljning görs genom 10-dagars, 
tuppsamtal, pluppsamtal samt budgetuppföljningar. 
Uppdrag och indikatorer kommenteras och 
rapporteras med aktuell status i tertial- och 
bokslutsrapporterna. Under 2018 kan vi konstatera att 
vi inte lyckats följa verksamhetsplanen fullt ut, bland 
annat på grund av bristande resurser att klara av 
tillsyn och kontroll av de objekt som inbringar fasta 
intäkter. 

 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Kontrollmetod 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Inga avvikelser  

Kompetens- och 
resursbrist 

Kontroll att förvaltningen har en fungerande personal-
rekryteringsprocess och kompetent personal är på 
plats. 
 
Kontrollmetod 
Kontinuerligt strategiskt ledningsarbete. 

Vid rekrytering anställs personal efter kompetens. 
Jämställda löner sätts utifrån ålder, arbetslivserfarenhet 
samt utbildning 

 

Kontroll SAM Kontroll att SAM utförs och följs upp månadsvis i 
årsplaneringen. 
 
Kontrollmetod 
Kontroll att SAM-hjulet följs och gås igenom på 
förvaltningsmöten respektive APT, samt rapporteras i 
Stratsys. 

Förvaltningen arbetar från och med januari 2017 med 
SAM i Stratsys med den gemensamma SAM-
kalendern. SAM-kalendern orienterar cheferna i 
aktiviteterna som ligger inom arbetsmiljöområdet. 
SAM-kalendern förstärker också uppföljningen av 
arbetsmiljöarbetet och likvärdigheten i organisationen 
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2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, YY-kod korrekt finns på fakturan, F-
skatt, ej egen attest. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 50 fakturor 

Följande avvikelser har konstaterats: Stickprov på 50 
st. leverantörsfakturor 
*5 fakturor saknar information ang. F-
skatt/momsreg.nr. 
*7 fakturor saknar eller har fel YY-kod 
 
 

Förslag till åtgärder som ska vidtagas: 
*Informera anställda om att alltid uppge 
YYkod *Företag är kontaktade om att de 
har kvar YYkoder i ”mallar”, så det står 
samma YYkod på samtliga fakturor till 
Borås Stad oavsett vem som beställt 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

Följande avvikelser har konstaterats: Stickprov på 13 
st. leverantörsfakturor 
 
*Deltagarförteckning saknas på en 
föreläsningsfaktura samt en utbildningsfaktura 
 
*Program saknas på ett fikamöte samt tre 
dagsutbildningar 
 
 

Förslag till åtgärder som ska vidtagas: 
Informera anställda om att alltid skicka 
dagordning/program vid bokning av 
utbildning 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Kontroll av rätt fakturering, korrekta inkomstuppgifter 
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet). 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 150 fakturor 

En missad fakturering, två som är fakturerade för 
mycket, en som är fakturerad för lite. Ett beslut där 
det är fel belopp men rätt belopp är fakturerat. 
 
 

Förslag till åtgärder: Viktigt att 
dubbelkontrollera summan som ska 
faktureras. Viktigt att handläggarna 
kontrollerar så att rätt ihopräknat belopp 
på beslutet. 

Upphandling Kontroll att Borås Stads direktupphandlingsregler 
efterlevs. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov på leverantörers sammanlagda belopp över 
gällande direktupphandlingens 
prisbasbeloppsgränser. 

Inga avvikelser  

Kontroll att inköp följer ramavtal. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov av vissa konton enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor. 

10 stickprov har tagits på olika konton och kontrollerat 
de leverantörer som det står att vi inte har avtal med. 
Av de 27 leverantörerna vi har använt under dessa 
konton har vi haft avtal med 10 stycken. Det har inte 
funnits några uppenbara alternativ till leverantörer 
som vi har avtal med. Förutom vid tolkförmedling, 
men de kunde inte erbjuda den efterfrågade tjänsten. 
 
 

Förslag till åtgärder som ska vidtagas: 
Vara uppmärksam och kontrollera om 
avtal finns innan inköp. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontroll av avtal och 
taxor 

Kontroll att taxor är korrekta, avtal följs och att rätt 
antal timmar debiteras. 
 
Kontrollmetod 
Kontinuerlig uppföljning under året. 

Taxor uppdateras årligen.  

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Posthantering/Diarieförin
g 

Rätt datum, inlagt i register, avslutade ärenden, 
arkiverat. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 50 ärenden. 

Av 50 stickprov har 19 diarienummer ingen intressent 
på intressentregistret. 
 
 

Förslag till åtgärder: Uppmärksamma de 
som arbetar i Ecos att lägga in 
informationen 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

Kontroll att rätta lagar, förordningar m.m. har angetts. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 50 ärenden 

 Tre avvikelser hittades.  Mallar i Ecos uppdateras och ses över.  

Utskick av svarskort Utskick av svarskort i ansöknings- och 
anmälningsärenden inom 5 arbetsdagar. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 50 ärenden. 

Följande avvikelser har konstaterats: 
Totalt 14 ärenden av 50 kontrollerade får avvikelser: 
Svarskort saknas helt på 8 ärenden och skickades 
sent (efter 5 dagar) på 6 ärenden. Vid flertalet 
ärenden finns ingen stämpel eller e-post inlagd vilket 
gör det svårt att kontrollera tiden. Alla avdelningar 
använder inte svarskort på samma sätt. 
 
 

Förslag till åtgärder som ska vidtagas: 
Låt alla ärenden gå genom 
Miljöförvaltningens inkorg. Definiera 
svarskort.Administrationen skickar ut 
svarskort via e-post för tobak 

Inspektionsresultat Resultatet av en inspektion ska meddelas inom 20 
arbetsdagar. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 25 ärenden. 

Följande avvikelser har konstaterats: 
25 inspektioner granskade. Av dessa var 22st 
godkända. 3st klarade inte tidsintervallet på 20 dagar 
 
 

Förslag till åtgärder som ska vidtagas: 
Uppdatera rutiner så att handläggare 
dubbelkollar sina pågående ärenden 
oftare. Rutin för att planera in mer tid för 
efterarbete. 

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

Vissa beslut har fattas senare än inom 20 dagar 
 
 

Förslag till åtgärder som ska vidtagas: 
Informera handläggarna om att det ska 
ske inom 20 dagar. Det finns antagligen 
rimliga orsaker till att det blivit senare än 
inom 20 dagar 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

Följande avvikelser har konstaterats: Försent svar 

(efter 30 juni) med krav på åtgärder:   

 EMC (fd. Sobacken) Dnr. 2018-0990 

Försent svar (efter 30 juni) utan krav på åtgärder:   

 Fristads Express Borgstena Dnr.2018-1656 

 KLS Ugglarps Dalsjöfors (slakteri) Dnr. 
2018-1340 

 Gässlösa gamla avloppsreningsverk Dnr. 
2018-1253 

 Bogryds avloppsreningsverk Dnr. 2018-1252 

 NCC Industry AB Dnr. 2018-1078 

 Industrikemiproduktion i Viared Dnr. 2018-
1094 

 Hedareds Sand & Betong, bergtäkt Dnr. 
2018-0575 

 Brämhults Juice Dnr. 2018-0199 

  

Förslag till åtgärder som ska vidtagas 

Påminnelse i flera olika steg, tex. 
automatisk bevakning i ecos om möjligt 

Pågående ärenden i 
ECOS 

Kontroll att ärenden avslutas korrekt i ECOS 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 50 ärenden 

Av 50 pågående ärenden är det nio ärenden som 
borde kunna avslutas. 
 
 

Förslag till åtgärder: Det är viktigt att 
handläggarna informerar 
administratörerna när ett ärende ska 
avslutas så att administratörerna kan 
avsluta ärendet soch skriva ut 
ärendeutskrift och akrivera. Bra att 
regelbundet kontrollera sina ärenden 
ifall de kan avslutas. 

Dokumenthanteringsplan Kontroll att upprättad dokumenthanteringsplan är 
aktuell och följs. 
 
Kontrollmetod 
Genomgång av aktuell dokumenthanteringsplan. 

Arbetet pågår med en ny dokumenthanteringsplan. 
Dokumenthanteringsplanen kompletterades under 
2018. 

 

Kontroll att lokaler är 
ändamålsenliga 

Kontroll att lokaler är ändamålsenliga. 
 
Kontrollmetod 
Kontinuerlig bevakning på antal anställda per rum, 
sammansträdesrum samt gemensamma 
mötesplatser. 

Miljöförvaltningen har behov av ett gemensamt 
hus/lokal med på ca tre års sikt minst 80 
kontorsarbetsplatser enligt behov som beskrivs i 
Lokalresursbehovsplan 2020-2022 inför Borås Stads 
lokalresursplan, vilket förvaltningen skickar med som 
ett projekt till Lokalförsörjningsförvaltningens 
investeringsplan. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Dataskyddsförordningen 
(GDPR) 

Kontroll att innehåll i verksamhetssystemen uppfyller 
de nya kraven 
 
Kontrollmetod 
Kontroll av informationen i verksamhetssystemen 
med hjälp av inventeringsverktyg 

Arbetet pågår kontinuerligt med GDPR-anpassningar. 
Vid uppgraderingar av IT-systemen gör 
leverantörerna anpassningar. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 

 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2018 

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag 
med avseende på svårigheter att rekrytera på 
grund av låg lön, få utbildade med relevant 
utbildning, dåliga lokaler etc. 

Risk att förvaltningen inte klarar sitt uppdrag med 
avseende på svårigheter att rekrytera på grund 
av låg lön, få utbildade med relevant utbildning, 
utspridda lokaler etc. 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Extra lönemedel 

Förvaltningen har beviljats extra lönemedel för 
att kunna behålla kompetent personal och på så 
sätt minska svårigheten med att rekrytera 
kompetent personal. 

 Förvaltningen har beviljats extra lönemedel för att kunna 
behålla kompetent personal och på så sätt minska 
svårigheten med att rekrytera kompetent personal. 

Dåliga lokaler 

Vi har lyft behovet av gemensamma lokaler till 
LFF. 

 Förvaltningen har lyft behovet av gemensamma lokaler till 
LFF. 

Praktikanter och examensarbetare 

Förvaltningen har en positiv syn på praktikanter 
och examensarbetare och erbjuder praktik resp. 
examensarbeten. 

  Förvaltningen har en positiv syn på praktikanter och 
examensarbetare och erbjuder praktik resp. 
examensarbeten. 
 
Nya handläggare 
Vid introduktion och under upplärningsfasen görs 
inspektioner två och två 

Risk att mål och uppdrag avseende ekonomi 
och verksamhet från nämnden inte uppfylls 
inom ekonomiska ramar. 

 
 
Riskbedömning 2018 

16 

Verksamhets- och tillsynsplaner 

Förvaltningens avdelningar har tagit fram 
verksamhetsplaner med prioriteringar för vad 
som ska göras 2018 inom de befintliga ramarna. 
För Livsmedelskontroll och Miljötillsyn har 
nämnden beslutat om tillsynsplaner vars syfte är 
att begränsa uppdraget. 

 Förvaltningens avdelningar har tagit fram 
verksamhetsplaner med prioriteringar för vad som ska 
göras 2018 inom de befintliga ramarna. För 
avdelningarna Livsmedelskontroll och Miljötillsyn har 
nämnden beslutat om tillsynsplaner med syfte är att 
prioritera inom nämndens olika myndighetsuppdrag. 
Miljö- och konsumentnämnden måste kontinuerligt 
synliggöra vad vi prioriterar och vad vi prioriterar bort och 
konsekvenserna av detta för boråsarnas hälsa och miljö, 
t.ex. i hela budgetprocessen. 



Miljö- och konsumentnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018 8(8) 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar  2018 

Vakanshållning 

Förvaltningen vakanshåller ett par tjänster för att 
klara det ekonomiska uppdraget. 

 Förvaltningen vakanshåller för tillfället inga tjänster. 
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Uppföljning av intern kontroll 2018 

 

Förslag till beslut 

Miljö- och konsumentnämnden godkänner redovisningen av utförda intern kontroll 
2018. 
 

Ärendet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Varje nämnd har att se till att en organisation upprättas för den 
interna kontrollen och att regler och anvisningar antas för denna. 
 
Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen 
redovisar de interna kontroller miljöförvaltningen genomfört inom områdena styrning 
och ledning, personal, ekonomi och egen verksamhet som samtliga är gemensamma 
för Borås Stad. 
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1 Inledning 

2 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Delegation Risk att 
delegationsordningen ej följs 

Kontroll att delegationsordningen 
efterlevs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja . 

Förvaltningsöverg
ripande 

Risk att den politiska 
intentionen som föreligger ett 
beslut faller bort/misstolkas 
och beslutet får en annan 
innebörd än avsikten 

Kontroll att beslutsformuleringar i 
protokoll ej kan misstolkas 

3.Kännbar 3.Möjlig 9 Ja Ny punkt 

Förvaltningsöverg
ripande 

Risk att alla 
ledamöter/partier ej får alla 
utskick från förvaltningen 

Kontroll att utskick av handlingar 
når fram till alla mottagare 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja Ny punkt 

Måluppfyllelse Risk att mål och uppdrag 
avseende ekonomi och 
verksamhet från nämnden 
inte uppfylls inom 
ekonomiska ramar 

Kontroll att nämndens mål 
uppfylls samt att uppdrag utförs 
inom de ekonomiska ramarna 

4.Allvarlig 4.Sannolik 16 Ja Ny punkt 

Kontroll av 
styrdokument 

Kontroll av styrdokument Kontroll att stadens styrdokument 
är kända och följs. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja  

3 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner 
betalas ut. 

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

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  

Kompetens- och 
resursbrist 

Kompetens- och resursbrist 

 

Kontroll att förvaltningen har en 
fungerande personal-
rekryteringsprocess och 
kompetent personal är på plats. 

 

4.Allvarlig 4.Sannolik 16 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Kontroll SAM Kontroll SAM Kontroll att SAM utförs och följs 
upp månadsvis i årsplaneringen. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja  

4 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Leverantörsfaktur
or 

Risk för felaktiga 
utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 

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

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs Kontroll att representation-
sreglerna för Borås Stad och 
Skatteverkets regler följs, samt att 
representation/utbildning är 
godkänd.  

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Ja  

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut 

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

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

4 Ja  

Upphandling Risk att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

Kontroll att Borås Stads 
direktupphandlingsregler 
efterlevs. 

3.Kännbar 3.Möjlig 6 Ja  

Risk att ramavtal inte följs Kontroll att inköp följer ramavtal. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja  

Kontroll av avtal 
och taxor 

Kontroll av avtal och taxor Kontroll att taxor är korrekta, avtal 
följs och att rätt antal timmar 
debiteras. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

6 Ja  

5 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

Posthantering/Dia
rieföring 

Risk för att verksamhet ej 
sköts på ett effektivt och 

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

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

ändamålsenligt sätt. 

Delegationsbeslut, 
skrivelser 

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

Risk att beslut inte gäller vid 
överprövning. 

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  

Utskick av 
svarskort 

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

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

1.Försumbar 3.Möjlig 3 Ja  

Inspektionsresulta
t 

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

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

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Ja  

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

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

2.Lindrig 3.Möjlig 6 Ja  

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

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

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Ja  

Pågående 
ärenden i ECOS 

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

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

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Ja  

Dokumenthanterin
gsplan 

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

Kontroll att upprättad 
dokumenthanteringsplan är 
aktuell och följs. 

2.Lindrig 4.Sannolik 8 Ja  

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

Kontroll att lokaler är 
ändamålsenliga 

Risk att service till kunder 
försämras, lägre effektivitet samt 
risk för arbetsmiljöstress. 

4.Allvarlig 3.Möjlig 12 Ja  

Dataskyddsförord
ningen (GDPR) 

Risk att personuppgifter eller 

annan känslig information 
Kontroll att innehåll i 
verksamhetssystemen uppfyller 

4.Allvarlig 4.Sannolik 12 Ja Ny punkt 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet 
Riskbed
ömning 

Till plan Kommentar 

röjs.   

 

de nya kraven 

6 Riskmatris 

 

4 

4 

 

8 

 

12 

 

16 

 

 

3 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

 

2 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

K
o

n
s

e
k
v
e
n

s
 

1 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

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

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

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

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

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

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

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

 

 

22 18 19 17 

4 20 9 

6 

10 8 

7 5 3 

21 16 13 

12 2 1 14 

15 11 
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Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3) Totalt: 22 

 

 

3 13 4 2 
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1 Inledning 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Delegation Att delegationsordningen efterlevs 

Kontrollmetod 
Stickprov i samband med kontroll av diarieföring, 
ByggR. 
15 ärenden väljs ut med hjälp av slumptalsgenerator 

Kontroll av att delegationsordningen efterlevs. 
Stickprov i ByggR genom slumptalsgenerator. 15 
ärenden kontrollerade utan anmärkning. 

Kontrollen föranleder inga åtgärder. 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Att rätt lön betalas ut till rätt personal. 

Kontrollmetod 
Stickprov 

Löneservice har kontrollerat två avdelningar under 
året. Kontrollmoment är attester, ersättning, bruttolön, 
raster, signallistor mm. Kontroll av Administrativa 
avdelningen och Plan- och byggavdelningen är 
genomförda utan anmärkningar. 

Kontrollen föranleder inga åtgärder 

Personalrekrytering Förvaltningen ansvarar för att det finns en aktuell 
kompetensförsörjningsplan, arbetsmiljöpolicy, 
lönepolicy m.m 

Kontrollmetod 
Kontroll av att relevanta dokument upprättas och 
uppdateras 

Förvaltningen följer Borås Stads övergripande policys 
som rör arbetsmiljö, löner, rekrytering mfl. 
Kompetensförsörjningsplanen är reviderad och 
handlingsplan är framtagen. 

Lokal anpassning och tillämpning 
av samtliga policys. 

2.3 Ekonomi 

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

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

Kontrollmetod 
Stickprovsstorlek 1-2% 

40 leverantörs- och internfakturor har kontrollerats, 
vilket motsvarar 2% av det totala antalet inkomna 
fakturor. 

32 fakturor granskades utan anmärkning. 
14 fakturor saknade korrekt YY-kod, dock är 7 av 
dessa fakturor som kommer från inköpssystemet eller 
från Telenor som automatattesteras och därmed inte 
behöver YY-koden för att hamna rätt. 
En faktura är ställd till fel adress. 

Förvaltningen fortsätter förtydliga 
och förstärka rutinerna kring 
beställningar av varor och tjänster. 
Påminner leverantörer och 
beställare om vikten av korrekta 
referenser. 

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

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

30 kontroller har utförts varav 23 kontroller utan 
anmärkning. I ett fall saknas deltagarförteckning, I tre 
fall saknas program. Tre attester av egna kostnader 
har gjorts. 

Förvaltningen kommer fortsätta ha 
en löpande uppsikt över att 
attestregler samt rutiner vid 
redovisning, konferenser och 
utbildningar efterlevs. Extra 
information om att det inte är 
tillåtet att attestera sina egna 
kostnader behövs. 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden 
ska ta betalt för  (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) är rätt fakturerade. 

Kontrollmetod 
Stickprovsvisa kontroller 1-2% 

100 st kundfakturor och underlag har granskats under 
året med följande resultat: 
99 st fakturor och underlag kontrollerades utan 
anmärkning 
1 st underlag har felaktigt (felskrivet) belopp. 
Debiteringsunderlaget är rätt och rätt belopp har 
fakturerats. 

Kontrollen föranleder ingen åtgärd 

Upphandling Att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs 

Kontrollmetod 
Stickprov på leverantörers sammanlagda belopp över 
gällande direktupphandlingens prisbasbeloppsgränser 

Större inköp av exempelvis mätutrustning gjordes 
med direktupphandling under slutet av året, dessa 
avtal har inte hunnit registreras i Agresso. 

Förvaltningen meddelar 
koncerninköp om behovet av hjälp 
finns. Flera medarbetare har gått 
utbildning och därmed fått tillgång 
till direktupphandlingsmodulen. 



Samhällsbyggnadsnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018 4(5) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Att inköp följer ramavtal 

Kontrollmetod 
Stickprov av vissa konton enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor 

I de flesta fall där förvaltningen inte använt sig av 
avtalsleverantörer handlar det om inköp av 
specialprodukter, så som mätinstrument eller 
konsulter av olika slag, eller inom områden där avtal 
saknats. I vissa fall har avtalsleverantörer använts 
men köpet har konterats på konton som inte är 
ihopkopplade med avtalet. 

Förvaltningen informerar anställda 
om vikten av att i första hand 
använda sig av upphandlade 
leverantörer. Budgetansvariga ser 
till att avtal med leverantörer 
upphandlade direkt av 
förvaltningen når koncerninköp för 
registrering. 

2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Verksamhetskontroller/Kv
alitet 

Att allt som ska diarieföras diarieförs rätt; rätt 
kategoriserat, rätt digitaliserat, inom rätt tidsperiod. 

Kontrollmetod 
Stickprovsstorlek 1-2 %, alternativt 15 ärenden 
Kontroll i ByggR 

Kontrollen genomfördes i ByggR som är det primära 
systemet för inkommande ärenden. 15 ärenden 
valdes ut för kontroll med hjälp av slumptalsgenerator. 
I kontrollen ingick följande moment: rätt kategoriserat, 
rätt digitaliserat, inom rätt tid (3 arbetsdagar), att 
delegationsordningen följdes samt, i förekommande 
fall, om ärendet avslutats korrekt. 

I ett av fallen var kvaliteten på det inskannade 
dokumentet inte tillfredsställande, vilket i sin tur beror 
på dålig kvalitet på originalet. Övriga kontroller 
genomfördes utan anmärkning. 

Kontrollen föranleder inga åtgärder. 

Riskbild: Risk för mutor, otillbörlig påverkan, jäv. 
Kontrollmoment: Förvaltningen ansvarar för att det 
finns tydliga riktlinjer samt regler för upphandlingar 

Kontrollmetod 
Stickprov av vissa konton i Agresso 

Inga indikationer finns på att det förekommit mutor, 
otilbörlig påverkan eller jäv. 
Kontroll av konton i Agresso är inte en relevant metod 
för att upptäcka om oegentligheter förkommer. De 
kontroller som gjorts i Agresso av leverantörsfakturor 
visar inga indikationer på oegentligheter. 

Se till att cheferna har kunskap om 
regler kring upphandling och 
Borås Stads policy "Vårt 
förhållningssätt - hur vi motverkar 
oegentligheter" 

Riskbild: Risk med stress att få fram detaljplaner. 
Kontrollmoment: Att detaljplanen håller hög kvalitet 

Kontrollmetod 
Löpande extern granskning av planer som ska antas 

Tolv planer har antagits under 2018. Granskningen 
visar att de håller en hög kvalitet. 
Planerna har granskats utifrån innehåll, språk och 
läsbarhet. 

Kontrollen föranleder inga åtgärder 
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Riskbild: Risk att planer antagits utan att vara 
detaljerade. Kontrollmoment: Att detaljplanen håller 
hög kvalitet 

Kontrollmetod 
Löpande extern granskning av planer som ska antas 

Tolv planer har antagits under 2018. Granskningen 
visar att de håller en hög kvalitet. Planerna har 
granskats utifrån innehåll, språk och läsbarhet. 
Utgångspunkten är att planerna innehåller de detaljer 
som är befogade kopplat till planuppdraget. 

Kontrollen föranleder inga åtgärder 

Riskbild: Risk att man behandlar byggherrar olika 
beroende på relationer. Kontrollmoment: 
Förvaltningen ansvarar för att det finns tydliga 
riktlinjer och regler 

Kontrollmetod 
Stickprov att personal har kännedom om regler och 
riktlinjer 

Inga indikationer finns på att det förekommit 
särbehandling av vissa byggherrar. Verksamheten 
styrs av lagar och förordningar vilket inte skapar 
utrymme för särbehandling. 

Se till att chefer och medarbetare 
har kunskap om Borås Stads 
policy "Vårt förhållningssätt - hur 
vi motverkar oegentligheter" 

Riskbild: Risk att misstag begås vid framtagning av 
planer vid hög arbetsbelastning. Kontrollmoment: Att 
detaljplanen håller hög kvalitet 

Kontrollmetod 
Löpande extern granskning av planer som ska antas 

Tolv planer har antagits under 2018. Granskningen 
visar att de håller en hög kvalitet. Planerna har 
granskats utifrån innehåll, språk och läsbarhet. 
Vid arbetsanhopning har externa konsulter tagits in 
för att avlasta ordinarie personal. 

Kontrollen föranleder inga åtgärder 

3 Uppföljning direkta åtgärder 
I samband med riskanalysen noterades inga moment som krävde direkta åtgärder.
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1 Inledning 

Förskolenämnden redovisar nedan uppföljning av intern kontrollplan för 2018. Sammanlagt 13 riskbilder har följts upp inom områdena personal, 

ekonomi och egen verksamhet. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

Statistik från bemanningsenheten följs upp varje 
månad. Från och med februari 2018 tillsätter 
bemanningsenheten endast vikariat upp till en månad. 
Totalt har 21674 beställningar gjorts till 
bemanningsenheten, och täckningsgraden för tillsatta 
beställningar under året låg på 92,3%. Statistiken från 
bemanningsenheten visar dock inte på den faktiska 
täckningsgraden då beställningar markeras som 
tillsatta trots att inte hela behovet täckts i 
verksamheten, statistiken visar inte antalet tillsatta 
timmar utan endast tillsatta tillfällen. Det finns 
fortfarande ett stort behov av  vikarier, både på 
timbasis men även på längre förordnanden. 
 
Att inte alla beställningar kan tillsättas beror till stor 
del på att det inte finns tillräckligt med vikarier att få 
tag på. Vikariererna kan också själva bestämma i 

Vikariebrist 

Fortsatt kontinuerlig dialog och 
avstämning med 
bemanningsenheten. Fortsatta 
genomgångar av månatlig statistik 
gällande vikarietillsättningar. Ett 
tätare samarbete mellan 
förvaltningen och 
bemanningsenheten för att ta ett 
gemensamt grepp kring 
problematiken med 
personalförsörjning på kort och lång 
sikt.  Arbetet med att minska 
sjukfrånvaron är också viktigt i det 
här avseendet för att kunna bli 
mindre beroende av timavlönad 
personal. 
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vilka områden de vill arbeta, vilket gör att framförallt 
ytterområdena påverkas där det är svårt att ta sig 
med exempelvis kollektivtrafik. 
 
En enkätundersökning har genomförts av 
förskolecheferna där syftet var att undersöka hur 
verksamheten upplever att vikariebemanningen 
fungerar. Svarsfrekvensen på enkäten var närmare 
95 %. 
- På en fråga i enkäten om hur stor andel av 
vikariebehoven som täcks på förskolechefens enheter 
under hösten 2017 uppskattar 38 % av cheferna att 
de fått täckning med 90 % eller mer. 
- På frågan kring hur stort vikariebehovet har varit på 
förskolechefens enheter under 2018 svarar 61 % att 
det varit stort eller mycket stort. 
- På frågan om en eventuell vikariebrist fått några 
negativa konsekvenser för verksamheten svarar 72 % 
att det fått det. 

Enkätundersökning 

En uppföljande enkät där 
förskolecheferna återigen får delge 
sin upplevelse av 
vikariebemanningen bör göras för att 
få en tydlig bild av nuläget i frågan. 
Detta i komplement till den 
kontinuerliga dialogen som förs med 
cheferna i frågan. 

Rekrytering Extern personalomsättning - andel tillsvidareanställda 
som slutat sin anställning i kommunen under året i % 
av totalt antal tillsvidareanställda. Andel medarbetare 
som anger att de har en individuell kompetensplan i 
medarbetarenkäten. Andel medarbetare som anger 
att de skulle kunna rekommendera andra att söka 
jobb inom Borås Stad. 
 
Kontrollmetod 
Statistik från personalsystemet 

Av de tillsvidareanställda på Förskoleförvaltningen är 
den externa personalomsättningen 9,60% under 
2018. I de två stora personalgrupperna, barnskötare 
och förskollärare, är motsvarande siffror 9,25% 
(barnskötare) respektive 9,35% (förskollärare). 
Exkluderas de som slutat på grund av uppnådd 
pensionsålder är siffran 7,58%, och för 
primärgrupperna 8,29% (barnskötare) respektive 
6,56% (förskollärare). Siffrorna för båda grupperna är 
något lägre än de övergripande i Borås Stad, där 
personalomsättningen är 9,3%. 
 
Andelen medarbetare som har en individuell 
kompetensplan är högre på Förskoleförvaltningen än 
inom Borås Stad totalt sett. Enligt medarbetarenkäten 

Personalomsättning 

En viss personalomsättning är bra för 
organisationen, men i dagsläget när 
det är svårt att ersätta utbildad 
personal som slutar med personer 
med motsvarande kompetens, 
behöver förvaltningen fortsätta jobba 
med att förbättra förutsättningarna för 
medarbetarna i verksamheten så att 
medarbetarna väljer att stanna kvar i 
så stor utsträckning som möjligt. 
Genom att jobba med arbetsmiljö- 
och hälsofrågor strukturerat och 
kontinuerligt tar förvaltningen steg 
mot att göra detta. 
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som genomfördes under hösten 2017 anger 61,9 % 
av medarbetarna på Förskoleförvaltningen att de har 
en individuell kompetensplan (benämns som 
utvecklingsplan i medarbetaröverenskommelsen). Att 
samtliga medarbetare får en tydlig bild av hur de kan 
fortsätta att utvecklas i linje med förvaltningens mål 
och uppdrag, kommunicerat i den individuella 
kompetensplanen, torde bidra till fortsatt motivation 
och engagemang även framgent. 
 
I medarbetarenkäten som genomfördes under 2017 
var snittvärdet, på Förskoleförvaltningen, 3,6 gällande 
frågan om medarbetarna skulle kunna rekommendera 
andra att söka jobb i Borås Stad. 56% anger värde 4 
eller 5 och endast 13.2% värde 1 eller 2, vilket är ett 
resultat som motsvarar det som uppmättes i Borås 
Stad totalt. 

Individuell kompetensplan 

Den individuella kompetensplanen 
(utvecklingsplanen) upprättas i 
samband med medarbetarsamtalet 
och en tydlig genomgång av hur 
processen ser ut kommer göras av 
HR-funktionen. Kunskapen hos 
förvaltningens chefer behöver öka 
gällande vikten av medarbetarnas 
individuella kompetensplan. 
Förvaltningen ska arbeta med detta 
för att på sikt skapa högre 
medvetenhet hos medarbetarna, dels 
att den finns, men också på vilket sätt 
den enskilde kan påverka sin egen 
utveckling. 

Attraktiv arbetsgivare 

Fortsätta arbetet med att skapa en 
attraktiv arbetsgivare och ett tydligt 
arbete med arbetsgivarvarumärket. 
Fortsätta arbeta med att informera 
om Borås Stads förmåner och bli 
bättre på att använda våra 
medarbetare som ambassadörer för 
att sprida goda exempel. 

Personal och 
lönekontroller 

Kontroll av att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende övertid/mertidsersättning, användning av bil 
i tjänsten samt utlägg i tjänsten. 
 
Kontrollmetod 
Stickprov och statistik 
30 stickprov på anställda i förvaltningen görs av 
löneservice.  
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice via 
framtagen blankett. 
Statistik tas ur personalsystemet. 

Stickprovskontroll har genomförts på 25 slumpvist 
urvalda anställda utfört av löneservice enligt gällande 
Borås Stads rutin för internkontroll av löner. 
Resultatet visar samtliga poster utan anmärkning. 
 

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

Sjukfrånvaron i Förskoleförvaltningen, mätt på 12-
månadersintervaller, har legat på en stabil nivå under 
2018. Dessvärre är denna nivå, ca 9% (spann mellan 
8,7-9,3%) alldeles för hög och något som måste 
prioriteras att arbetas med framgent. Trenden verkar 
dessutom vara att sjukfrånvaron stiger något mellan 
mättillfällena, det handlar om ca 0,1%, vilket är en 
liten ökning, men ändock viktig att redovisa. 
 
Antalet sjukfall över 60 dagar uppmättes under 2018 
till 213 stycken på förvaltningen. 
 
Häslotalet, 12 månader utan sjukfrånvaro, mått på 12-
månadersintervaller, ligger i förvaltningen strax 
under20% (spann mellan 18,7-20,2%). 
 
I medarbetarenkäten som genomfördes hösten 2017 
angav 93,4% av medarbetarna på 
Förskoleförvaltningen värdet 4 eller 5 på frågan ”Mitt 
arbete engagerar mig”. Borås Stads resultat totalt sett 
var 90,5 %. Andelen medarbetare som anger att 
arbetet är engagerande är således något högre på 
Förskoleförvaltningen än i Borås Stad totalt sett. 
Begreppet medarbetarengagemang används 
generellt för att beskriva medarbetarnas motivation 
och förutsättningar att göra sitt bästa för 
organisationen. Ibland används även ord som till 
exempel ”viljan att göra det lilla extra” för att ringa in 
begreppet. I medarbetarenkäten framkommer att 
82,4 % av Förskoleförvaltningens medarbetare anger 
värdet 4 eller 5 på HME-frågorna jämfört med 77,6 % 
sett till Borås Stads resultat totalt. Viljan att göra det 
lilla extra och medarbetarnas motivation och 
engagemang är således högre på 
Förskoleförvaltningen än i Borås Stad totalt sett. 

Sjukfrånvaro och hälsa 

Förskoleförvaltningen kommer att 
fortsätta att arbeta systematiskt för att 
skapa förutsättningar för goda 
prestationer, hållbart 
medarbetarengagemang och för att 
skapa en hälsofrämjande arbetsmiljö 
i enlighet med Borås Stads SAM-
rutiner. Tydliga mål, värderingar och 
feedback på utfört arbete är också 
väsentligt för att öka hälsan. Ett 
fortsatt arbete med 
verksamhetsplaner som bryts ner till 
tydliga mål på medarbetarnivå i 
medarbetarsamtalen är därför viktigt. 
Det önskvärda resultatet är fortsatta 
insatser och åtgärder för ökad hälsa 
och att sjukfrånvaron ska minska till 
ett minimum för både kvinnor och 
män.  
Ett systematiskt förebyggande 
arbetsmiljöarbete är en viktig åtgärd 
för att förebygga ohälsa. 
Arbetsmiljöarbetet ska bedrivas 
systematiskt, så att åtgärder kan 
sättas in i tid för att förebygga ohälsa, 
återfall eller försämring. Sjukfrånvaro 
kan förekomma trots att 
förebyggande och hälsofrämjande 
insatser genomförs behov av 
rehabilitering uppstå av olika 
anledningar. Medarbetares behov 
ska klarläggas så tidigt som möjligt 
när ohälsa uppstår. Målet är att 
minimera sjukfrånvaron och skapa 
förutsättningar för medarbetare att 
återgå snarast möjligt med eller utan 
anpassningar. Medarbetarna på HR-
funktionen har löpande dialog med 
förskolechefer gällande medarbetare 
som är inne i olika former av 
rehabiliteringsinsatser, och jobbar 
aktivt med att stötta cheferna i att 
komma vidare i de ärenden som 
pågått under lång tid. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Leverantörsfakturor Kontroll av att leverantörsfakturor är korrekta. Utgiften 
tillhör verksamheten, korrekt YY-kod finns på 
fakturan, F-skatt, organisationsnummer. 
 
Kontrollmetod 
Alla fakturor granskas mot Borås Stads 
kontrollsystem "Inyette" och genom granskning av 
attest i steg 1 och 2. Systemet flaggar om det skulle 
föreligga några oegentligheter och om så är fallet, 
kontaktas leverantören omgående. 

Risken för felaktiga utbetalningar bedöms inte vara 
särskild hög men konsekvenserna kan bli allvarliga 
om det sker. Alla manuella utbetalningar som görs 
från förvaltningen granskas av ytterligare en person, 
utöver den som utför utbetalningen. Borås Stads 
betalfiler avseende leverantörsfakturor granskas 
genom tjänsten "Inyett" och eventuella oegentliga 
leverantörer flaggas upp. Förvaltningen får besked 
om en leverantör har flaggats upp. Innan en 
leverantör används ska kontroll göras mot Credit 
Safe. Under året har två leverantör som 
förskoleförvaltningen använt sig av flaggats upp. 
Information från förvaltningen går då ut till 
verksamheten om att inte använda sig av berörda 
leverantörer. 

Öka kunskapen inom förvaltningen 

Öka kunskapen inom förvaltningen 
om att en kontroll mot Credit Safe ska 
göras innan en leverantör används. 

Representation/Utbildnin
g 

Kontroll av att deltagarförteckning och syfte framgår 
och att program avseende representation och/eller 
utbildningar bifogas. Kontroll av att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer. 
 
Kontrollmetod 
Alla fakturor på aktuella konton kontrolleras. 

För att kontrollerna att riktlinjer följs och att inga 
oegentligheter sker är det av stor vikt att fakturor 
avseende representation och utbildning granskas. 
Den interna kontrollen av leverantörsfakturor görs 
kontinuerligt på samtliga fakturor gällande kurser, 
konferenser, resor och logi för personal, 
förtroendevalda och utomstående samt 
representation för personal, förtroendevalda och 
utomstående. I de fall det saknas underlag kontaktas 
berörd chef och/eller fakturamottagare om 
komplettering. Kontroll sker även av att underlag efter 
kontakt kommer in. Inkomna underlag scannas in och 
bifogas fakturan. Kontroll av dessa fakturor är inbyggd 
i den löpande uppföljning som görs på förvaltningen. 

Fortsätta som tidigare 
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Upphandling Kontroll av att inköp följer ramavtal 
 
Kontrollmetod 
Kontroll görs vid de tillfällen det kommit till kännedom 
eller att det befarats att inköp skett utanför ramavtal. 

Ramavtal måste följas. På Borås Stads intranät finns 
en avtalsdatabas där ramavtalen är samlade, 
dessutom framgår regler för inköp då ramavtal 
saknas. Det finns vissa svårigheter med 
sökfunktionen i avtalsdatabasen som medför att 
omedvetna fel kan ske vid inköp. Förvaltningen 
informerar kring regelverk vid inköp. Vid oklarheter 
uppmanas kontakt tas med stadens 
upphandlingsavdelning. När felaktigheter upptäcks, 
att inköp gjorts där upphandling saknas eller att inköp 
konterats fel, påtalas det för berörd chef. 
Felkonteringar rättas. 

Fortsätta som tidigare 

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

30 slumpmässigt utvalda avdelningar har kontaktats 
via telefon. En geografisk spridning har gjorts vid 
urvalet. Frågor har ställts till tillsvidareanställda 
pedagoger. Av de 30 tillfrågade svarade samtliga att 
de känner till förvaltningens rutin vid kränkning av 
barn. Vidare angav 29  att de känner till vart rutinen 
finns. 2 pedagoger svarade dock att de inte visste vad 
de ska göra om ett barn har blivit kränkt i 
verksamheten. 
 
Att samtliga som medverkat känner till att rutinen 
finns är bra men att inte alla känner till hur de ska gå 
till väga om en kränkning sker visar att kunskapen i 
förvaltningen inte är tillräckligt stor, fortsatt arbete 
krävs.   

Implementera rutin 

Förvaltningen behöver fortsätta 
arbetet med att implementera rutinen 
och särskilt säkerställa så att alla 
känner till vad de förväntas göra vid 
en situation då ett barn blir kränkt. 
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Kontroll av att rutinen är känd och följs av 
förskolecheferna. 
 
Kontrollmetod 
Uppföljning via statistik (antalet inkomna anmälningar 
till huvudmannen) och genom kontroll av anmälningar 
från Skolinspektionen om kränkande behandling där 
anmälan till huvudman saknas. 

Under 2018 gjordes 27 anmälningar, vilket är i likhet 
med antalet 2017. 
Vid ett tillfälle har huvudmannen tagit emot en 
anmälan från Skolinspektionen om kränkande 
behandlingar där anmälan från verksamhet till 
huvudman saknats. Totalt har två anmälningar från 
Skolinspektionen om kränkande behandlingar 
inkommit till Förskolenämnden. 
 
Rutinen har reviderats under hösten 2018 och 
förtydligats gällande hur anmälan till huvudman ska 
ske. I samband med revideringen har information om 
rutinen getts på chef-APT. Verksamhetscheferna har i 
medarbetarsamtal med alla förskolechefer följt upp att 
kränkande behandling anmäls, utreds och skickas till 
huvudmannen. Fortsatt arbete krävs för att säkerställa 
att samliga chefer följer rutinen.   

Anmälningsskyldighet 

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

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

Barngrupperna varierar i storlek, snittet per 
registrerad barngrupp var 15,5 barn för mätmånader 
maj och oktober. I det långa perspektivet arbetar 
Förskoleförvaltningen med planering av 
gruppstorlekar utifrån Skolverkets riktlinjer vid 
nybyggnation av förskolor. Till budget 2019:2 har 
Förskolenämnden erhållit 3,5 mnkr för att minska 
barngruppernas storlek men samtidigt fått ett 
effektiviseringskrav med 3,75 mnkr jämfört med 
budget 2019:1. Förskolenämnden kommer på 
uppdrag av Kommunfullmäktige under 2019 att 
redogöra för vilka förutsättningar som krävs för att nå 
Skolverkets riktlinjer avseende barngruppers storlek. 
 

Arbete för att nå Skolverkets 
riktlinjer 

Förskolenämnden kommer under 
2019 att redogöra för vilka 
förutsättningar som krävs för att nå 
Skolverkets riktlinjer avseende 
barngruppers storlek. 

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

Under året har uppföljning skett med förskolechefer 
gällande kunskapsnivå och när de senast genomgått 
brandskyddsansvarigutbildning. Uppföljningarna har 
skett i samband med månatliga kvalitetsdialoger. 
Kompletterande utbildningar har anordnats på 
förvaltningen i två omgångar. Ytterligare utbildning 
kommer ske under våren 2019 då ett fåtal inte har 
gått utbildningen inom rätt tidsintervall eller är nya i 
uppdraget.      

Arbetet följs upp i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

Under året har uppföljning skett med förskolechefer 
gällande brandskyddsarbete. Uppföljningarna har 
skett i samband med månatliga kvalitetsdialoger. 
Förvaltningen har under året beslutat att samtliga 
förskolor ska använda Cadsafes digitala 
brandskyddspärm. Biträdande förskolechefer har 
under året anställts och utbildats i systematiskt 
brandskyddsarbete. Efter genomgången utbildning 
har fördelning av arbetsmiljöuppgifter gällande 
brandskyddskontrollantsarbete skett. Arbetet har följts 
upp av förvaltningens verksamhetschefer.  

Arbetet följs upp i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 

 

Lokaler Kontroll av att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga 
 
Kontrollmetod 
Alla förskolechefer kontaktas inför framtagande av 
lokalresursplan. De inkommer med skriftligt underlag 
om behov och önskemål, vilket sedan sammanställs 
och en prioritering görs. Uppföljningen ska utgå ifrån 
kriterierna i kommande funktionsprogram. 

För att möjliggöra en god pedagogisk verksamhet är 
det av stor vikt att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga. I nuläget varierar lokalernas 
beskaffenhet i såväl byggnadsstatus som i 
ändamålsenlighet. I förvaltningens systematiska 
kvalitetetsarbete ingår det bland annat att följa upp 
lokalernas beskaffenhet. Varje förskolechef har fått 
göra sin bedömning kring den pedagogiska inom- och 
utomhusmiljön. Möten har ägt rum mellan 
förskolechefer, förvaltningens lokalsamordnare, 
utredare och representant från 
Lokalförsörjningsförvaltningen för att gå igenom 
gjorda bedömningar. Bedömningarna har utmynnat i 
behov som prioriterats, i samråd med 
verksamhetschefer, och sammanställts i en rapport 
kring lokalernas beskaffenhet samt i Lokalplan 
Förskolenämnden 2019-2030. Rapporterna visar att 
det finns behov av anpassningar, renoveringar och 
upprustningar på ett flertal enheter. Under året har 
Förskoleförvaltningen arbetat fram Riktlinjer för 
nubyggnation och ombyggnation med en tillhörande 
rutin. 

Arbeta för funktionella och 
ändamålsenliga lokaler 

Fortsätta arbetet med den 
pedagogiska inne- och utemiljön som 
en del av det systematiska 
kvalitetsarbetet i samverkan med 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

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

För att säkerställa att behovet av förskoleplatser möts 
är det av stor vikt att prognosarbetet ger tillräckligt 
underlag. Befolkningsprognosen i kombination med 
förvaltningens prognosarbete ligger som grund för 
den lokalplan som Förskolenämnden lämnar till 
Lokalförsörjningsnämnden. Planen omfattar; 
pågående byggnation, behov av byggnation, behov 
av renovering och upprustning, samt avetableringar 
av förskolelokaler. Befolkningsprognosen skiljer sig åt 
mellan olika områden i kommunen, och det gör också 
behovet av förskoleplatser. Behov finns i flera 
områden, framför allt i de centrala delarna av staden, 
avseende kapacitet i form av fler förskolor men även 
tillgång till större och mer verksamhetsanpassade 
lokaler de närmaste åren. Det finns en risk för att nya 
lokaler inte hinner tas i bruk i önskvärd tid. En gång 
per halvår gör förvaltningen ett omfattande 
prognosarbete för nästkommande två terminer. I 
prognosarbetet tittar förvaltningen på 
befolkningsprognosen, beläggningsgrader inom olika 
geografiska områden, kösituationer mm. I 
prognosarbetet medverkar verksamhetschefer, 
förskolechefer, chef för kvalitet- och utveckling, chef 
för ekonomifunktionen samt samordnare.  

Arbete med prognoser 

Fortsätta prognosarbetet inom 
förvaltningen och i samverkan med 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Noggrant följa 
befolkningsutvecklingen, analysera 
beläggningsgrader inom olika 
geografiska områden, kösituationer 
mm. 

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

30 slumpmässigt utvalda förskolor har kontaktats via 
telefon. En geografisk spridning har gjorts vid urvalet. 
Frågor har ställts till tillsvidareanställda personal. Av 
de 30 tillfrågade svarade 20 att det inte känner till 
rutinen, Borås Stads rutin för hantering av synpunkter. 
Vidare angav 16 av 30 personer att de informerar 
vårdnadshavare att de finns möjlighet att lämna 
synpunkter. Av de tillfrågade svarade 11 av 30 
personer att de informerar om hur vårdnadshavare 
kan lämna synpunkter. Ett aktivt arbete behöver ske 
inom hela förvaltningen för att höja kunskapen om 
rutinen och dess innehåll. Inkomna synpunkter är en 
viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet på alla 
nivåer i förvaltningen. 
 
Vid kontroll av inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen har det enbart vid 2 av 28 fall först 
inkommit ett klagomål via 
synpunktshanteringssystemet.  

Implementera rutinen 

Borås Stads rutin för hantering av 
synpunkter ska i högre grad 
implementeras i verksamheten. 
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Datum 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2018 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 

kontrollplanen för 2018 och översända den till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Varje nämnd ska löpande följa upp det interna kontroll-

systemet inom sitt verksamhetsområde och i samband med årsredovisningen 

redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.                

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2018                                

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 5 februari 2019. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Pernilla Bjerkesjö 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Uppföljning Intern kontroll 2018 

Kommunstyrelsen 
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1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Delegation Kontrollera om KS är rätt beslutsinstans 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 10 st KS-beslut 

10 stycken ärenden har granskats av stadsjuristen 
och i samtliga dessa ärenden är besluten fattade av 
rätt instans 

 

Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 10 st KS-beslut 

10 st ärenden är granskade av stadsjuristen och i 
samtliga dessa ärenden bedöms besluten vara 
korrekta 

 

1.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Kontrollmetod 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Kontroll avseende april av 3 stycken ansvar med totalt 
33 medarebetare har genomförts av Löneservice. 
Kontrollen utfördes utan anmärkning med undantag 
för ett fall av felaktig/bristfällig stämpling men det var 
åtgärdat månaden efter. 

 

Kontrollera att rätt lön betalas ut till rätt person vid rätt 
tidpunkt. 
 
Kontrollmetod 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice. 

Kontroll avseende april av 3 stycken ansvar med totalt 
33 medarebetare har genom förts av Löneservice. 
Kontrollen utfördes utan anmärkning med undantag 
för ett fall av felaktig/bristfällig stämpling men det var 
åtgärdat månaden efter. 

 

1.3 Ekonomi 

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

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten,YY-kod korrekt finns på fakturan, F-
skatt, organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest. 
 
Kontrollmetod 
Stickprovsstorlek 1-2% 

Kontroll har genomförts av 35 st fakturor. Den 
absoluta merparten var korrekt hanterade men i tre 
fall saknades YY-kod och i två fall där fakturan avsåg 
kursdeltagande attesterades även egna kostnader 
samt i ytterligare ett fall var beloppet för högt för den 
som utfört attesten.  

Agresso har uppdaterats för 
stadsledningskansliets ansvar så 
att inte attester kan utföras på 
belopp större än vad som är 
beslutat i attestregler. 

 

Kontrollera att objektsregistret är uppdaterat 
 
Kontrollmetod 
Stickprov 1-2% 

Kontroll av 10 st objekt i registret har utförts. I 
samtliga fall är objekten mobiltelefoner och namnen 
kopplade till objekten är anställda på 
Stadsledningskansliet. Endast ett objekt var felaktigt 
konterat. 

 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 
 
Kontrollmetod 
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

30 st fakturor bokförda i maj och oktober har 
kontrollerats . I ett fall saknades syfte och för ett antal 
av fakturorna saknades deltagarförteckning. 

Fortsatt information/utbildning till 
attestansvariga 

 

Upphandling Att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs 
 
Kontrollmetod 
Stickprov i direktupphandlingsmodulen 

Av totalt  18 stycken direktupphandlingar som 
genomförts t  o m 180630 har stickprov gjorts på 7 
stycken. De kontrollerade direktupphandlingarna hade 
alla utförts korrekt. 
 
Under andra halvåret 2018 har 3 stycken 
direktupphandlingar genomförts, samtliga har 
granskats och är korrekt utförda. 

 

Att inköp följer ramavtal 
 
Kontrollmetod 
Stickprov i Spend by Exitia 

Programmet Spend by Exitia är ännu inte 
implementerat men en mindre kontroll i Agresso t o m 
180630 av de stora avtalen  t ex kontorsmaterial  och 
telefoni visar god följsamhet mot ramavtal. Inköp av 
blommor görs hos flera leverantörer trots att det finns 
ett ramavtal, vilket kommer följas upp. 
 
Under andra halvåret 2018 har kontorsmaterial, 
livsmedel och blommor kontrollerats och avtal följs 
väl. 
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1.4 Egen verksamhet 

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

Verksamhetskontroller Kontrollera hur många förfrågningar från 
verksamheterna om ersättare som inte har kunnat 
lösas med anställda från bemanningsenheten 
 
Kontrollmetod 
Statistik från Bemanningsenheten 

Statistiken gällande täckningsgrad visar hur stor del 
av lagda beställningar till bemanningsenheten som är 
täckta av vikarier. Det framgår ej om verksamheten 
själv fått ringa det sista samtalet för att få en vikarie 
på luckan. 

Bemanningsenheten vrider och vänder på alla 
möjligheter för att hjälpa verksamheterna så mycket 
det bara går för att täcka luckan. Om vikarier inte 
svarar (kanske är i skolan) eller tackar nej så händer 
det att vikarien slutat skolan när enheten ringer men 
även att vikarien tackar ja till arbete när enheten 
ringer och nej när bemanningsenheten ringer. Det kan 
bero på olika saker såsom att vikarier lättare tackar ja 
om en kollega ringer. Vi har även ibland fått till oss av 
vikarier att till bemanningsenheten ”vågar” de säga 
nej men inte alltid när enheten ringer. 
 
Vikarierna i bemanningsenheten område 
äldreomsorg, område funktionshinder och individ- och 
familjeomsorg har under juni, juli och augusti 
semestervikariat på enheterna. Sommaren 2018 hade 
äldreomsorgen önskemål om att all tillsvidareanställd 
pool skulle vara utplacerade på enheterna eftersom 
det var svårt att hitta tillräckligt med vikarier till 
hemtjänsten. Täckningsgraden för juni, juli och 
augusti berörs av att de flesta vikarier går på 
semestervikariat på enheterna. 
 
I grundskolan finns administratörer som bokar 
vikarierna. Det sätt de gör det på i systemet gör att vi 
inte får fram statistik.  Flertal uppmaningar har gått ut 
att administratörer ska boka så vi får statistik men det 
har inte slagit igenom. Bemanningsenhetens uppdrag 
för grundskolan är att rekrytera vikarier till 
korttidsfrånvaron samt vara behjälplig med kandidater 
till kortare vikariat. 
 
Bemanningsenhetens uppdrag är att täcka 
korttidsfrånvaro, grundbemanningen är 
förvaltningarnas ansvar. Eftersom vissa förvaltningar 
saknat och saknar tillsvidareanställda blir trycket än 
hårdare på bemanningsenheten. För att det inte ska 
gå ut över medborgarna har bemanningsenheten fast 
det inte ingår i uppdraget, inte gjort någon skillnad om 
beställningen av vikarie beror på vakans eller 
korttidsfrånvaro. 

Äldreomsorgen täckningsgrad i procent 
Januari 77% 
Februari 77% 
Mars 80% 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontrollera bemanningsenhetens netto d v s hur 
många har anställts på bemanningsenheten och hur 
många anställda på bemanningsenheten har lämnat 
för längre vikariat ute på förvaltningarna 
 
Kontrollmetod 
Statistik från Bemanningsenheten 

Antalet nyrekryteringar som gjorts under tidsperioden 
januari till maj 2018 är ungefärligen: 
 
Bemanningsenheten område äldreomsorg: 694 st 
Bemanningsenheten område funktionshinder: 170 st 
Bemanningsenheten område pedagogik: 740 st 
 
De siffror vi kan få fram är hur många vikarier som har 
haft en samtidig anställning i bemanningsenheten och 
på en förvaltning. Vi kan inte få fram från systemen 
hur många som har lämnat bemanningsenheten för 
längre vikariat på en förvaltning. Det framgår inte om 
vikarien först varit anställd på förvaltningen och sedan 
kommit till bemanningsenheten. Det framgår heller ej 
hur många som bemanningsenheten rekryterat som 
direkt gått till vikariat på förvaltningarna. 
Nedan redovisas hur många som under perioden 
januari till och med maj samt september till och med 
november 2018 haft en samtidig anställning på 
bemanningsenheten och på en förvaltning. Under 
sommarmånaderna går de allra flesta vikarier på 
semestervikariat på en förvaltning. 
 
Bemanningsenheten område äldreomsorg: 274 st 
Bemanningsenheten område funktionshinder: 85 st 
Bemanningsenheten område pedagogik: 416 st 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontrollera hur många av de som anställts på 
bemanningsenheten som är tillgängliga för arbete 
motsvarande heltid 
 
Kontrollmetod 
Statistik från Bemanningsenheten 

Även om bemanningsenheten rekryterar nya vikarier i 
princip varje vecka så är det inte antalet vikarier som 
är avgörande hur vi lyckas hjälpa verksamheterna 
med deras behov av ersättare. Det som är av 
betydelse är hur många av de ca 2000 vikarier vi har i 
Borås Stad som verkligen arbetar. De flesta vikarier 
kombinerar arbetet som timavlönad med annan 
sysselsättning såsom studier, föräldraledighet eller 
andra arbeten. Det är heller inte ovanligt att 
timanställda reser längre perioder, inte arbetar pga 
hög intensitet av studier mm. Tyvärr går det inte via 
de system vi har att få ut svar på frågeställningen, 
Kontrollera hur många av de som anställts på 
bemanningsenheten som är tillgängliga för arbete 
motsvarande heltid 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontrollera hur Bemanningsenhetens roll ser ut i 
förhållande till förvaltningarnas behov av personal 
 
Kontrollmetod 
Analys av Bemanningsenhetens del i kedjan 
avseende förvaltningarnas och Bemanningsenhets 
beroende av varandra 

För att uppnå bästa resultat behöver 
bemanningsenheten och förvaltningarna ha ett nära 
samarbete då vad den ena parten gör eller inte gör får 
effekt på den andra. Bemanningsenheten är en del i 
förvaltningarnas kedja och vi är beroende av 
varandra. 
 
2017 var ett uppstartsår på många sätt med 
omorganisationen till fackförvaltningar och central 
bemanningsenhet. Under 2017 hade inte 
bemanningsenheten och förvaltningarna tillräcklig 
dialog med varandra för att få en förståelse för 
varandras utmaningar. Därav har 
bemanningsenheten till 2018 upprättat en 
kommunikationsplan där vi på olika nivåer möter 
förvaltningarna för att lyssna in och arbeta 
tillsammans för att lösa personalbehoven så bra som 
möjligt. I dag finns regelbunden kommunikation 
mellan förvaltningarna och bemanningsenheten. 
 
Det är högkonjunktur i Sverige vilket både 
förvaltningarna och bemanningsenheten känner av. 
Många förvaltningar har svårigheter att hitta tillräckligt 
med utbildad personal till sina tjänster och därtill är 
det höga sjuktal. Det leder till att många av de vikarier 
vi rekryterar för att täcka korttidsfrånvaro får vikariat 
ute på förvaltningarna för att täcka vakanser eller 
längre sjukskrivningar. Det resulterar i att färre 
vikarier finns att tillgå för korttidsfrånvaro. 
 
Då det är högkonjunktur finns det gott om arbete och 
de flesta väljer inte att arbeta som timavlönad när det 
finns möjlighet att få en mer stadigvarande 
lösning.Som arbetsgivare ”äger” vi inte de 
timavlönades tid. Vikarierna bestämmer själva om de 
vill arbeta eller ej. Det innebär att även om 
bemanningsenheten rekryterar hela tiden och många 
vikarier finns anställda så finns det luckor som ingen 
vikarie kan/vill arbeta. En åtgärd kan vara att 
tillsvidareanställa personal i pooler. Vi ”äger” då deras 
arbetstid och de kan inte tacka nej till arbete. 
 
Bemanningsenhetens uppdrag är att täcka 
korttidsfrånvaro, grundbemanningen är 
förvaltningarnas ansvar. Eftersom en del förvaltningar 
saknat och saknar tillsvidareanställda blir trycket än 
hårdare på bemanningsenheten. För att det inte ska 
gå ut över medborgarna har bemanningsenheten fast 
det inte ingår i uppdraget, inte gjort någon skillnad om 
beställningen av vikarie beror på vakans eller 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontrollera att det samarbete och samverkan som 
CKS inlett 2017 med Föreningsstödsenheten, 
Bemanningsenheten,  Mark/Exploatering och 
avseende LOV tillsammans med den kartläggning av 
samtliga inköp som CKS utfört är tillräckligt för att 
motverka att organiserad brottslighet får fäste i Borås 
Stad. 
 
Kontrollmetod 
Analys av CSK arbete för att motverka att organiserad 
brottslighet får fäste i Borås Stad 

Riskanalys angående CKS arbete för att motverka 
organiserad brottslighet bifogas. Analysen är utförd av 
CKS och daterad 2018-02-27. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys Åtgärd 

Kontrollera om det stöd verksamheterna fått från CKS 
varit tillräckligt för att inte betala ut bidrag på falska 
grunder, inte anlita oseriösa företag, inte bidra till 
penningtvätt och inte stötta odemokratiska rörelser. 
 
Kontrollmetod 
Kort skriftlig enkät till ansvarig för Föreningsenheten, 
Bemanningsenheten, Mark/Exploatering, 
Koncerninköp och LOV utifrån om man fått tillräckligt 
med stöd från CKS för att kunna göra bedömningen 
att bidrag inte betalats ut på falska grunder, inte 
anlitat oseriösa företag, inte bidragit till penningtvätt 
och inte stött odemokratiska rörelser. 

En skriftlig enkät bestående av två stycken frågor 
skickades ut till ansvarig för Föreningsenheten, 
Bemanningsenheten, Mark/Exploatering, 
Koncerninköp och LOV: 
 
1. Har CKS stöd under 2017 bidragit till att förhindra 
att kriminella personer/företag tagit sig in i 
verksamheten? 
 
En av enheterna besvarade frågan med "Ja, till viss 
del" och resterande fyra enheter svarade "Ja" 
kompletterat med följande kommentarer: 
- "CKS har tagit fram fakta som ligger utanför FOF´s 
kompetensområde, vilket förenklat beslut till avslag" 
- "Vi vet såklart inte med säkerhet om vi undvikit 
något oegentligt, eftersom de affärer inte kom till 
stånd, det skulle eventuellt kunnat bli rena affärer av 
dem också. Nåväl, vi har fått ökad kunskap, vilka 
kriminella 
verksamheter/företagskategorier/förfaringssätt som vi 
bör vara observanta på." 
-"I LOV-upphandlingar har de varit bidragande. CKS 
har hjälpt till att granska olika anbudsgivare i 
upphandlingar." 
- "Stödet har främst bestått av kunskap om hur 
företag och oegentligheter ser ut och därigenom 
bidragit med ett ökat utredningsunderlag för beslut." 
 
2. Finns det behov av ytterligare stöd (jmf med 2017) 

från CKS för att säkerställa att inte kriminella 
personer/företag tar sig in i verksamheten? 
 
Två av enheterna uttryckte att de inte har behov av 
ytterligare stöd, en enhet att det finns ett litet behov 
och resterande två att det finns ett stort behov. 
Kompletterat med följande kommentarer: 
-"Vi önskar regelbundna avstämningar och 
kontinuerlig dialog." 
-"Önskemål från koncerninköps sida är att CKS ska 
ha möjlighet att delta/granska vid fler upphandlingar. 
Idag sker granskning enbart när koncerninköp 
misstänker något, dock vore det bra med en 
granskning även vid andra tillfällen." 
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2 Uppföljning direkta åtgärder 

Anvisning 
 

Rubriken kan döljas i enhetsanpassningen om inga direkta åtgärder finns att redovisa 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00192 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

            

Ärendet i sin helhet 

Räddningstjänstförbundet redovisar ett resultat för 2018 på + 2,3 mnkr, 

jämfört med + 6,5 mnkr för 2017. Förbundets egna kapital var vid 

årsskiftet 51,3 mnkr, balansomslutningen 149,2 mnkr och soliditeten 34 % 

(f å 34 %). Borås Stads kostnad 2018 till förbundet var 81,2 mnkr (f å 

79,7).    

 

Enligt lagen om kommunalförbund ankommer det på respektive 

förbundsmedlem att besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  

 

Revisorerna bedömer att verksamheten i Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig. Revisorerna tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i 
densamma. 

           

   

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning och revisionsberättelse från Södra Älvsborgs 

Räddningstjänstförbund, 2019-03-26 

   

Samverkan 

- 

 

 



Borås Stad 
  Sida 
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[Namn] Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Bakgrund 

Förbundet har genomfört en risk-, väsentlighets- och konsekvensanalys av verksamheten för 
2018 genom att ringa in de rutiner och processer som är viktiga att följa upp.  
 
Förbundets metod för riskhantering och internkontroll omfattar identifiering och värdering av 
risker samt framtagande av åtgärdsplaner. 
 
På Direktionens uppdrag har fyra internkontroller genomförts under 2018 enligt nedan 
redovisade sammanfattningar.

 

1  Ökat antal inkomna myndighetsärenden 

 
Kontrollområdet har flyttats från internkontrollplan 2017 till internkontrollplan 2018 
för att se om behov av att vara kvar i internkontrollplan kvarstår. 
Inkomna myndighetsärenden ökade med 19% under 2017 jämfört med föregående år vilket 
medför att mer tid läggs på remisser. Med samma bemanning står organisationen för valet 
att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid eller att planerade 
tillsyner inte kan utföras i samma omfattning. 
 
Enligt statistik är de ärenden som ökar mest under 2017 byggärenden och polistillstånd. 
Byggärenden är dessutom den typ av ärende som är mest tidskrävande. Ökning av 
inkommande ärenden gör att egenstartade ärenden i form av tillsyner enligt lagen om skydd 
mot olyckor inte görs i samma omfattning och det finns risk att planerade tillsyner inte kan 
genomföras eller att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid 
under 2018. Det finns en korrelation mellan tillsyner och räddningstjänstens remissvar i 
byggskedet. Om det inte byggs rätt från början är det mer komplicerat och dyrare att kräva 
en åtgärd i ett förvaltningsskede. 
 
Risken är också att minskad insyn i plan- och byggprocessen ger ökade kostnader för 
samhället i samband med tillsyner på grund av initiala byggfel. Byggfel kan också leda till att 
det ställs andra krav på räddningstjänstens operativa förmåga vilket medför att det uppstår 
onödiga risker för individer och personal vid räddningsinsatser. 
 
Byggnationerna styrs mycket av konjunktur. Omvärldsbevakning visar att byggandet inte 
kommer minska under 2018 om inte det ekonomiska läget drastiskt förändras på kort tid. 
Trots full insyn i plan- och byggprocessen krävs det att SÄRF utför tillsyner enligt Lagen 
om skydd mot olyckor för att i förvaltningsskedet nå verksamheter med ett mer lämpligt 
intervall. Intervallet för tillsyn är inte lagstadgat utan ska baseras på 
verksamhetens/anläggningens riskbild. 
 
I internkontrollplanen 2017 beslutades det att en plan för prioritering skulle tas fram kring 
vad som skulle göras. Planen skulle även visa på lämplig bemanning för den del av 
avdelningen Skydd och Samhälle som jobbar med förebyggande brandskydd. Målet är att 
svara på alla inkomna ärenden inom avsedd remisstid och samtidigt göra de tillsyner som 
prioriteras enligt tillsynsplan. 
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Under 2018 minskade antalet byggärenden och avdelningen Skydd och Samhälle har under 
året blivit fullbemannade enligt organisationsskiss och tillsynsarbetet har effektiviserats. 
Resurser från kombitjänster har minskat. Risker kvarstår under 2019 men kommer inte 
lyftas som kontrollområde. 

 

2  Förberedelse inom kris och säkerhet 

 
Det finns en risk att SÄRF inte kan förbereda sig på rätt sätt inom Kris & Säkerhet. Vid en 
extraordinär händelse är SÄRF en central aktör men vid kommunernas planering och 
fördelning av resurser är Räddningstjänsten inte delaktig. Risken är att SÄRF inte kan 
förbereda sig på rätt sätt vilket kan drabba invånarna, egendom och miljö. Genom 
kommunikation och aktivt deltagande i aktiviteter kring krisberedskap och totalförsvar ska 
SÄRF bli en del av arbetet. 
 
Att rekrytera en krisberedskapsstrateg som har dialog med kommunledningar och SÄRFs 
ledning har ej lyckats på grund av bristande sökningsunderlag. Omtag tas under 2019. 
 
SÄRF har tidigare inte varit tillräckligt engagerade i frågan. Kursen Högre kurs för 
samhällets krisberedskap och totalförsvar säkerställer kompetens på ledande funktioner. 
Kompetensen från tidigare arbetsgivare hos en av medarbetarna på avdelningen och hans 
aktiva deltagande i sjuhäradsnätverket bidrar också till att risken minskar. Deltagande vid 
krissamverkansdagar, både på lokal nivå och regional nivå bidrar också till minskad risk. 
 
En kontinuerlig uppföljning vid tertialuppföljningar kring var vi ligger i arbetet ska göras. 
En arbetsstruktur för SÄRF kring krisberedskap och totalförsvar bör även tas fram. 
 

3  Upprätthålla beslutad bemanning på RiB-kårer 

 
Kontrollområdet har flyttats från internkontrollplan 2017 till internkontrollplan 2018 
för att se om behov av att vara kvar i internkontrollplan kvarstår. 
På grund av svårigheter med rekrytering inom RIB-kåren finns en risk att beslutad 
bemanning inte kan upprätthållas. I organisationen finns det sedan 2018-01-01 inom 
avdelningen Insats och Beredskap en Sektionschef med ansvar för RIB-stationerna. Under 
2018 ska uppföljning göras för det faktiska bemanningsläget på respektive RIB-station, 
månad för månad, och orsakerna till detsamma samt ska strukturerade medarbetarsamtal 
genomföras med platscheferna vid RIB-stationerna för att följa upp avgångarna. 
 
Som genomförda åtgärder under 2018 finns anställning av en sektionschef som enbart har 
till uppgift att vara ansvarig för RiB- och värnstationer. Syftet är att ge platschefer och 
övriga inom RiB- och värnorganisationen stöd och synliggöra en del av vår organisation 
som inte fått den uppmärksamhet som de behöver. Genom snabbare kontaktvägar in mot 
ledning och stödfunktioner samt mer närvaro på stationernas arbetsplatsmöten, övningar 
och i rekryteringsprocessen skall de känna mer delaktighet. Upplevelsen är redan nu att 
man uppfattar sig mer synliggjorda inom SÄRF:s organisation. 
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Under året har rekrytering till RiB och värn gjorts kontinuerligt med vårt system med 
praktik före slutgiltiga anställningstester. Ett system som ger de sökande en bättre inblick i 
yrket innan man tar det slutgiltiga steget in i yrket. Av årets 29 praktikanter så är i dag 8 i 
tjänst och 13 skall utbildas under våren 2019. Nya sätt att lösa beredskapen genom 
brandmän som enbart har beredskap på del av dygnet samt beredskap på två orter (hemort 
samt arbetsort) har genomförts. Ytterligare idéer finns på hur vi kan underlätta bemanning 
som kontorsarbetsplats för distansarbete på brandstation som exempel.  
 
Antal avgångar under året är totalt 15 st och 21 st har nyanställts varav tre återgått till 
arbetet vilket är väldigt positivt. Detta kan dock förändras fort då några stationer ligger nära 
sin lägsta nivå för antal anställda. Inspirationsdag för kvinnor har genomförts vid två 
tillfällen och gett ett flertal deltagare som i dag är anställda. 
 
Samtliga platschefer har under året haft ett första utveckling/platschefssamtal. Dessa kan 
vara en start för att stärka platscheferna i deras roll i organisationen. 

 

4  Underhåll av övningsfältet 

 
På grund av bristande underhåll på anläggningen då den används frekvent finns risk för 
stopp på delar av övningsfältet med konsekvensen att kostnad för intern övning och 
utbildning kan öka eller inte genomföras samt att intäkt från externa aktörer kan minska. 
 
Under året har kraftiga åtgärder vidtagits för att förbättra säkerheten och standarden på 
förbundets övning- och utbildningsanläggning, Guttasjön. I mars 2018 genomfördes en 
behovsanalys på övningsfältet. Flera av övningsanordningarna visade brister och behövde 
åtgärdas. Det fanns även stora mängder materiel/skräp som inte användes till något som 
behövde transporteras till återvinning. 
 
Ett äskande av medel på 1.1 miljoner tilldelades för att ta tag i det mest akuta. Större 
reparationer genomfördes under sommaren och de övningsanordningar som reparerades är 
nu i bra skick.  
 
Personalen på Guttasjön påbörjade i juni ett arbete med att forsla bort materiel, skräp och 
diverse för återvinning. Över 200 ton har gått till återvinning. En säkerhetsdoktrin har 
tagits fram och implementerats för att höja säkerheten för de som övar och arbetar på 
fältet. 



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 2 till Årsbokslut

Årsbokslut 2018 per ansvar och projekt

Avdelning 100 Direktion

P-kod Projekt Budget Utfall

LA100 Löpande administration -114 000 -22 562

LONER Löner från Hogia lön -150 000 -160 579

Totalt -264 000 -183 141

Avdelning 110 Revision

P-kod Projekt Budget Utfall

LA101 Löpande administration -95 000 -82 876

LONER Löner från Hogia lön -55 000 -37 658

Totalt -150 000 -120 534

Avdelning 120 Förbundsdirektör

P-kod Projekt Budget Utfall

Försäljning Anläggn tillg 0 252 100

LA102 Löpande administration -584 200 -613 824

LA110 Personalutbildning -152 000 -142 496

SA310 Information -465 000 -432 649

LONER Löner från Hogia lön -4 178 774 -2 320 576

Totalt -5 379 974 -3 257 445

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 1



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Avdelning 200 Verksamhet & Chefsstöd

P-kod Projekt Budget Utfall

LONER Löner från Hogia lön -4 726 916 -4 796 408

BB350 Företagshälsovård -1 336 084 -1 283 363

SA100 Löpande administration -182 300 -200 024

SA110 Personalutbildning -90 250 -54 162

SA120 Ekonomihantering -534 750 -327 449

SA130 Dokumenthantering -96 900 -103 055

SA135 Projekt -133 250 -7 200

SA140 Telefonväxel -232 750 -217 803

SA150 Kontorsmateriel & maskiner -210 000 -141 138

SA160 Försäkringar -800 000 -816 452

SA200 Personalhantering heltid -770 750 -666 307

SA201 Personalhantering alkoholtestning -15 200 -11 400

SA205 Trivselpengar 0 -94 098

SA210 Personalhantering deltid -379 200 -143 033

SA220 Lönehantering -465 750 -471 225

Totalt -9 974 100 -9 333 117

Avdelning 410 Insats & Beredskap

P-kod Projekt Budget Utfall

BA100 Löpande administration -203 125 -264 203

BA110 Personalutbildning -185 250 -205 212

BB100 Avtal Falköping 316 000 348 394

BB101 Avtal Mullsjö -20 900 -8 832

BB102 Avtal Gislaved -239 400 -186 868

BB104 Avtal Falkenberg 500 18 582

BB105 Avtal Herrljunga 30 000 29 414

BB106 Avtal RSG -9 500 10 992

BB107 Avtal Jönköping -9 500 -118 280

BB108 Avtal Alingsås-Vårgårda -9 500 0

BB110 Avtal Ardagh Glass Limmared 365 000 369 596

BB112 Avtal IVPA -160 000 0

BB120 Avtal Vattendykning 0 0

BB200 RCB - beredskap -903 321 -715 421

BB210 IL2 - beredskap -635 000 -723 595

BB220 Räddningsinsatser extra ordinära -145 350 -80 772

BB221-BB224 Skogsbränder sommaren 2018 0 0

BB360 LIA - praktikanter 0 -1 245

IB100 Räddningstjänstplanering -23 750 9 254

IB110 Restvärdesräddning 350 000 384 068

IB130 SOL-centralen -147 250 -107 160

IB140 SOS-Alarm -3 157 000 -2 938 664

IB160 Kommunikation -1 281 050 -1 550 778

LONER Löner från Hogia lön -55 425 481 -54 410 662

Totalt -61 493 877 -60 141 392

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 2
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Avdelning 412 Personal Deltid & Värn

V-kod Verksamhet Budget Utfall

210 Bollebygd deltidskår -2 705 795 -2 910 211

211 Töllsjö räddningsvärn -164 088 -270 001

221 Dalsjöfors deltidskår -2 649 526 -2 861 321

222 Fristad deltidskår -2 710 486 -2 634 779

223 Viskafors deltidskår -2 111 276 -2 314 348

224 Borgstena räddningsvärn -127 244 -141 524

225 Hedared räddningsvärn -131 532 -199 485

230 Svenljunga deltidskår -2 793 979 -2 803 964

231 Mjöbäck deltidskår -2 367 132 -2 417 091

240 Tranemo deltidskår -1 754 859 -1 674 384

241 Dalstorp deltidskår -2 540 710 -2 619 146

243 Limmared deltidskår -1 754 860 -1 781 520

244 Länghem räddningsvärn -158 711 -247 936

250 Ulricehamn deltidskår -4 182 961 -4 434 187

251 Hökerum räddningsvärn -125 717 -114 608

252 Trädet deltidskår -1 608 003 -1 505 127

253 Vegby deltidskår -2 488 003 -2 627 762

254 Liared räddningsvärn -131 532 -97 402

260 Kinna/Skene heltid/deltid -1 206 410 -1 246 186

261 Fritsla deltidskår -1 236 713 -1 284 849

262 Horred deltidskår -2 441 092 -2 439 237

263 Sätila deltidskår -2 342 067 -2 063 966

264 Torestorp deltidskår -1 114 188 -1 073 915

Totalt -38 846 884 -39 762 949

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 3
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Avdelning 420 Utbildning

P-kod Projekt Budget Utfall

BB300 Kompetensutbildning MSB -1 462 240 -1 476 940

BB305 Arbetsmiljöutbildning -47 500 0

BB310 Körkortsutbildning -95 000 -208 797

EA100 Löpande administration -62 250 -29 206

EA110 Personalutbildning -10 450 -53 801

EA200 Utbildningsmaterial gemensam -13 538 0

EU110 Information/utbildningsprojekt -124 788 -185 123

EU200 Brandkunskap extern kund 206 000 461 768

EU201 Uppdragsutbildningar 300 000 3 138

EU205 Brandskyddskontrollant 15 000 -508

EU206 SBA steg 2 0 3 682

EU210 Heta arbeten 412 000 288 289

EU211 Anläggningsskötare 5 000 -2 190

EU212 Brandfarlig vara steg 1 25 500 -7 931

EU213 Brandfarlig vara steg 2 43 380 0

EU218 Sotningskurs 6 110 16 014

EU220 Sjukvårdsutbildning 160 000 397 513

EU230 Avtal räddningstjänstgymnasiet 600 000 504 910

EU234 Avtal Vårdhögskola 35 000 29 164

EU235 Avtal Medlemskommuner 598 694 1 493 596

EU240 Utbildning räddningstjänster/MSB 1 348 211 875 443

EU299 Uthyrning externa anordnare 498 565 771 797

IB200 Metodutveckling -142 500 0

IB900 Inomhusbranden 0 0

IB906 MSB Förb Sveriges friv Brandkårer 0 8 743

IU100 Internutbildning, heltid -209 000 -144 315

IU110 Internutbildning, deltid -620 300 -755 630

IU130 Grundutbildning, deltid -633 500 -529 451

LONER Löner från Hogia lön -4 467 030 -4 787 879

TG110 Kök / matsal 116 750 148 996

TG120 Lönebidragsanställning -79 340 -54 072

TG200 Övningsanordningar -906 250 -1 716 560

TG210 Övningsmateriel -1 013 250 -1 641 927

Totalt -5 516 726 -6 591 277

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 4
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Avdelning 430 Teknik & Fastighet

P-kod Projekt Budget Utfall

LONER Löner från Hogia lön -8 082 316 -7 913 700

BB320 Fysisk träning -205 255 -227 042

IB120 Automatiska brandlarm 7 527 967 6 990 188

SA190 Museet -38 950 -66 924

SA290 Personalservering -18 750 -71 582

SA300 IT/Datahantering -2 039 600 -1 847 289

TA100 Löpande administration -16 650 -23 065

TA110 Personalutbildning -38 950 -51 620

TA120 Lönebidragsanställning 0 92

TL205 Guttasjön, fastigheter -643 781 -682 400

TL210 Bollebygds brandstation -458 350 -453 404

TL211 Töllsjö brandstation -127 350 -116 119

TL220 Borås brandstation -5 218 905 -5 416 000

TL221 Dalsjöfors brandstation -188 294 -137 504

TL222 Fristad brandstation -219 275 -205 209

TL223 Viskafors brandstation -98 610 -102 936

TL224 Borgstena brandstation -37 153 -33 180

TL225 Hedareds brandstation -35 398 -40 690

TL226 Förråd Borås -48 000 -48 537

TL230 Svenljunga brandstation -1 075 400 -1 059 969

TL231 Mjöbäcks brandstation -141 350 -173 653

TL240 Tranemo brandstation -394 950 -432 657

TL241 Dalstorps brandstation -146 550 -105 271

TL243 Limmareds brandstation -8 550 -7 358

TL244 Länghems brandstation -66 700 -65 915

TL250 Ulricehamns brandstation -1 407 900 -1 437 417

TL251 Hökerums brandstation -59 750 -49 621

TL252 Trädets brandstation -138 500 -201 088

TL253 Vegby brandstation -104 850 -114 080

TL254 Liareds brandstation -72 850 -71 112

TL260 Skene brandstation -2 120 273 -2 102 917

TL261 Fritsla brandstation -168 550 -161 830

TL262 Horred brandstation -547 250 -528 825

TL263 Sätila brandstation -257 300 -242 578

TL264 Torestorp brandstation -110 310 -101 743

TL265 Förråd Skene -77 000 -59 698

TL269 Skene övningshus -206 312 -232 666

TV100 Fordonsverkstad Borås -3 576 300 -3 999 464

TV110 Fordonsverkstad Mark -568 080 -678 665

TV120 Rökskyddsverkstad -375 500 -433 874

TV130 Kemverkstad -196 250 -236 236

TV140 Slangverkstad -268 190 -155 501

TV150 Radioverkstad -344 850 -378 111

TV155 Radiolänknät -6 450 -68 361

TV160 Skrädderi -1 379 590 -1 212 240

TV170 Ersättningsförråd -1 300 000 -1 313 662

TV180 Tvätthall -82 000 -62 760

TV190 Snickeri -14 250 -1 586

Totalt -25 203 425 -26 135 779

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 5



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Avdelning 440 Skydd & samhälle

P-kod Projekt Budget Utfall

AF100 Analys och uppföljning -50 000 -35 943

AF140 Extraordinära händelser -4 750 -5 121

AF206 Avtal Borås Stad Civilförsvar 0 0

AF230 Avtal Krisberedskap och säkerhet 0 0

AF240 Avtal Marks Kommun 0 0

LONER Löner från Hogia lön -4 868 417 -4 246 624

MA100 Löpande administration -43 800 -39 446

MA110 Personalutbildning -75 000 -91 404

MF100 Tillsyn LSO 350 000 263 009

MF113 Tillst brandfarliga och expl. varor 200 000 485 241

MF120 Avtal byggnadsnämnder 500 000 522 759

Totalt -3 991 967 -3 147 529

Filmamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 6



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Bilaga 1 till Årsbokslut 2018

Årsbokslut 2018 per kontoklass

Resultat per kontoklass

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 23 708 983 24 224 298

Personal -122 229 167 -121 319 121

Pension -15 123 684 -12 366 189

Materiel -11 494 627 -12 558 467

Tjänster -29 099 098 -29 665 871

Avskrivningar -6 671 581 -6 569 863

Räntekostnader -2 000 -12 725

Ränteintäkter 0 230

Kommunbidrag 160 600 000 160 600 584

Totalt -311 174 2 332 876

Resultat per Avdelning

Avdelning Budget Utfall

Direktion -264 000 -183 141

Revision -150 000 -120 534

Förbundsdirektör -5 379 974 -3 257 445

Verksamhet & Chefsstöd -9 974 100 -9 333 117

Insats & Beredskap -61 493 878 -60 141 392

Personal Deltid -38 846 884 -39 762 949

Utbildning -5 516 727 -6 591 277

Teknik & Fastighet -25 203 428 -26 135 779

Skydd & Samhälle -3 991 968 -3 147 529

Finansförvaltning 150 509 785 151 006 039

Totalt -311 174 2 332 876

Filnamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 1



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Resultat Förbundsledning

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 0 254 643

Personal -4 601 482 -3 032 880

Pension -191 792 -109 809

Material -54 500 -55 737

Tjänster -946 200 -617 337

Totalt -5 793 974 -3 561 120

Resultat Verksamhet & Chefsstöd

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 0 107 813

Personal -6 777 350 -6 616 259

Pension -272 150 -236 732

Material -218 600 -235 800

Tjänster -2 706 000 -2 352 139

Totalt -9 974 100 -9 333 117

Resultat Beredskap & Insats inkl Deltid löner

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 2 726 450 5 371 223

Personal -87 746 662 -92 221 795

Pension -9 706 874 -6 843 863

Material -578 425 -1 288 039

Tjänster -4 871 250 -4 921 867

Avskrivningar -164 000 0

Totalt -100 340 761 -99 904 341

Resultat Utbildning

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 7 295 070 5 973 079

Personal -8 408 357 -8 276 148

Pension -399 657 -355 411

Material -2 906 931 -2 831 642

Tjänster -1 096 850 -1 101 155

Totalt -5 516 725 -6 591 277

Filnamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 2



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Resultat Teknik & Fastighet

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 10 490 701 10 960 282

Personal -7 867 959 -7 838 411

Pension -675 341 -503 390

Material -7 718 973 -8 134 390

Tjänster -19 431 856 -20 619 870

Totalt -25 203 428 -26 135 779

Resultat Skydd & Samhälle

Kontoklass Budget Utfall

Intäkter 3 196 761 1 557 258

Personal -6 752 356 -4 416 385

Pension -372 235 -213 318

Material -17 196 -23 247

Tjänster -46 942 -51 837

Totalt -3 991 968 -3 147 529

Resultat Finans

Kontoklass Budget Utfall

Personal -75 000 1 082 757

Pension -3 505 634 -4 103 666

Avskrivningar -6 507 581 -6 569 863

Material 0 10 388

Tjänster 0 -1 666

Ränteintäkter 0 230

Bankkostnad -2 000 -12 725

Kommunbidrag 160 600 000 160 600 584

Totalt 150 509 785 151 006 039

Filnamn: Bokslut 2018.xlsx Sida: 3
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1 Inledning  
 
Visionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) är att uppnå ett 
olycksfritt samhälle. Visserligen en noll-vision men med syfte att förbygga, 
förhindra och minska risken för skada på person, hälsa, egendom och miljö med 
hänsyn till de lokala förhållandena med ett tillfredsställande och likvärdigt skydd 
mot olyckor samt minimera uppkommen skada med bästa resursåtgärd så långt 
det är möjligt. 
  

Med utgångspunkt i ett fyraårigt handlingsprogram med tydliga och nedbrytbara 
mål beskrivna i årliga verksamhetsplaner, ska organisationen arbeta mot samma 
mål före, under och efter händelser. Det fullständiga arbetet som organisationen 
utför är till flera delar svåra att mäta eller ha någon form av måluppfyllelse trots 
att insatserna ingår i uppdraget enligt LSO 1 kap 1 §. Att mäta trygghet kan endast 
fullgott göras genom trygghetsmätningar som likvärdigt kan jämföras från tid till 
annan för att skapa förutsättningar för lämpliga åtgärder. Det ligger i förbundets, 
medlemskommunernas liksom i allmänhetens intresse att ständigt utveckla och 
effektivisera vår verksamhet. Genom att förstärka samverkan och samarbete 
mellan olika samhällsaktörer, inte minst inom offentlig verksamhet, är ett arbete 
som ständigt pågår som också har börjat ge resultat.   
  

Förutsättningen för att nå verksamhetens mål och prioriteringar är att de är kända 
inom förbundets personalgrupper med olika ansvarsområden. Att förstå varje del i 
ett större sammanhang är en självklar ledningsfråga men också hur verksamheten 
styrs med tydliga strukturer, deltagatande i medarbetarforum samt riktade 
kommunikationsåtgärder.  
 
Förbundet har infört regelmässiga Tertialuppföljningar som innebär uppföljning av 
Budget, Verksamhetsplan, Internkontrollplan - genomgång av kontrollåtgärder 
utifrån årets riskanalys och utförda förbättringsåtgärder -, Arbetsmiljö, Miljö, 
Medarbetarsamtal, Jämställdhet, Kompetensinventering och Utvecklingsområden 
inom respektive avdelning. 
 
Sammantaget har räddningstjänstförbundet under 2018 uppfyllt de lagstadgade 
kraven och genomfört verksamheten med en ekonomi i balans. Det finns 25 st. 
prioriterade aktiviteter för 2018 och de är en del av målen beskrivna i 
Handlingsprogrammet 2016-2019.  
 

1.1 Uppdraget  
SÄRF:s huvudsakliga uppgifter, regleras i förbundsordningen som beslutas av 
medlemskommunernas direktion inför varje mandatperiod och fastställs av respektive 
medlemskommuns fullmäktige. Förbundsordningen beskriver de skyldigheter som åvilar 
medlemskommunerna enligt lag om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsynsskyldigheten som 
åligger kommunerna enligt lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och även pröva 
tillstånd enligt samma lag. I LSO anges att kommunen ska ha ett handlingsprogram för 
förebyggande verksamhet och räddningstjänst. SÄRF är en organisation som både ansvarar för 
och har en stödjande roll i samhällsviktiga funktioner för medlemskommunerna.  
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1.2 Verksamhetens styrdokument  
Att planera långsiktigt inger både stabilitet och förutsägbarhet inte minst inom den 
händelsestyrda verksamheten. Utifrån de nationella målen och förbundsordningen har 
direktionen fattat beslut om ett fyraårigt handlingsprogram där säkerhetsmål och 
prestationsmål för verksamheten redovisas. Utifrån läges- och problembeskrivningar samt 
riskanalyser prioriteras områden i kommunernas lokala mål som ett led att uppnå säkerhets- 
och prestationsmål inom tidsperioden.  
 
För att nå prestationsmålen beskrivs aktiviteter i de årliga verksamhetsplanerna som fastställs 
av direktionen. Detta dokument omfattar inte all verksamhet utan fokuserar på ett antal 
utvalda områden som prioriteras under budgetåret 2018. Aktiviteter kommer att följas upp 
tertialvis. Inom SÄRF är alla medarbetare lika betydelsefulla för att skapa en god och 
fungerande verksamhet. Med tydliga, konkreta och kommunicerade styrdokument möjliggörs 
förväntade resultat och effekter. 
 

1.3 Schematisk modell styrdokument 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

1.4  Verksamhetens mål 
SÄRF har utvecklat planering och uppföljning av verksamheten genom att bryta ner det 4-åriga 
Handlingsprogrammet till årliga verksamhetsplaner med Prioriterade aktiviteter. 
 
Som stöd för uppföljning av mål och aktiviteter används trafikljusmodellen som kompletteras 
med % -andel av färdigställande. Vid behov finns dessutom förklarande text under respektive 
aktivitet i kursiv stil. 
 
Årets samtliga aktiviteter som ingår i verksamhetsmålen för LSO är uppfyllda till 100 %. 
De prioriterade aktiviteterna är slutförda till 95 % och för de som inte är slutförda 
finns förklaringar under respektive aktivitet. 
 
 

  2 Förebyggande verksamhet 
 
Skydd och samhälle ansvarar i huvudsak för det olycksförebyggande arbetet, vilket omfattar: 

• Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
• Tillsyn och tillståndsgivning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor 
• Rådgivning och information till allmänhet, organisationer och myndigheter 
• Brandskyddsfrågor i byggprocessen och riskhantering i planprocessen 
• Sotning och brandskyddskontroll 

Lagen om skydd mot olyckor   Nationella mål  

Aktiviteter     Insatser, mått, mål  

Årliga Verksamhetsplaner   Prioriterade aktiviteter  

   Säkerhetsmål  
Handlingsprogram 2016-2019   
   Prestationsmål   
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• Insatsuppföljning 
• Medverkan i kommunernas krisberedskapsarbete 
• Övrig remisshantering 

  

2.1  Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor 
Räddningstjänsten ska utöva tillsyn över efterlevnad av lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagens 5 kapitel. Tillsyn avser att den 
enskildes skyldigheter utförs utifrån 2 kap. 2§ och 3§ gällande skyldigheter för ägare och 
nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar samt 2 kap. 4§ avseende 
skyldigheter vid farlig verksamhet. Tillsynen avser även att kontrollera att skriftlig redogörelse 
för brandskyddet enligt 2 kap. 3§ är uppfylld. Tillsynen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd 
taxa och är kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt en separat 
tillsynsplan som är riskbaserad. Utöver de objekt som väljs ut enligt tillsynsplanen utför SÄRF 
årliga tillsyner på kommunala badplatser i förbundet. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LSO.  

Bedriva riktade insatser mot fastighetsägare till flerbostadshus för att dessa ska aktivt ska 
kontrollera brandskyddet i sina fastigheter. 

Utveckla rutiner för tillsyn på verksamheter där det brunnit, varit tillbud eller där det 
framkommit information om brister i brandskyddet. 

Genomföra tillsyn på samtliga anläggningar med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 

Genomföra myndighetsgemensamma tillsyner. 

Enligt MSB:s riktlinjer utveckla och stärka rättssäkerheten för den enskilde genom att förenkla 
och förtydliga dokumentationen som förmedlar myndighetsbeslut. 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Genomföra tillsyn enligt årlig tillsynsplan.     100% 

Under 2018 ska en utredning av SÄRFs tillsynsverksamhet göras. 
Utredningens syfte är att utreda vilket behov av myndighetsutövning som 
finns för att uppnå prestationsmålet mot ett ökat antal tillsyner samtidigt 
som det ökade antalet myndighetsärenden ska hanteras. Utredningen ska 
fungera som ett beslutsunderlag. 

    100% 

 

2.2 Tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och 
explosiva varor 

SÄRF har i uppdrag från kommunerna att handlägga tillstånd och utöva tillsyn enligt lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillståndshandläggning sker i samverkan med 
andra myndigheter. Bland annat utgör kommunernas miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningar samt polismyndigheten remissinstans i ärendena. 
Tillståndshandläggningen genomförs utifrån rutiner som medför kvalitet och effektivitet i 
arbetet mellan SÄRF, tillståndssökande och kommunerna. Tillståndshandläggningen finansieras 
av en fastställd avgiftsmodell. Avgiftsmodellen är utformad för att göra 
tillståndshandläggningen kostnadsneutral för förbundet. Tillsynsverksamheten planeras enligt 
en separat tillsynsplan. 
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Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Utbilda tillståndshandläggare och tillsynsförrättare gällande nya föreskrifter 
om ”hantering av brandfarliga gaser och vätskor”. Senast det kom nya 
föreskrifter var 1998 respektive 2000. Det är viktigt att alla handläggare får 
utbildning i de senaste föreskrifterna för att kunna utföra kvalitativ 
myndighetsutövning. 

   0%* 

Det vanligaste tillståndsärendet för hantering av brandfarlig vara är 
gasolhantering i restauranger. Under 2018 ska ett informationsblad gällande 
”gasolhantering i restauranger” skapas som kan delas ut till restaurangägare 
för säkrare hanteringen och effektivare tillståndshantering. 

   100% 

Förklaring: 
*MSB har inte gett ut nya föreskrifter under 2018 (skulle kommit 2018-01-01).  
 

2.3 Samhällsplanering 
SÄRF är en remissinstans till kommunernas samhällsbyggnadsförvaltningar i frågor rörande 
riskhantering i planprocessen och byggnadstekniskt brandskydd i bygglovsprocessen. SÄRF 
verkar för en riskreducering i samhället genom att i kommunernas översikts- och 
detaljplanering bevaka frågor som riskavstånd till farligt godsleder, brandvattenförsörjning, 
översvämningsrisker med mera. I bygglovsprocessen granskar SÄRF att det byggnadstekniska 
brandskyddet lever upp till gällande byggregler. I plan- och byggprocessen säkerställs 
räddningstjänstens insatsmöjligheter. 
 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Genomföra utbildning för byggnadsinspektörer och/eller 
bygglovshandläggare i Boverkets Byggregler kapitel 5.  

   100% 

Under 2018 ska utbildning genomföras för planhandläggare i 
medlemskommunerna i räddningstjänstens intressefrågor. 

   100% 

 

2.4 Sotning och brandskyddskontroll 
Räddningstjänsten ska i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöra vissa 
förbränningsanordningar och imkanaler enligt 3 kap. 4 § i lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor. Räddningstjänsten ska även ansvara för att det som ska rengöras också kontrolleras ur 
brandskyddssynpunkt. Kontrollen innefattar även tak, skorsten och anslutande byggnadsdelar. 
Sotning och brandskyddskontroll sker på det sätt och med sådan frekvens som anges i 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om rengöring (sotning) och 
brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6). 

Prestationsmål 2016 - 2019 

Öka det årliga antalet genomförda tillsyner enligt LBE.  

Anpassa processer och arbetssätt till reformerade lagar. 

Skapa rutiner för att delge personal i insatsorganisationen då behov finns att informera om 
högre risker i en verksamhet. 

Prestationsmål 2016 - 2019 

Utveckla rutinerna för SÄRFs delaktighet i planprocessen och bygglovsprocessen och verka för 
en tidig medverkan i respektive process. 

Utbilda medlemskommunernas bygglovshandläggare och inspektörer i delar av Boverkets 
byggregler kap. 5 
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Sotningen är avgiftsfinansierad enligt en fastställd taxa. Sotningen och brandskyddskontrollen 
är förlagd på entreprenad. Inom förbundet opererar ett flertal sotningsentreprenörer. SÄRF 
arbetar för att upprätthålla en god samverkan och erfarenhetsutbyte med och mellan 
entreprenörerna. SÄRF prövar enskilda fastighetsägares begäran att få tillstånd att sota den 
egna fastigheten.  
 

Prestationsmål 2016 - 2019 

Genomföra utbildning i egensotning minst två gånger per år. 

Slutföra och utvärdera projektet ”Brandskydd i glesbygd”. 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Uppföljning och återkoppling till respektive kommun genom information till 
räddningstjänstförbundets direktion ska ske en gång per år. 

   100% 

 
 

2.5 Krisberedskap 
SÄRF ger stöd till respektive kommunledning i deras krisberedskapsarbete inom områdena 
utbildning, övning, sårbarhetsanalyser och planering. Under händelser och kriser kan stödet 
avse förmedling av varning och information, omvärldsbevakning, analysarbete, samverkan, 
transportstöd, sambandsstöd och liknande. Stödet till kommunerna planeras i dialog med 
kommuncheferna. 
Under en krishändelse ska SÄRF prioritera stöd till kommunerna vid hot mot 
dricksvattensäkerheten, bortfall av el och tele, höga vattenflöden, stormhinder, snöoväder, 
pandemi, epizooti, zoonoser och större skogsbränder. Under en krishändelse ska SÄRF även ha 
förmåga och uthållighet att säkra egen förmåga att genomföra räddningsinsatser.  
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Utbildade och övade samverkansbefäl ska kunna aktiveras för stöd till kommunerna enligt 
fastställd plan. 

Delta i planering och genomförande av övningar inom krisberedskap och samhällsstörningar i 
samverkan med lokalt förankrade resurser. 

RCB, inre befäl och samverkansbefäl ska utbildas inom kommunal krisberedskap. 

Stödja arbetet för en förbundsgemensam Frivillig resursgrupp (FRG). 

Medverka i kommunernas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. 

 
Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 

2018 

SÄRFs medlemskommuner har i uppdrag att bygga upp det lokala civila 
försvaret. SÄRF ska aktivt delta i arbetet då räddningstjänsten är en central 
del av kommunernas krisarbete samt en betydelsefull aktör i en utlöst 
krissituation.  

   100% 

Det ska genomföras utbildningar för samverkansbefäl under 2018. Målet är 
att SÄRFs samverkansbefäl ska kunna ta en större roll vid 
medlemskommunernas operativa krisarbete. 

   100% 

 

2.6  Brett säkerhetsarbete och övriga remisser 
Det breda säkerhetsarbetet avser räddningstjänstens ansvar att verka för skydd mot andra 
olyckor än bränder enligt 3 kap. 1 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Trafikolyckor, 
fallolyckor och suicid är exempel sådana olyckor. En del förebyggandeinsatser behöver även 
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genomföras i samverkan med andra kommunala förvaltningar och myndigheter för att uppnå 
ett gott resultat. Exempel på sådana insatser är att förebygga anlagd brand och stärka 
brandskyddet hos äldre eller andra utsatta grupper – Individanpassat brandskydd. 
SÄRF är även remissinstans/sakkunnig i andra ärenden än de som berör plan- och byggfrågor. 
Ärendena innebär främst yttranden i samband med serveringstillstånd och offentliga 
tillställningar, sakkunnighetsutlåtanden efter brand, släckvattenberäkningar och vissa ärenden 
enligt Seveso och Miljöbalken.  
 

Prestationsmål 2016 - 2019 

Öka deltagandet i kommunala samverkansgrupper gällande trygghet och säkerhet. 

I samverkan med andra kommunala förvaltningar arbeta för att införa en modell om 
individanpassat brandskydd bland kommunerna i förbundet. 

I samverkan med andra kommunala förvaltningar och aktörer i samhället arbeta för att öka 
frekvensen av brandvarnare och brandsläckningsutrustning hos allmänheten.  

Personal som handlägger sakkunnigutlåtanden ska kompetensutvecklas inom detta område. 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Medverka vid minst fyra kommunikationsinsatser i samverkan med 
kommunikatörerna och rikta informationen kring brandskydd i hemmet. 

   100% 

Starta upp projekt med individanpassat brandskydd i minst en av våra 
medlemskommuner. Detta är ett långvarigt projekt men det är prioriterat  

   100% 

 

2.7 Insatsuppföljning 
Räddningstjänsten ska följa upp inträffade olyckor och räddningsinsatser enligt 3 kap. 10 § i 
lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF genomför insatsuppföljningar i syfte att 
tillvarata erfarenheter från inträffade olyckor och räddningsinsatser, för att tillämpa dessa i ett 
olycksförebyggande och insatsutvecklande syfte. Varje insats dokumenteras i en insatsrapport 
som främst ligger till grund för insatsstatistik. Lokal och nationell insatsstatistik används i sin 
tur som underlag till verksamhetsplaneringen. 
Insatsuppföljning utförs enligt separata riktlinjer. Behovet av en insatsuppföljning och dess 
omfattning styrs av den mängd erfarenheter som förväntas framkomma, hur pass 
lättidentifierade erfarenheterna är samt till vilken målgrupp erfarenheterna riktas. SÄRF har 
fyra arbetssätt för uppföljning; enkel insatsuppföljning, fördjupad insatsuppföljning, tematisk 
insatsuppföljning och statistisk insatsuppföljning. Ibland genomförs insatsuppföljningar i 
samverkan med andra myndigheter, så som polis, ambulans, trafikverket och SOS. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019 

Utveckla och fastställ arbetssättet för enkel insatsuppföljning där den operativa personalens 
delaktighet i insatsuppföljningar ökar och där fokus är på erfarenhetsåterföring. 

Öka förmågan att ta tillvara och implementera erfarenheter från såväl SÄRFs egna insatser 
som insatser från andra räddningstjänster. 

Olycksutredarna ska kompetensutvecklas inom områdena brandplatsundersökning och 
kvalificerad olycksutredningsmetodik. 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Personal ska genomgå minst en extern och intern utbildning för att öka 
SÄRF:s kompetens inom området insatsuppföljning. Utbildningen ska syfta 
till att utveckla de enkla insatsuppföljningarna. 

   100% 
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3 Operativ verksamhet 
 
Insats och beredskap ansvarar i huvudsak för den operativa beredskapen och 
insatsproduktionen, vilket omfattar: 

• Räddningsinsatser enligt LSO och övriga operativa uppdrag 
• Drift och utveckling av ledningscentral 
• Räddningstjänstplanering 
• Insatsplanering 

 

3.1 Räddningsinsatser enligt LSO och andra uppdrag 
SÄRF bedriver räddningstjänst i kommunerna i förbundet enligt 3 kap. 7 § i lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor. Med begreppet räddningstjänst avses de räddningsinsatser som staten 
eller kommunerna ska ansvara för vid olyckor och överhängande fara för olyckor i syfte att 
hindra och begränsa skador på människor, egendom eller miljö enligt 1 kap. 2§ i lagen 
(2003:778) om skydd mot olyckor. SÄRF ska ha förmåga att när som helst, vid behov, 
genomföra en räddningsinsats. SÄRF tillhandahåller en egen dykorganisation för dyklarm och 
andra dykuppdrag i viss omfattning. SÄRF genomför även insatser i väntan på ambulans (IVPA) 
enligt avtal.  
SÄRF är ansluten till SOS Alarm genom avtal för mottagning och förmedling av larm från 112 
och för mottagning och förmedling av automatiska brandlarm. Det finns även en 
larmanordning vid varje brandstation som kan användas i nödsituationer. SÄRF driver en egen 
ledningscentral. För att påskynda utalarmering av räddningsstyrkor finns så kallade förlarm vid 
larmtyperna; brand i byggnad, trafikolycka, järnvägsolycka, drunkning, suicid, dykolycka och 
fastklämd person, vilket innebär att SOS-operatören kan larma ut räddningsstyrkor innan en 
intervju är slutförd. Inre befäl ges också möjlighet till medlyssning av SOS-samtal vilket syftar 
till att ytterligare påskynda och utforma utlarmningen.  
I samband med allvarliga olyckor kan allmänheten varnas och informeras genom ett ”Viktigt 
meddelande”. Meddelandet kan användas bland annat vid gasutsläpp, stora bränder med 
kraftig rökutveckling och svåra vädersituationer. Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) 
kan ges som ett varningsmeddelande med signal via tyfoner utomhus i centrala Borås, Mark 
och Ulricehamn och/eller som ett informationsmeddelande via radio, TV och telefon. 
 

Prestationsmål 2016 – 2019 

Minska tiden mellan inkommet SOS-samtal och räddningstjänstens ankomst till skadeplatsen. 

Utreda behov av operativ anpassning utifrån framtagna insatskartor. 

Förmågebeskrivningar för alla räddningsstyrkor och operativa funktioner ska finnas. 

Omarbeta ledningshandboken. 

Alla räddningsstyrkor ska ha tillgång till förmågeanpassade ledningsstöd i form av 
kvalitetssäkrade förslag på handlingsmönster för de vanligaste händelsetyperna. 

Varje räddningsstyrka ska kunna komplettera lägesrapporter med hjälp av bildöverföring från 
olycksplatsen. 

Inventera behov och möjligheter att sprida ytterligare specialfunktioner på RIB-stationer. 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Att definiera och förankra organisationens förmåga, dels för våra enheter 
dels som enskild roll i den utryckande verksamheten. 

   100% 
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3.2 Insatsplanering 
För att räddningstjänsten ska kunna genomföra en säker och effektiv insats vid en brand eller 
annan olycka, krävs att lättolkad information om objektet finns tillgänglig. Objektsinformation 
upprättas och uppdateras av ägaren/verksamhetsutövaren och SÄRF tar del av denna i de fall 
det krävs. I vissa fall tar SÄRF fram och uppdaterar insatskort/insatsplaner för specifikt utvalda 
objekt.  
SÄRF kontrollerar löpande framkomligheten på räddningsvägar till de fastigheter där 
räddningstjänstens stegutrustning utgör en alternativ utrymningsväg över 12 meter, och för en 
dialog med fastighetsägare om lösningar i de fall där framkomligheten är undermålig. På 
uppdrag av kommunerna svarar SÄRF för att underhålla och prova aggregat för viktigt 
meddelande till allmänheten. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019 

Förenkla framtagningsprocessen av insatsplaner och överlåta produktion av insatsplaner till 
respektive verksamhet i större utsträckning. 

Alla automatlarmsobjekt ska vara beskrivna i överskådliga insatskort som är lättillgängliga för 
den aktuella räddningsstyrkan. 

Vägledningar för utformning av tekniska lösningar för brandskydd som kan komma att 
användas vid insats ska tas fram. 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Framtagande av insatskort för automatlarmsobjekten i Ulricehamn.    100% 

  

3.3 Restvärdesräddning 
Räddningstjänsten kan i vissa fall initiera och utföra akut restvärdesräddning i syfte att minska 
eller förhindra ytterligare skador efter en olycka. Förutsättningarna för detta regleras genom 
avtal med Försäkringsbranschens Restvärdesräddning i Sverige AB. Akut restvärdesräddning 
innebär att räddningstjänsten efter beslut från räddningsledaren, kan utföra åtgärder för att 
skapa torr och rökfri miljö i byggnad upp till en omfattning av 16 persontimmar.  Vid behov av 
vidare restvärdeåtgärder, så kallad fortsatt restvärdesräddning, kan räddningstjänsten utföra 
detta som entreprenör under samordning av en restvärdesledare alternativt på uppdrag av 
annan behörig beställare, såsom ägare, försäkringsbolag eller miljörestvärdeledare. Fortsatt 
restvärdesräddning kan omfatta skadetyperna brand, vatten, samt transport- och miljöolyckor. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Utveckla rutiner, taktik, kunskap och metoder för att minimera följdskadorna vid en olycka.  

 

4 Stödverksamhet 
 

4.1  Teknik & Fastighet 
 
Nedanstående ingår i Avdelningen för Teknik & Fastighet 

 Material, Fordon och Verkstäder 

 Fastigheter 

 Radio, IT och Automatlarm 

 Museum 
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Avdelningen för Teknik och Fastighet ansvarar för samtlig teknisk utrustning som används 
inom förbundet, inkluderat IT-drift, verkstad och service samt för de fastigheter som ingår i 
förbundets avtal.  
 
För fordon, utrustning och teknik handlar det främst om att utveckla och upprätthålla en hög 
nivå likaväl som att IT-verksamheten fungerar så optimalt som möjligt så att SÄRFs verksamhet 
kan utvecklas utifrån fastställda mål och planer genom god omvärldsbevakning och 
uppfyllande av allmänhetens förväntningar.  
 
Förbundets lokaler hyrs i stor utsträckning av medlemskommunerna men även till viss del av 
privata aktörer så det ingår i avdelningens ansvar att ombesörja förändringar/förbättringar av 
fastigheter samt visst underhåll. 
 
SÄRF tillhandahåller en tjänst gentemot de anläggningar och verksamheter som vill ansluta 
sina brandlarmanläggningar till räddningstjänsten. Tjänsten tecknas i avtalsform och är 
avgiftsbelagd. Tjänsten innebär kortfattat att ägare/innehavare får ansluta en 
brandlarmanläggning till SÄRF för någon form av åtgärd vid inkommen larmsignal (teknisk 
indikering) eller vid fellarm. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Arbeta för att minska antalet felaktiga automatlarm.  

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Driftsätta nya rutiner för den interna hanteringen av automatiska brandlarm.    100% 

Rekrytera Automatlarmshandläggare, klart maj månad 2018    100% 

Iordningställa reception samt samlingslokal plan 4 på Borås brandstation, 
klart 1a kvartalet 2018. 

   100% 

Iordningställande av museum på brandstationen i Borås, klart att ta emot 
besök från september 2018 

         75%* 

* Förklaring: Utförs med frivillig arbetskraft och planeras bli klart att ta emot besökare fr.o.m. 
maj 2019. 
 
 

4.2  Utbildning 
Avdelningen för Utbildning ansvarar i huvudsak för: 

 Metodutveckling 

 Intern utbildning och övningsplanering 

 Extern utbildning 

 Övningsanläggning 
 
 

4.2.1 Information, rådgivning och extern utbildning 
Räddningstjänsten ska genom rådgivning underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar enligt 2 
kap. 2§ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Kommunallagen och förvaltningslagen 
uttrycker också på olika sätt en skyldighet att erbjuda information och rådgivning till 
allmänheten. Syftet med att sprida kunskap är att underlätta för den enskilde att ta sitt ansvar 
för att förhindra och begränsa olyckor. 
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Prestationsmål 2016 – 2019 

Information och rådgivning till boende i förbundet ska ges utifrån insatstider och operativ 
förmåga. 

Lansera och utveckla en ny hemsida som på ett bättre sätt informerar allmänheten om skydd 
mot olyckor. 

Genomföra områdesbesök inom en vecka efter brand eller annan händelse i flerbostadshus 
där ett informationsbehov föreligger.  

Utveckla våra informationsinsatser genom sociala medier, såväl i vardagen som under större 
olyckor och kriser. 

Genomföra konsekvenssamtal med skolelever efter anlagda skolbränder i samtliga kommuner 
i förbundet. 

Gemensamma kvalitetssäkrade utbildnings- och informationsmaterial ska finnas samlade på 
Serfnet. 

Utbilda fler skolelever i brandskydd och anlagd brand med ambitionen att samtliga elever får 
utbildning i förskolan, mellanstadiet respektive högstadiet. 

Öka proaktiviteten i utbildningsverksamheten där SÄRF i större utsträckning söker upp 
målgrupper till extern utbildning. 

Utveckla rutiner för dokumentation av vilka utbildnings- och informationsinsatser som har 
genomförts och mot vilka målgrupper. 

 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Om SÄRF tilldelas kurser för GRIB under 2018 ska detta genomföras enligt de 
volymer som anges av MSB. (2 kurser 1A och 1 kurs 2)  

   100% 

SÄRF ska delta aktivt i utbildningsrådet och förebygganderådet under 2018. 
Genom att delta i rådens möten och därmed framtagande av utbildningar 
för olika personalgrupper bidra till en för VG-regionen likartad fortbildning 
av all SÄRFs personal. 

   100% 

 

4.2.2  Metodutveckling, intern utbildning och övning 
Metodutveckling, intern utbildning och övning bedrivs i syfte att stärka SÄRFs operativa 
förmåga, och i förlängningen utveckla och säkerställa att SÄRF kan genomföra effektiva 
räddningsinsatser enligt 1 kap. 3 § i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Den interna 
utbildningen och övningen involverar samtliga operativa funktioner och planeras enligt 
separata utbildnings- och övningsplaner. Metodutveckling genomförs i projektform. Större 
metodutvecklingsprojekt genomförs med stöd från eller i samarbete med andra myndigheter, 
så som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut, SP. De flesta aktiviteterna inom metodutveckling, intern utbildning och 
övning genomförs på SÄRFs övningsanläggning Guttasjön. 
 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Övning och utbildning ska i högre grad anpassas till fastlagda handlingsmönster och 

räddningsstyrkans/individens förväntade förmåga. 

Den fleråriga utbildningsplanen för återkommande övningar ska omarbetas.  

Övningsplaner ska utarbetas för att alla operativa befäl ska få tillräcklig övning i sin befälsroll. 

Regelbundna övningar ska genomföras tillsammans med samverkande organisationer. 

Berörd operativ personal ska utbildas om de risker som föreligger vid samtliga anläggningar 

med farlig verksamhet enligt LSO 2 kap. 4§. 

Det ska finnas en utsedd utbildningsansvarig till alla relevanta olyckstyper. 
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Utveckla arbetet avseende risk- och behovsanpassad metodutveckling. 

Förmågan att ta del av framgångsfaktorer hos andra räddningstjänster ska utvecklas. 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Tydliggöra kopplingen mellan enheter/rollers förmåga och övnings- och 
utbildningsplaner. 

   100% 

Ta fram rutiner för SÄRF:s framtida metodutveckling.    100% 

 

 

4.3  Verksamhets & Chefsstöd 
Avdelningen för Verksamhets & Chefsstöd ansvarar i huvudsak för: 

 Förvaltning: Ekonomi, Budget, Prognos, Avtal, Upphandling, Inköp, Diariet och Arkiv 

 HR: Rekrytering, Arbetsmiljö, Lön, Personaladministration, Planering och 
Schemaläggning 

 

Prestationsmål 2016 - 2019  

Skapa administrativa förutsättningar för en professionell produktion inom hela 
räddningstjänstförbundet. 

Utveckla administrativa rutiner och system som motsvarar dagens behov och öppnar 
möjligheter inför framtiden. 

Tillhandahålla hög kompetens för att kunna erbjuda en hög servicenivå till kunder och 
anställda. 

 
 

Prioriterade aktiviteter 2018 Måluppfyllelse 
2018 

Digitalisering av löneprocessen för personal inom RIB, Räddningstjänst i 
Beredskap. 

   100% 

Implementering av riskanalyser i verksamheten som underlag till årliga 
Internkontrollplaner. 

   100% 

Upphandling av företagshälsovård ska genomföras inför 2019-01-01.    100% 
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 20184

Förbundsledningen har ordet

Inom Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund, SÄRF, 
trädde en ny organisationsstruktur 
i kraft den 1 januari 2018. Syftet 
var att effektivisera organisationen 
med tydligare ledning och 
styrning av verksamheten men 
också genomförande av ett med- 
arbetardrivet utvecklingsarbete. 
I början året anordnades för 
första gången ett evenemang för 
all personal inom förbundet med 
gemenskap och framåtanda i 
fokus. 

Året har gett oss tid och möjlighet 
att hitta roller och arbetssätt som 
fungerar i utvecklingen mot en 
modern offentlig förvaltning. 
Uppstart av ämnesgrupper inom 
den operativa verksamheten och 
metoden riktade insatser är sådana 
exempel. 

Övnings- och utbildnings- 
verksamheten för räddnings-
tjänstpersonal i beredskap, RiB, 
och räddningsvärnspersonal 
utvecklas genom att all 
övningsverksamhet ska anses 
som en helhet. Satsningen 

ska verka bland annat som 
relationsskapande inom SÄRF 
med ett gränslöst perspektiv 
där varje individ är betydelsefull 
oberoende roll. Under en 
tvåårsperiod har ett omfattande 
arbete genomförts för att 
digitalisera RiB-personalens 
löneredovisning.

Vår kompetens efterfrågas i en rad 
olika sammanhang, inte minst vad 
gäller utbildning. Under året har 
resurser avsatts för underhåll 
och modernisering av vår 
välkända övnings- och 
utbildningsanläggning Guttasjön. 
En trettioåring som i år ökat sin 
beläggning och stått värd för 
många både lokala, nationella och 
internationella besök. Hittills har 
49 länder besökt anläggningen, 
några flera gånger. 

Vår politiska direktion har initierat 
besök av EU-parlamentariker, 
minister och oppositionsråd. 
Det har varit uppskattade 
besök som bland annat berört 
krisberedskap, civilt försvar samt 
miljöarbete. Vår miljöhänsyn, 

ihop med återkommande 
barn- och ungdomsprojekt 
och deltagande i ett nationellt 
jämställdhetsprojekt var något 
som ledde fram till att vi blev 
en av tre som slutnominerades 
till Guldbrandposten och 
Årets Räddningstjänst. Ett 
nyinstiftat pris som delas ut av 
Brandmännens Riksförbunds 
branschtidning, Swedish 
Firefighters.

Pilotprojektet Gender Coach 
Programmet, med syfte att 
utveckla kompetens inom 
jämställdhets- och 
genusintegrering, är ett av årets 
arbeten som utförts inom ramen 
för Räddningstjänster i samverkan 
i Västra Götaland, RäddsamVG, i 
samarbete med Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap, 
MSB, samt Nätverket för 
Jämställd Räddningstjänst, NJR. 

Utvecklingen inom RäddsamVG 
pågår ständigt och vi har en aktiv 
roll i beredningsgruppen som 
bygger på deltagande av de fyra 
största räddningstjänsterna i länet 

På förändringsresan mot en  
modern offentlig förvaltning
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samt fyra mindre som väljs in 
årsvis. Dessutom medverkar 
Räddningschefen med ansvar 
för Sjuhäradsnoden, SÄRF och 
Herrljunga, i Regionala Rådet med 
landshövdingen som ordförande. 

RäddsamVG:s samarbete blev 
särskilt uppmärksammat under 
sommarens skogsbränder i 
Mellansverige. Engagerade 
medarbetare och särskilt 
intresse från vår stora RiB- och 
räddningsvärnsorganisation, stod 
för förtjänstfulla insatser på olika 
platser i landet samtidigt som vi 
kunde upprätthålla vår egen 
beredskap under kritiska veckor 
med svåra omständigheter i 
anledning av den extrema 
sommarvärmen.  

Vi är en aktiv part i en rad olika 
nätverk i vårt närområde liksom i 
andra sammanhang.
Deltagande vid Nordisk 
Räddningstjänstkonferens med 
respektive lands motsvarighet till 
MSB, möten med Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, 
samt Sobona har bidragit till ökad 

kunskap, insyn och i vissa fall 
möjlighet till påverkan i strategiska 
frågor. 

Vi ser fram emot ett utvecklat 
samarbete med Polismyndigheten 
då det under året stod klart att 
Polisutbildningen startar i Borås 
i januari 2019. Vi samövar 
kontinuerligt inom vissa områden, 
även med ambulanssjukvården. 
Under 2019 kommer en 
aktörsgemensam utbildning att 
genomföras i att hantera 
antagonistiska händelser. 

Att, med god arbetsmiljö 
som ledstjärna, utveckla och 
förbättra lokaler, materiel och 
metoder är ett ständigt pågående 
arbete. Vår målsättning är att 
arbetsmiljöarbetet ska genomsyra 
hela verksamheten, i vardag som 
i förändring. Antalet arbetsskador 
har minskat jämfört med tidigare 
år och en tänkbar koppling är att 
de åtgärder som vidtas har effekt  
i organisationen.

Lyckade rekryteringssatsningar 
och välbesökta inspirations- 

tillfällen riktade till kvinnor har 
gett resultat. Antalet 
räddningstjänstpersonal i 
beredskap, RiB, har ökat. 
Jämställdhet och mångfald är 
centrala faktorer för att vara en 
räddningstjänst för alla.

Krisberedskap och civilt försvar 
är högst aktuella frågor. Vi följer 
utvecklingen då räddningstjänsten 
är en betydelsefull aktör i 
kommunernas krisarbete, 
extraordinära händelser i fredstid 
och under höjd beredskap. Att 
arbeta med anpassning till risker 
och behov som finns inom våra 
medlemskommuner återspeglas i 
vår utveckling.

SÄRF tackar avgående presidie 
och direktion som har visat ett 
stort intresse för vår verksamhet 
och utveckling. Den nytillträdda 
politiska ledningen välkomnas 
i arbetet med utveckling av 
räddningstjänstverksamheten.

Rose-Marie Liljenby Andersson
Ordförande 

Jill Jingbrant
Förbundsdirektör
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Borås

Ulricehamn

Tranemo    

Fritsla

Skene

Sätila
Svenljunga    

Hedared

Limmared

Bollebygd

Töllsjö

Trädet

Viskafors

Torestorp
Horred

Fristad

Mjöbäck

Dalstorp

Hökerum

Liared

Dalsjöfors

Länghem

Borgstena

Guttasjön

Heltidskår (2st)

Räddningsvärn (6st)

Övnings- och utbildningsanläggning

Vegby

RiB-kår (17st)

Uppdrag och mål

Att förhindra och minska 
konsekvenser av olyckor

Vi organiserar och driver 
räddningstjänst i sex kommuner: 
Borås, Bollebygd, Mark, Svenljunga, 
Tranemo och Ulricehamn. 

Uppdrag
Att räddningstjänsten finns på plats för att 
hjälpa till vid en olycka känner de allra flesta 
till. För oss är arbetet med att förebygga 
bränder och andra olycksfall minst lika 
viktigt. 

Att följa upp och ta lärdom av inträffade 
händelser är även det en stor del av vårt 
arbete. Vi har i uppdrag att förhindra och 
minska konsekvenserna av olyckor hos alla 
som bor, verkar och vistas i vårt område. 

Vi informerar, utbildar 
och kommunicerar för 
att förebygga oönskade 
händelser och skapa ett 
tryggare samhälle.  

Vi stödjer våra 
medborgare och 
kommuner i skyddet mot 
olyckor och kriser.  

Vi genomför insatser vid 
risker, olyckor och kriser 
för att rädda och skydda 
människor, egendom och 
miljö. 

INFORMERA STÖDJA HANTERA UTVECKLA

Vi deltar i utvecklingen 
av samhällets trygghets- 
och säkerhetsarbete 
samt utvecklar vår egen 
förmåga. 
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Förebygga Rädda

Följa upp

Stödja 
våra kommuner

Vår organisation är anpassad 
för att driva och stödja 
räddningstjänst-
uppdragets olika 
skeden.

Förebygga
Genom 
information, 
rådgivning, 
utbildning och 
tillsyn tillgodoser vi 
lagstiftningens krav på 
skydd, säkerhet och trygghet i 
samhället på lokal nivå. 

Arbetet bygger på en kontinuerlig 
och nära samverkan med 
medborgare, näringsliv och våra 
medlemskommuner. 

Tillsammans med våra 
medlemskommuner arbetar 
vi bland annat med risk- och 
sårbarhetsanalyser, medverkar 
i samhällsplaneringen, utbildar 
olika målgrupper och ger råd och 
information till enskilda. 

Rädda
Vi upprätthåller beredskap för 
att dygnet runt kunna utföra 
räddningsinsatser. 

Arbetet innebär att utveckla och 
bibehålla kompetens, metoder 
och tekniska resurser för att 

vara väl förberedda för 
räddningsinsatser.  

Vi arbetar även för 
att stödja våra 
kommuner vid kris 
genom samverkan 
och stöd med 
kompetens och 
resurser.

Följa upp
För att optimera 

verksamheten och möta 
riskbilden i samhället behöver 

vi identifiera, dokumentera och 
analysera enskilda risker, tillbud 
och olyckor. 

Vi lär av inträffade olyckor 
och räddningsinsatser och 
tar tillvara erfarenheter både 
i det olycksförebyggande 
arbetet och i de insatsoperativa 
beredskapsförberedelserna för att 
ständigt utveckla och förbättra vår 
verksamhet. 

Räddningstjänstuppdragets olika skeden
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Informera och stödja

Utbildning
Under 2018 har vi mött och 
utbildat 11 523 personer. 
Det är en ökning med drygt 
2 000 personer jämfört med 
föregående år. Till våra vanligast 
förekommande utbildningar hör 
brand, hjärt-lungräddning samt 
systematiskt brandskyddsarbete.

Vi utbildar fortlöpande anställda 
i våra sex medlemskommuner. 
Här, likt många andra av våra 
utbildningsgenomföranden, 
arbetar vi för att stärka den 
enskildes förmåga att förebygga 
och hantera olyckor.

Barn och unga
Under året har vi satsat på ett 
koncept riktat mot elever i 
grundskolans årskurs 2 och 5. 
Våra besök syftar till att främja 
dialog kring brandskydd i 
hemmet, bland annat ges eleverna 
en checklista att gå igenom 
tillsammans med övriga familjen. 
Samtliga förbundets högstadie-
skolor har erbjudits föreläsningar 

 
Möten och utbildning främjar 
kunskap och ökad förståelse

i brandsäkerhet. Ett 20-tal 
föreläsningar hölls under året, 
något vi hoppas utveckla under 
2019. Vår personal har samtalat, 
både med enskilda individer och 
hela klasser, efter händelser så 
som anlagda bränder och skade-
görelse i skolmiljö. Merparten av 
dem har genomförts inom 
ramarna för FABIS, förebygga 
anlagd brand i skola, i samverkan 
med Marks kommun. Ett liknande 
arbete är under uppstart i 
Svenljunga kommun och 
involverar personal vid vår lokala 
RiB-kår. 

Vi samverkar med ett antal 
gymnasieskolor inom förbundets 
gränser. Under hösten har arbete 
med att ta fram en RiB-utbildning 
på gymnasienivå genomförts. RiB 
står för räddningstjänstpersonal i 
beredskap och målet är att elever 
ska ges kompetens att arbeta 
inom räddningstjänsten som en 
del av sin gymnasieutbildning. 
Avtal kommer att tecknas under 
våren 2019. 

Under sommarmånaderna 
bedriver vi Brandman på turné. 
Turnéstopp görs i alla våra 
medlemskommuner för att 
möta allmänheten, främst barn 
och unga. Vi ger förebyggande 
information, bland annat kring 
brandskydd och vattensäkerhet.

Välbesökt övningsfält
Vår utbildnings- och 
övningsanläggning Guttasjön 
fortsätter att locka många besök, 
lokala som nationella och 
internationella. Under året har en 
rad stora företag valt att förlägga 
diverse tester kopplade till 
metodutveckling på fältet. Vi ser 
att intresset för den typen av 
genomföranden ökar. Varje 
förfrågan hanteras noggrant och 
vi sätter alltid säkerhet och miljö i 
fokus. 

I september 2018 var det 30 år 
sedan Guttasjön invigdes. 
Tusentals timmar av övning och 
utbildning har satt sina spår. 
Under året har resurser avsatts 
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för att ge fältet en upprustning 
och flera övningsanordningar har 
byggts om och moderniserats.

Vi ser fram emot en utvecklad 
samverkan med Polismyndigheten 
då det under det gångna året stod 
klart att polisutbildningen startar 
i Borås 2019. Polismyndigheten 
kommer att upprätta en skjutbana 
inom vårt övningsområde som 
ska stå klar under hösten 2019.

MSB:s nya utbildningssystem 
GriB, Grundutbildning för 
räddningstjänstpersonal i 
beredskap, startades upp under 
året. Guttasjön är en av de platser 
där utbildningen ges och då med 
Securitas som huvudman.Vår 
personal håller i olika delar av 
utbildningsgenomföranden samt 
ansvarar för materiel och service.

Övnings- och 
utbildningsverksamheten för vår 
RiB- och räddningsvärnspersonal 
utvecklas. Två gånger per år, med 
start andra halvåret 2019, kommer 

personalen att kallas till Guttasjön 
för övningsgenomföranden i linje 
med respektive stations förmåga.

Aktiv samhällsaktör
Vi deltar i medlemskommunernas 
säkerhets- och trygghetsarbete på 
bred front, bland annat via 
brottsförebyggande råd. I Borås 
Stad är vi även en del av ett forum 
för lokal myndighetssamverkan.

Vi bjuder årligen in företag och 
kommunala tjänstemän 
verksamma inom brandskydd till 
en gemensam träff. Genom dialog 
vill vi skapa en ökad förståelse för 
räddningstjänstens arbete och 
verka för samsyn.

Med syfte att förklara vår roll i 
byggnadsprocessen och hur ett 
framtida samarbete med 
räddningstjänsten kan komma 
att se ut, har vi föreläst för 
blivande byggnadsingenjörer 
och affärsingenjörer vid Borås 
Högskola.

Vi strävar efter att ha en aktiv 
roll vid arrangemang i vårt 
område. Likväl när det kommer 
till att bistå med expertis kring 
personantal och riskavstånd som 
faktiskt deltagande för att visa 
vår verksamhet och nå ut med 
förebyggande information. Borås 
Pride, Mark Pride, musikfestivalen 
Uport och Kretsloppsveckan 
i Borås är exempel på större 
arrangemang där vi varit 
involverade. 

Under året har 20 av våra totalt 
25 kårer och räddningsvärn 
deltagit vid ett 40-tal lokala 
evenemang runt om i förbundet. 
Vi har medverkat vid merparten 
av de så kallade Stadsdelsdagar 
som arrangerats runtom i Borås. 
I de områden som av Polisen 
klassas som särskilt utsatta har 
vi avsatt större resurser, bland 
annat för att erbjuda de boende 
möjlighet att prova på att hantera 
släckutrustning. 

Antalet 
utbildade på vårt 
övningsfält 2018

11 523
2017: 9419
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Hantera

Effektiv samverkan leder arbetet 
mot ett olycksfritt samhälle

Ärendehantering
Tillsyn enligt LSO, Lagen om 
skydd mot olyckor, och LBE, 
Lagen om brandfarliga och 
explosiva varor, är de ärenden 
som räddningstjänsten själva äger 
och initierar. Resterande ärenden 
hanteras som inkommen handling. 

Vi har avsatt resurser för att 
arbeta med tillstånd för 
egensotning vilket resulterat i 
kortare handläggning.

Tillsynsarbete
Verksamhetsmålet att genomföra 
totalt 120 st tillsyner har uppnåtts. 
Årets tematillsyner, där ett stort 
antal liknande verksamheter 
besöks, utgjordes av vårdboenden, 
skolor och förskolor. Dessa 
verksamheter var även fokus vid 
uppstarten av en så kallad riktad 
insats under hösten. Under en 
tvåveckorsperiod genomförde 
alla SÄRF:s tillsynsförrättare 
tillsynsbesök på ovan nämnda 
verksamheter. En metod som 
bidrog till att nå det uppsatta 
målet för året. Arbetssättet med 
riktade insatser kommer att 
utvecklas under 2019.

Under året har ett antal 
samordnade tillsyner, med bland 
andra Polis och Skattemyndighet, 
genomförts hos verksamheter 
med serveringstillstånd. 

Föregående år innebar en stor 
ökning av antalet inkomna 
handlingar, totalt 817 st. Det att 
jämföras med årets 709 st. 
Bygglov är ärendetypen med 
störst minskning. Dialoger 
med medlemskommunernas 
bygglovskontor genomförs för att 
identifiera orsaker.

Antal ärenden 2017-2018
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10Dessa tillsyner görs oanmälda 
på kvällstid då verksamhet 
pågår. Vi ser fördelar med att 
respektive organisation ges 
ökad förståelse för hur andra 
kommunala myndigheter utövar 
sitt myndighetsansvar. Härigenom 
besöks även samtliga nattklubbar, 
något som annars inte ingår i vår 
tillsynsplan.

Händelsetyper
Antalet händelser, 2 781, utgör 
en mindre ökning jämfört med 
föregående år. 

Trafikolycka är, efter automatlarm, 
den vanligast förekommande 
händelsetypen inom förbundet. 
Rv 40 är den klart mest 
trafikerade i vårt område och har 
under åren 2015 till 2018 varit ett 
objekt vi studerat.

Trafikflödet har ökat med drygt 
10% sedan 2016, en bidragande 
orsak tros vara omskyltningen 
till Stockholm. Antalet olyckor 
låg på samma nivå fram till 
2017 då de ökade med 61% på 
vägsträckan. Vissa trafikplatser 

0 300 600 900 1200 1500
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Bollebygd

Svenljunga
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Ulricehamn

Mark

Borås

Antal insatser per kommun 2016-2018

2018

2017

2016

och kortare vägavsnitt sticker 
ut i olycksstatistiken. Vi kan 
konstatera att var femte 
trafikolycka på Rv 40 medfört 
personskada under 2018 och att 
antalet allvarligt skadade personer 
blivit färre. Vi kommer att följa 
upp detta under de kommande 
åren för att se eventuella trender 
samt se över åtgärder som kan 
leda till minskat antal olyckor. 

Brand ej i byggnad är en 
händelsetyp som ökat markant. 
Den varma och långvariga 
sommaren bidrog till en ökning av 
bränder i skog och mark. Under 
sommarmånaderna gjorde vår 
RiB- och räddningsvärnspersonal 
tre gånger så många arbetstimmar 
jämfört med föregående år.



Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund Årsredovisning 201812

2000

2500

3000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

50

100

150

200

2016__
148

2017__
123

2018__
157

0

100

200

300

400

500

600

2016__
456

2017__
580

2018__
556

Notera Marks  
kommuns inträde  
2010-01-01

Antal larm fördelade på vanligt 
förekommande händelser 2017-2018

Skadehändelser i SÄRF 2008-2018

Antal trafikolyckor 2016-2018 Antal bostadsbränder 2016-2018

0

200

400

600

800

1000

2018

2017

Hantera

Aut
om

atl
ar

m, e
j b

ra
nd

Sju
kv

år
ds

lar
m*

Tr
afi

ko
lyc

ka
Br

an
d, 

ej 
i b

yg
gn

ad
Br

an
d 

i b
yg

gn
ad

*Sammanslagning av: annat sjukvårdslarm, hjärtstoppslarm, annan hjälp till ambulans.



Årsredovisning 2018 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 13

En av årets händelser
Sällan har Sverige skådat en så 
varm och lång sommar som under 
2018. Den långvariga torkan förde 
med sig utmaningar, bland annat 
för landets räddningstjänster då 
bränder rasade i skog och mark i 
norr såväl som i söder. Under 
större delen av sommaren rådde 
eldningsförbud i hela landet. 

Fredagen den 13 juli 2018 sattes 
våra resurser särskilt på prov i och 
med många samtida händelser 
i förbundet. Utlösande var ett 
åskoväder som drog in över de 
södra delarna av området efter 
flera veckors högtryck och torka.  
Under en period på två timmar 
var 16 av våra kårer och 
räddningsvärn involverade i tio 
samtida händelser, främst brand i 
terräng men även trafikolycka och 
villabrand.

Den insats som kom att bli den 
mest omfattande var skogs-
branden i Godasten, Svenljunga 
kommun. Den larmades in på 
fredagseftermiddagen av 
brandflyget som var ute på 
bevakning. Som mest arbetade 
närmare 60 personer från 15 
stationer med att släcka branden. 
Insatsen kunde avslutas efter 
drygt två dygn.

Sammanfattningsvis var det 
21 larm den 13 juli och under 
sommarmånaderna, juni-augusti, 
larmades vi 106 gånger till brand 
i skog och mark i vårt område. 
Detta under en period då vi även 
skickade resursförstärkning till 
släckningsarbete längre norrut, 
framför allt Dalarna. Något som 

skedde i nära samverkan med 
Räddningstjänsten Herrljunga 
enligt den rutin som 
utarbetats inom RäddsamVG, 
Räddningstjänster i samverkan i 
Västra Götaland. 

Tack vare vår engagerade personal 
och vår stora RiB- och räddnings- 
värnsorganisation hade vi 
möjlighet att skicka resurser, 
samtidigt som vi höll beredskapen 
i vårt förbund.  
 
Under cirka en månads tid 
skickade vi resursförstärkningar 
som bestod totalt av ett 80-
tal personer samt fordon och 
materiel.
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Utveckla

Kompetensutveckling är  
av största vikt för verksamheten

Erfarenhetsåterföring
Året har gett oss tid och möjlighet 
att hitta roller och arbetssätt inom 
ramarna för vår nya organisation. 
Uppstart av ämnesgrupper inom 
den operativa verksamheten, där 
personal med olika kompetens 
och erfarenhet ingår, är ett sådant 
exempel. Grupperna har 
specialistkompetens inom varsitt 
specifikt område och bevakar 
utvecklingen av detta.

Att finna och dra nytta av 
erfarenheter efter utförda insatser 
är av största vikt för vår 
verksamhet. Under året har 
personal, via externa utbildningar, 
stärkt förmågan till fördjupade 
olycksundersökningar samt 
sakkunnigutlåtanden. 
Kompetensen är viktig, då 
exempelvis spridningsutlåtanden 
är kopplade till rättssäkerhet i 
och med åtal. Förenklade 
olycksutredningar genomförs 
också och då i stor utsträckning 
av operativ personal.

Elbilsbränder, de risker som 
brandutsatta batterier innebär 
samt säkerhet för vår personal i 
samband med dessa insatser är en 
fråga vi arbetat med under året. 
Vi följer noga den forskning och 
utveckling som sker på området. 

Vi vill utveckla anvädningen 
av drönare då vi ser fördelar 
vid en rad olika händelser. En 
projektgrupp arbetar bland 
annat med säkerhet och risker, 
metodik samt implementering av 
en ny drönare i organisationen. I 
förlängningen ser vi att drönare 
kan vara ett verktyg för effektivare 
och säkrare insatser samt 
förbättrad insatsuppföljning och 
utbildning.

Vi är en aktiv part i det 
regionsgemensamma nätverket 
RäddsamVG där alla 19 
räddningstjänster i Västra 
Götaland ingår, vilket omfattar 
50 kommuner. Under året har vi 
varit den drivande organisationen 
gällande fortbildning i 

förebyggande frågor. Vi har bland 
annat bjudit in till föreläsning 
i bärverk samt utbildning i 
utförandekontroll, vilka hölls av 
externa parter.

Samhällsutveckling
Vi arbetar nära våra 
medlemskommuner. Bland 
annat med syfte att likrikta 
kommunernas arbete i 
bygglovsfrågor. För att 
effektivisera och underlätta 
planarbetet verkar vi också för att 
respektive kommun ska ta fram en 
generell riskanalys.

Arbetet med individanpassat 
brandskydd pågår i två av våra 
medlemskommuner, Tranemo och 
Ulricehamn. Vi har för avsikt att 
starta insatser för personer med 
behov av extra hjälp vid händelse 
av brand under 2019.

Svårigheter att hantera 
antagonistiska händelser har 
aktualiserats de senaste åren 
och ett koncept för samövning 
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och utbildning mellan 
blåljusorganisationerna har 
arbetats fram. Vi har genomfört 
en intern utbildning för våra yttre 
befäl och fortsatt arbete kommer 
att genomföras i Polisregion Väst 
med aktörsgemensam utbildning 
2019 och övning 2020.

Säker arbetsmiljö
I lokaler såväl som gällande 
fordon, materiel och metoder 
sker ständig utveckling med 
arbetsmiljö i fokus. Framträdande 
under året har varit Guttasjöns 
utökade säkerhetsarbete. Något 
som bland annat medfört att 
alla övnings- och utbildnings- 
genomföranden startar vid 
samma plats och innefattar 
en säkerhetsgenomgång samt 
instruktioner för det aktuella 
objektet.

Miljöhänsyn är en central fråga 
för oss och hela räddningstjänst-
sverige. Vårt arbete, bland annat 
kopplat till släckvattenhantering, 

uppmärksammades vid en 
rad besök 2018. Bland annat 
stod vi värdar för besök från 
justitie- och inrikesministern, 
EU-parlamentariker samt Miljö- 
och energidepartementet och 
Försvarsmakten.

Civilförsvar
Det säkerhetspolitiska läget 
har förändrats de senaste åren. 
Frågor kring totalförsvar och 
civilförsvar har väckts. Det finns 
i dagsläget inga direktiv kring hur 
kommunerna ska agera eller hur 
det civila försvaret ska byggas 
upp. 

Vårt arbete har 2018 innefattat 
krigsplacering av personal samt 
säkerhetsskydd. En av våra 
Avdelningschefer har även samlat 
kunskap i ämnet, bland annat 
genom deltagande i ”Högre kurs 
för samhällets krisberedskap 
och civilt försvar” som ges på 
Försvarshögskolan via MSB. 

Vi följer utvecklingen och 
kommer aktivt delta i det framtida 
arbetet då räddningstjänsten är 
en central del av kommunernas 
krisarbete samt en betydelsefull 
aktör i en utlöst krissituation.
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Medarbetare

Ny organisation med  
lyckade rekryteringssatsningar

Rekrytering
Varje år genomför vi två 
rekryteringsprocesser till kårer 
med räddningstjänstpersonal 
i beredskap, RiB, och en 
rekryteringsprocess till 
heltidskårerna i Borås och Skene. 
Under 2018 har vi även haft 
behov av att nyanställa till flera 
andra befattningar, främst inom 
de tekniska och administrativa 
stödverksamheterna.

Det är viktigt för oss att nå 
presumtiva personalgrupper och 
vi arbetar aktivt för att sprida 
information om Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund. En av 
årets utpekade målgrupper har 
varit studenter vid utbildningarna 
Skydd mot olyckor, SMO, samt 
Brandingenjörsprogrammet. 
Skolbesök har genomförts för att 
berätta mer om förbundet och 
hur det fungerar att arbeta hos 
oss.

Heltidsstationer
Grundkravet för arbete 
som brandman vid våra 
heltidsstationer är att utbildningen 
Skydd mot olyckor, SMO, är 
genomförd. För semestervikariat 
anställer vi även personal från 
våra egna RiB-kårer. Detta är en 
uppskattad modell som resulterat 
i att flera RiB-anställda idag läser 
SMO. Tre av dessa kommer att 
anställas till heltidskårerna under 
2019.

Åldersfördelningen inom 
heltidskårerna innebär att flera 
pensionsavgångar kan bli aktuella 
under det kommande året. För 
att möta detta har vi i 2018 
års rekryteringsprocess valt att 
överanställa ett antal brandmän.

RiB-stationer
Vi har lyckats väl med våra 
rekryteringar av RiB-personal, 
delvis tack vare ett nytt upplägg 
för de sökande. Vi träffar nu varje 
enskild sökande för intervju och 
rullbandstest i nära anslutning 

till ansökan. Vid godkänt resultat 
kan en praktikperiod påbörjas 
omgående i väntan på ytterligare 
anställningstester. Vi upplever att 
individens intresse tillvaratas på 
ett mer effektivt sätt vilket gynnar 
organisationen.

Intresset för praktik är stort. Nio 
av 2018 års totalt 29 praktikanter 
är idag anställda som brandmän 
vid någon RiB-kår. Ytterligare 
13 av de 29 kommer att utbildas 
under våren 2019.

Under året har totalt 21 personer 
nyanställts. Under samma period 
har 13 personer avslutat sin 
anställning.

Det finns dock utmaningar vad 
gäller bemanning vid ett antal 
kårer inom förbundet.
Problematiken är främst kopplad 
till få lokala arbetstillfällen. Vi är 
flexibla i våra rekryteringar och 
har bland annat anställt personer 
som enbart har beredskap dagtid 
och således inte har sitt boende 
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på orten. Vi för en dialog med 
våra medlemskommuner då 
inställningen till att ha RiB-
personal anställd varierar. 
Förhoppningen är att skapa 
förståelse för yrket och de 
mervärden, i form av exempelvis 
utbildning i brandskydd och 
sjukvård, som kommer 
arbetsgivaren till gagn. Under 
året har vi även besökt ett antal 
företagarföreningar för att 
informera om yrket.

Räddningsvärn
I vårt förbund finns sex 
räddningsvärn på orterna: 
Borgstena, Hedared, Hökerum, 
Liared, Länghem och Töllsjö. 
Ett värn består av drygt tio 
personer, boende och ofta även 
arbetande på orten, som står 
frivilligt till förfogande. De 
används för en första insats 
vid bränder och andra typer av 
olyckor. Totalt ingår 64 personer 
i räddningsvärnen, en kvinna och 
63 män. Medelåldern vid våra 
räddningsvärn är 47 år. Under året 
har ingen person slutat och en 
person har antagits. 

Personalgrupper 2018 2017 2016
Ledning, administration, förebyggande, utbildning, drift 47 41 48

Dagtidspersonal med operativ roll Insatsledare i beredskap 4 4 3

Heltidsanställd utryckningspersonal, Borås heltidskår 54 56 53 

Heltidsanställd utryckningspersonal, Skene heltidskår 22 23 23

Insatsledare stationerade i Borås 6 12 12 

Inre befäl stationerade i Borås 6 - -

Räddningstjänstpersonal i beredskap fördelade på 17 kårer 297 285 276

Personal i räddningsvärn fördelade på sex orter 64 64 62

Totalt 500 485 477

Antal anställda
Antalet anställda inklusive vikarier och räddningsvärn uppgick 2018-12-31 till 500 personer,  
31 kvinnor och 469 män. Fördelning på personalgrupper enligt nedan:

Bemanning RiB Sammanställningen omfattar alla anställda exklusive praktikanter.

 Kår Önskvärd  Anställda Varav Avgångar Nyanställda 
  bemanning 2018-12-31 kvinnor under året under året

 Bollebygd 21-23 23 1 1 3

 Dalsjöfors 16-18 20 0 0 1

 Dalstorp 21-23 21 0 0 1

 Fristad 21-23 23 1 1 0

 Fritsla 9-11 11 0 2 2

 Horred 21-23 19 0 1 0

 Limmared 13-15 15 0 0 3

 Tranemo 13-15 14 1 0 0

 Mjöbäck 16-18 16 2 0 0

 Skene RiB 9-11 10 1 1 1

 Svenljunga 21-23 22 0 2 2

 Sätila 21-23 16 1 0 1

 Torestorp 9-11 9 2 1 0

 Trädet 13-15 12 1 0 0

 Ulricehamn 29-31 33 1 1 3

 Vegby 16-18 18 1 2 2

 Viskafors 13-15 15 0 1 3

 Totalt  297 12 13 21
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Digitaliserat lönesystem
Arbetet med att digitalisera 
inrapporteringen av löneunderlag 
har slutförts. Detta innebär att all 
personal vid våra 17 RiB-kårer nu 
använder ett digitalt system för att 
redovisa sin arbetstid. 

En räddningstjänst för alla
Att vara en räddningstjänst för 
alla är ett arbete som vi ständigt 
utvecklar. Under 2018 har vi 
deltagit i ett för räddningstjänsten 
unikt pilotprojekt kallat Gender 
Coach Program. Programmet 
arrangerades av MSB, NJR 
samt RäddsamVG och riktade 
sig till tio räddningschefer som 
fick möjlighet att utveckla sin 
kompetens inom jämställdhets- 
och genusintegrering. Vi deltog 
med en adept och en coach.

Våra inspirationskvällar för 
kvinnor intresserade av 
brandmannayrket fortsätter att 
locka deltagare. Under året har två 
välbesökta kvällar hållits på våra 
stationer i Skene och Ulricehamn. 
Flera av deltagarna har senare 
sökt anställning hos oss alternativt 
påbörjat praktik.

Vi har utökat vårt engagemang 
i Pride och deltog i de lokala 
arrangemangen Borås Pride och 
Mark Pride. För första gången 
fanns vi även representerade med 
personal och fordon i den parad 
som avslutade Borås Pride.

Rekryteringssatsning 
inom RäddsamVG
Samverkan inom RäddsamVG 
utvecklas ständigt och vi har 

en aktiv roll i de arbetsgrupper 
som är verksamma, däribland 
HR-rådet. Under 2018 har rådet 
förberett en gemensam satsning 
för att främja bemanning vid 
länets RiB-kårer. Satsningen 
består av ett gemensamt 
kommunikationsmaterial för 
att marknadsföra yrket och det 
gemensamma event som planeras 
till den 10 april 2019. Målet är att 
ett stort antal RiB-kårer i länet då 
håller öppet hus.

Medarbetare

SÄRF:s organisation per 2018-01-01
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Kommunikation
Vi har fortsatt vår satsning på 
kommunikation där sociala 
medier är en viktig kanal till 
allmänheten, likväl för att nå 
ut med information om vår 
verksamhet som förebyggande 
budskap. Under sommarens 
eldningsförbud utgjorde våra 
kanaler en informationskälla för 
många.

Delar av vår befälsorganisation 
har genomgått medieträning med 
extern konsult. Vi har dagligen 
kontakt med media, framför allt 
i samband med insats. Att ges 
tillfälle till övning och reflektion 
kring dessa kontakter upplevdes 
som givande.

Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är ett ständigt 
fokusområde och löpande 
riskbedömningar och 
förbättringar sker. Vi vill fånga 
upp risker och eventuella brister 
och uppmanar alla anställda att 
anmäla tillbud, felanmäla brister 
i lokaler och utrustning samt 
anmäla arbetsskador. Samtliga 
anmälda tillbud och arbetsskador 
hanteras och följs upp i vår 
Skyddskommitté. 

Antalet anmälda tillbud har 
minskat under året. 
Arbetsskadorna har också minskat 
jämfört med föregående år, vilket 
förhoppningsvis är ett kvitto 

på att de åtgärder som vidtagits 
avseende arbetsmiljön haft effekt i 
organisationen.

Skyddsronder har genomförts 
och i samband med dessa har 
en genomgång gjorts på alla 
fastigheter. Skyddsronderna har 
utmynnat i en handlingsplan med 
ett antal åtgärder som följs upp i 
Skyddskommittén.

Den psykosociala arbetsmiljön är 
lika viktig som den fysiska. Vår 
kamratstödsgrupp arbetar aktivt 
med uppföljning och vid behov 
erbjuds även samtalsstöd via vår 
företagshälsovård.   
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  2018 2017 2016
  Antal Värde Tkr Antal Värde Tkr Antal Värde Tkr 

 Sparade semesterdagar 2 412 5 727 2 914 6 622 2 929 6 439

 Komptid, timmar 657 224 656 213 641 195

 Flextid, timmar 3 910 1 254 3 521 1 129 3 401 1 092

 Förskjuten arbetstid, timmar 1 360 436 1 296 416 1 170 376

 Inarbetad skuld till personalen  7 641  8 380  8 102

Inarbetad tid 2018-12-31

  2018 2017 2016
 Schemalagd tid timmar % timmar % timmar %
 Schemalagd tid 328 901 100,00 320 331 100,00 307 579 100,00

 

 Frånvaro   
 Semester 35 802 11,64 30 897 10,05 31 819 10,34

 Sjukdom och rehabilitering 3 114 1,01 7 669 2,49 7 770 2,53

 Föräldrarledighet 7 558 2,46 7 400 2,41 7 059 2,30 

 Vård av sjukt barn 1 124 0,37 495 0,16 1 353 0,44

 Komptid, uttag 163 0,05 76 0,02 107 0,03

 Förskjuten arbetstid, uttag 125 0,04 89 0,03 159 0,05

 Annan ledighet 3 583 1,16 4 152 1,35 126 0,04 

 Summa frånvaro 51 469 16,73 50 778 16,51 48 393 15,73

 Återstår arbetad tid 227 432 83,27 269 553 83,49 259 186 84,27 

  

 Arbetad tid utöver schema      
 Övertid larm 428  548  612

 Övertid personalbrist 860  1 121  1 079

 Övertid övrigt 944  614  557

 Förskjuten arbetstid utbildning 0  0  9

 Förskjuten arbetstid övrigt 0  157  0

 Fyllnadstid 0  30  304

 Extrapass 326  0  0 

 Summa arbetad tid utöver schema 2 558  2 470  2 561 

    

 Totalt arbetad tid  279 990  272 023  261 747 
 Utbetald övertid i tkr (exkl PO) 853  1 238  1 072

Tidsanvändning för heltidsanställd personal

Medarbetare

Foto: Boel Ferm
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  2018 2017 2016
 Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal 
 Antal anställda 139 136 125

  varav kvinnor 16 15 13 

  varav män  123 121 112

 Avgångar under året 10 7 7

 Nyanställda under året 13 7 4

 Personalomsättning (%) 6,9 6,7 5,89

 Sjukfrånvaro (%) 0,95 2,39 2,53

 Medelålder  Borås heltidskår 42 42 43

   Skene heltidskår 44 44 43

   Dagtidspersonal 47 46 47

 RiB-personal
 Antal anställda 297 285 276

  varav kvinnor 12 10 10 

  varav män  284 275 266

 Avgångar under året 13 25 33

 Nyanställda under året 21 34 22

 Personalomsättning (%) 4,5 8,9 11,4

 Sjukfrånvaro (%) 2,0 0,80 0,77

 Medelålder  42 42 43

 

 Arbetsskador och tillbud för samtliga personalgrupper
 Anmälda arbetsskador 3 16 9

 Anmälda tillbud 16 24 11

Personalstatistik Antal anställda, sjukfrånvaro samt medelålder innefattar alla anställda (tillsvidareanställda, vikarier, visstidsanställda).
Avgångar, nyanställda och personalomsättning omfattar endast tillsvidareanställningar.

 Ålder Sjuk % Långtidssjuk % 

 29 år eller yngre 1,43 0,00

 30-49 år 0,38 0,00

 50 år eller äldre 1,48 0,00

Sjukfrånvaro fördelat per åldersgrupp och långtidssjuka (>60 dagar)
Statistiken omfattar Borås och Skene heltidskårer samt dagtidspersonal.

 Långtidssjuka anges i % av den totala sjukfrånvaron.
 Fördelning av sjukfrånvaro för kvinnor och män redovisas inte av integritetsskäl.
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God ekonomisk hushållning 
innebär också att förbundets 
ekonomiska utrymme är 
överordnat verksamhetens 
ambitionsnivå.

Måluppfyllnad
Förbundet budgeterar årligen 
utifrån överenskomna 
medlemsbidrag. Förbundet 
förväntas uppnå minst nollresultat 
varje enskilt år. Det finansiella 
målet för 2018 uppfylls genom ett 
positivt resultat på 2,3 Mkr.

Årets prioriterade aktiviteter 
är slutförda till ca 95 % varav 
de aktiviteter som ingår i 
verksamhetsmålen för LSO är 
uppfyllda till 100 %.  SÄRF 
genomför årligen ett stort 
antal aktiviteter för att på sikt 

uppnå fastställda mål enligt 
handlingsprogram och det är 
förbundets uppfattning att 
medlemsavgifterna och övriga 
ekonomiska medel används på ett 
effektivt sätt och att förbundet  
därmed uppfyller kravet på god 
ekonomisk hushållning. För 
detaljer i uppföljning av 
verksamhetens mål hänvisas till 
bilaga 3 Uppföljning av 
prioriterade aktiviteter i 
verksamhetsplan 2018.

Årets resultat
Resultat efter finansiella intäkter 
och kostnader uppgår till plus 
2,3 Mkr på en omsättning som 
uppgår till 184,8 Mkr (182,0 Mkr 
för 2017).

Ekonomisk redovisning

God ekonomisk hushållning med  
ett positivt resultat på 2,3 Mkr

SÄRF finansieras till största 
delen med skattemedel. 2018 var 
Medlemsbidraget 160,6 Mkr och 
det innebär en bidragsfinansiering 
av verksamheten med 88,7%. 
Resterande finansierar vi genom 
intäkter från myndighetsutövning, 
utbildningar, automatiska 
brandlarmstjänster och övriga 
avtalstjänster.

Vi prognosticerar våra pensions-
kostnader med en beräknad 
pensionsålder på 59,5 år för 
SAP-R (Särskild avtalspension 
inom Räddningstjänst) men ett 
flertal personer valde att fortsätta 
arbeta och detta minskade våra 
pensionskostnader.

God ekonomisk 
hushållning
God ekonomisk hushållning 
innebär att förbundet 
uppfyller det finansiella målet, 
det vill säga uppnår minst 
nollresultat, och samtidigt visar 
att verksamhetsmålen enligt 
handlingsprogrammet för skydd 
mot olyckor uppfylls.

 Mkr  2018 2017 2016 2015
 Årets resultat  2,3 6,5 6,9 1,8
 Intäkter  24,2 26,0 23,7 19,0
 Kostnader inkl. avskrivningar  181,0 174,3 166,7 163,4

Årets resultat
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Balanskravsutredning
Uppgift om årets 
balanskravsresultat ska redovisas i 
Årsredovisningen och ska rensas 
från poster som inte härrör från 
den egentliga verksamheten. 
Förbundet använder inte 
Resultatutjämningsfond (RUR). 

Kommunalförbundet redovisar 
ett positivt balanskravsresultat för 
2018.

Verksamhetens intäkter
Förbundets intäkter uppgår 
till 24,2 Mkr och består 
av myndighetsutövning, 
uppdragsutbildningar, automatiska 
brandlarmstjänster och övriga 
avtalstjänster. 

Intäkterna har minskat 2018 
avseende uppdragsutbildningar 
men det återspeglas delvis i 

kostnadsbilden. 
I den nya 
organisationen 
som gäller från  
2018-01-01 har 

den nybildade Utbildnings- 
avdelningen lagt stort fokus 
på upprustning av förbundets 
övningsanläggning, Guttasjön, 
och på att uppdatera och nyteckna 
utbildningsavtal..

Verksamhetens 
kostnader
Verksamhetens kostnader utgörs 
av kostnader för personal, 
lokaler, materiel och tjänster. 
Jämfört med föregående år har 
personalkostnader ökat, delvis 
p.g.a. årets lönerevision men 
en stor kostnadsökning härrör 
från sommarens skogsbränder. 
Kostnader som uppkommit vid 
hjälp till annan Räddningstjänst 
täcks av MSB men ökade 
kostnader p.g.a. skogsbränder 
inom Förbundets område belastar 
årets resultat.

Personalkostnader inklusive 
pension utgör 73,0% (72,1%) 
av förbundets totala kostnader. 
Kostnaden för lön och sociala 
avgifter är totalt 4,4%  högre än 
föregående år och nedbrutet per 
kategori så är ökningen för RiB-
anställda (Räddningspersonal i 
Beredskap) 6,8% och för övrig 
personal 3,2%. Elimineras 
kostnadsökningen för sommaren 
skogsbränder så är ökningen även 
för RiB-anställda 3,2%.

Pensionskostnader baseras på 
uppgifter från KPA pension 

    Belopp i Tkr
 Årets resultat 2018   +2 333
 Reducering av jämförelsestörande poster  0
 Reducering av samtliga realisationsvinster  -252
 Årets balanskravsresultat   +2 081

Beräkning av Balanskravsresultat

Foto: Boel Ferm
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Ekonomisk redovisning

2015: 4,7

per 2018-12-31 och RIPS17 
är beaktat i beräkningen. 
Förbundets kostnad för SAP-R 
(Särskild Avtalspension inom 
Räddningstjänst) är lägre än 
budget p.g.a. att ett antal 
pensionsavgångar har flyttats 
framåt i tiden men är något högre 
än föregående år.

Medlemsavgifter
Medlemskommunerna ersätter 
förbundet genom avgifter för 
att utföra uppdraget enligt 
handlingsprogrammet. 
Medlemsbidraget är förbundets 
största intäkt och uppgår till 
160,6 Mkr vilket är en höjning 
från 2017 med 2,9%. Detta 
innebär en bidragsfinansiering av 
verksamheten på 88,7% (89,4%). 
Kostnad för Räddningstjänst per 
invånare inom förbundet är 2018 
790 kr (774 kr).

Finansnetto
Finansnetto utgörs av 
kostnadsränta för Pensionsskuld.

Avskrivningar och 
investeringar
Avskrivningskostnaden är högre 
jämfört med föregående år p.g.a. 
höga investeringar 2017. 

Årets investeringar består 
huvudsakligen av nödvändiga 
reinvesteringar inom 
fordonsparken och har uppgått till 
3,8 Mkr (21,8 Mkr).

Årets investeringar avviker mot 
Investeringsbudgeten men dessa 

kommer att genomföras under 
2019 varav 2 st  
Släck/Räddningsbilar är 
påbörjade och ingår i Pågående 
investeringar.

Utvärdering av 
Ekonomisk Ställning 
Balanslikviditeten och 
rörelsekapitalet är ungefär 
oförändrad, se kassaflödesanalys. 
Eget kapital uppgår till 
51,2 Mkr och ska täcka den 
ansvarsförbindelse som finns för 
Pensionsutfästelse före 1997 på 
14,2 Mkr samt förbundets risker. 

I Eget Kapital ingår det 
överskjutande belopp som 
uppstod under 2018 då ett antal 
avgångar med avtalspension enligt 
SAP-R flyttades framåt i tiden. I 
samband med framflyttningen har 
pensionskapitalet räknats om 
vilket genererar ökad kostnad för 
2019. Internbudget 2019 är 
därmed ej i balans och 
Direktionen beslutade i december 
2018 att den ökade pensions-
kostnaden 2018 ska finansieras 
från Eget Kapital.

Utveckling – risker och 
möjligheter
Förbundet står inför många 
utmaningar när det gäller 
utveckling av räddningstjänst och 
förebyggande arbete.  
Samverkan i olika former 
med räddningstjänster, 
medlemskommuner, andra 
kommuner, statliga myndigheter, 
regionen och organisationer 

blir alltmer angeläget. SÄRF är 
sedan 2016 med och finansierar en 
regionsamordnare inom  
RäddSam VG.  

Arbetsmetoder, val av tekniska 
lösningar och ökad uppmärksamhet 
på arbetsmiljörisker driver 
utvecklingen inom räddningstjänst 
och kräver resurser i form av tid 
och pengar. Vi  måste säkerställa 
drift och funktionalitet hos 
IT-system som förutom 
verksamhetssystem som används 
i det dagliga arbetet inom 
förebyggande och utryckande 
verksamhet också omfattar 
ekonomi, personalsystem, 
automatlarmshantering, 
kommunikation via Rakel, 
radiosystem och telefoni.

Vi har en liten administrativ 
organisation vilket utgör en viss 
sårbarhet, särskilt i rekrytering 
till vissa nyckelfunktioner. Det 
sker daglig prioritering av vilka 
aktiviteter som är möjliga att 
genomföra, vilket också är 
en av de risker som beskrivs i 
Internkontrollplan 2018. 

Sårbarhet kan också uppstå i 
situationer eller förändringar som 
står utanför förbundets inverkan 
eller påverkan.

Budgetsäkerhet
Budgetavvikelser beror till 
största delen på svårigheter att 
prognostisera Pensionskostnader 
inom SAP-R. För 2018 består 
avvikelserna av lägre kostnader för 
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avtalspension, personalkostnader 
är högre på grund av sommarens 
skogsbränder men också lägre på 
grund av vakanser som ännu 
inte är tillsatta inom den nya 
organisationen, samt 
tillkommande kostnad för 
upprustning Guttasjön enligt 
Direktionsbeslut 2018-03-16.

Intern styrning och 
kontroll  
Kommunallagen anger att 
direktionen ska tillse att 
kontrollen är tillräcklig inom 
förbundet och att det finns en 
intern styrning och kontroll som 
fungerar på ett tillfredsställande 
sätt. Det vill säga att de ska med 
rimlig grad av säkerhet säkerställa 
att följande mål uppnås:

 ► Ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet

 ► Tillförlitlig finansiell 
rapportering och information om 
verksamheten.

 ► Efterlevnad av tillämpliga 
lagar, föreskrifter och riktlinjer.

Förbundsdirektören ansvarar för 
konkreta regler och anvisningar 
för en god intern kontroll och ska 
årligen rapportera till Direktionen 
hur den interna kontrollen 
fungerar.  

De verksamhetsansvariga 
cheferna inom förbundet ska följa 
regler och anvisningar om intern 
kontroll och informera övriga 
anställda om innebörden. De ska 
verka för att arbetsmetoderna 
bidrar till en god intern kontroll.

 % 2018 2017 2016 2015
 Budgetavvikelse Årets resultat +1,6 +4,7 +5,3 +1,2

Budgetsäkerhet

 Påverkan i Mkr
 1% förändring av Medlemsbidraget    1,5
 1% Löneförändring     1,2
 1% förändrad diskonteringsränta påverkar pensionskostnaden  2,0
 Självrisk i händelse av stor skada    4,5
  (0,02% av aktuell kommuns skatteunderlag föregående år)

Känslighetsanalys av risker

 Balanslikviditet  268% 273% 271% 284% 
 (Oms. tillgång/kortfristig skuld i %)
 Rörelsekapital  57,8 56,7 55,2 59,8
 (Oms. tillgång - kortfristig skuld)
 Soliditet  34% 34% 32% 29%
 (Eget kapital/tillgångar)

 % och Mkr 2018 2017 2016 2015

Internkontrollplan 2018
Förbundet har genomfört en  
risk-, väsentlighets- och 
konsekvensanalys av 
verksamheten för 2018 genom att 
ringa in de rutiner och processer 
som är viktiga att följa upp. 
Förbundets metod för 
riskhantering och internkontroll 
omfattar identifiering och 
värdering av risker samt 
framtagande av åtgärdsplaner.

Förbundet har 2018 infört 
Tertialuppföljningar och där ingår 
uppföljning av Internkontrollplan, 
genomgång av kontrollåtgärder 
utifrån årets riskanalys, samt 
uppföljning av Budget, 
Verksamhetsplan, genomförda 
förbättringsåtgärder m.m. 

För årets uppföljning av 
Internkontrollplan 2018 hänvisas 
till bilaga 4.
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Ekonomisk redovisning

Resultaträkning, Tkr 
   Not 2018 2017

 Verksamhetens intäkter 1 24 224 26 049

 Verksamhetens kostnader 2 -174 404 -168 289

 Avskrivningar 3 -6 570 -6 083

 Summa verksamhetens nettokostnader  -156 750 -148 323

 Medlemsavgifter 4 160 600 156 000

 Finansiella intäkter 5 0 0

 Finansiella kostnader 6 -1 517 -1 212

 Årets resultat  2 333 6 465

Balansräkning, Tkr
    2018-12-31    2017-12-31

 Tillgångar

 Anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar 
  
 Maskiner och inventarier 7 48 192 50 989 

 Pågående investering 8 8 667 1 115

 Summa materiella anläggningstillgångar  56 859 52 104

 Finansiella anläggningstillgångar

 Långfristiga fordringar 9 34 38

 Summa finansiella anläggningstillgångar  34 38

 Summa anläggningstillgångar  56 893 52 142

 Omsättningstillgångar

 Fordringar 10 25 734 22 162

 Kassa och Bank  66 545 67 298

 Summa omsättningstillgångar  92 279 89 460

 Summa tillgångar  149 172 141 602

 Eget kapital, avsättningar och skulder

 Eget kapital

 Ingående eget kapital  48 928 42 462

 Årets resultat   2 333 6 466

 Summa eget kapital  51 261 48 928

 Avsättningar

 Pensioner och liknande förpliktelser 11 63 462 59 928

 Summa avsättningar  63 462 59 928

fortsättning balansräkning nästa sida
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Kassaflödesanalys, Tkr
   Not 2018 2017 

 Den löpande verksamheten    

 Rörelseresultat exkl. räntenetto  3 849 7 678

 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet  

  Avskrivningar  6 570 6 083 

  Realisationsvinst vid försäljning av inventarier  -252 -311

  Förändring av avsättning till pension inkl. löneskatt  3 534 2 799 

    13 701 16 249 

 Erhållen ränta  1 1 

 Erlagd ränta (inkl. ränta på pension)  -1 517 -1 213

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  
 före förändringar av rörelsekapital  12 185 15 037

 

Förändring i rörelsekapital    

  Ökning/minskning av kortfristiga fordringar  -3 571 - 14 985

  Ökning/minskning av kortfristiga skulder  1 702 516 

 Kassaflöde från den löpande verksamheten  10 316 568   
  

 Investeringsverksamheten    

 Förvärv av materiella anläggningstillgångar 8 -11 325 -13 853

 Försäljning av anläggningstillgångar  252 311

 Ökning/minskning av långfristig fordran 9 4 29

 Kassaflöde från investeringsverksamheten  -11 069 -13 513

 Ökning/minskning av likvida medel  -753 -12 945 

 Likvida medel vid årets början  67 298 80 243

 Likvida medel vid årets slut  66 545 67 298 

    2018-12-31 2017-12-31 
 Skulder

 Kortfristiga skulder

 Leverantörsskulder 12 11 330 8 500

 Övriga kortfristiga skulder  23 119 24 246

 Summa kortfristiga skulder  34 449 32 746

 Summa skulder  34 449 32 746

 Summa eget kapital, avsättningar och skulder  149 172 141 602
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Ekonomisk redovisning

Allmänna 
redovisningsprinciper
Kommunalförbundet tillämpar 
Kommunallagen (KL), lagen om 
kommunal redovisning (LKR) samt 
rekommendationer från Rådet för 
kommunal redovisning (RKR).

Värderingsprinciper
Intäkter och kostnader
Periodisering av inkomster och 
utgifter har gjorts enligt god 
redovisningssed.

Fakturor överstigande 5 Tkr 
exklusive moms har periodiseras.

Pensionskostnader
Förbundets pensionskostnader 
utgörs dels av under året utbetalda 
pensioner och pensionspremier, dels 
av årets förändring av kapitalvärdet 
av utgående och utfästa framtida 
pensioner.

Värdering av pensionsförpliktelserna 
är gjord enligt den av Sveriges 
Kommuners och Landsting 

antagna beräkningsmodellen för 
pensionsförpliktelser, RIPS 17.
Särskild avtalspension inom 
Räddningstjänst (SAP-R) är beräknad 
på pensionsålder 59,5 år.

Värdet av utfästa pensionsåtaganden 
redovisas under rubriken 
avsättningar. 

Pensionsutfästelser före 1997-12-31 
redovisas som ansvarsförbindelse.

Fordringar och Skulder
Fordringar har tagits upp till det 
belopp varmed de beräknas inflyta.

Avsättning har gjorts för bedömda 
förlustrisker.

Skulder har tagits upp till nominella 
värden.

Investering
En investering anses föreligga 
när tillgången är anskaffad för 
stadigvarande bruk, tillgången har 
en ekonomisk livslängd på minst 3 
år och anskaffningsvärdet uppgår till 
minst ett halvt prisbasbelopp exkl.  
moms.

Redovisningsprinciper
Avskrivningar
Förbundet tillämpar 
komponentavskrivning av sina 
tillgångar. Enligt RKR 11:4 
ska avskrivningarna spegla hur 
tillgångars värde successivt 
förbrukas och då måste skillnader, i 
förbrukning och nyttjandeperioder 
av betydande komponenter i en 
materiell anläggningstillgång, beaktas. 
Förväntas skillnaden i förbrukningen 
av en materiell anläggningstillgångs 
betydande komponenter vara 
väsentlig, ska tillgången delas upp 
på dessa och respektive komponent 
skrivas av separat.

Förbundets befintliga 
anläggningstillgångar och de som har 
aktiverats under 2018 med värde som 
uppgår till väsentligt belopp består 
av räddningsfordon. Fordonen har 
i sin helhet samma förbrukning och 
nyttjandeperiod och vår bedömning 
är att varje fordon består av en 
komponent.

 
 Höjdfordon  18 år
 Övriga stora fordon  14 år
 Personbilar/Båtar/Maskiner   7/10 år
 Räddningsmateriel    7/10 år
 Radioutrustning   5 år
 Elektronik/Kameror/Datorer    3 år

 Avskrivningstider enligt plan på  
 anskaffningsvärdet
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 Not 1 Verksamhetens intäkter 2018 2017

 Automatiska brandlarm 9 762 9 559
 Myndighetsutövning 1 260 1 216
 Uppdragsutbildning 5 038 7 136
 Avtal 5 479 5 064
 Bidrag från EU,  AMS mfl 739 997
 Uthyrning lokaler, fordon 888 870
 Teknisk service 446 589
 Övrigt 360 307
 Realisationsvinst 252 311
 Summa 24 224 26 049

 Not 2 Verksamhetens kostnader 2018 2017

 Löner och arvoden 88 725 85 224
 Personalomkostnader 28 794 27 153
 Pensioner 10 850 10 195
 Personalsociala 3 800 3 189
 Lokaler 13 498 13 309
 Materiel 12 558 12 899
 Främmande tjänster 16 179 16 320
 Summa 174 404 168 289

 Not 4 Kommunbidrag 2018 2017

 Bollebygd 8 158 7 925
 Borås 79 946 77 657
 Mark 32 522 31 590
 Svenljunga 9 829 9 547
 Tranemo 10 905 10 592
 Ulricehamn 19 240 18 689
 Summa 160 600 156 000

 Not 9 Långfristiga fordringar  

 Posten avser lån till RiB-personal för genomförande av   
 körkortsutbildning

Noter, Tkr

 Not 3 Avskrivningar enligt plan

 Planenliga avskrivningar har beräknats på objektens    
 anskaffningsvärden.

 Not 5 Finansiella intäkter

 Intäkter hänförliga till tillgodohavande på Borås Stads internbank.

  Not 6 Finansiella kostnader 2018 2017

 Ränta pensionsavsättning 1 516 1 212
 Övriga finansiella kostnader 1 0
 Summa 1 517 1 212

 Not 10 Kortfristiga fordringar  2018 2017
 Kundfordringar 19 482 18 790
 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 249 3 366
 Övriga fordringar 3 6
 Summa 25 734 22 162

 Not 8 Investeringar,  påg. investeringar 2018 2017

 Ingående anskaffningsvärde  1 115 9 072
 Omklassificeringar under året  -3 773 -21 810
 Anskaffningar 11 325 13 853
 Utgående anskaffningsvärde 8 667 1 115

 Not 12 Kortfristiga skulder 2018 2017

 Leverantörsskulder 11 330 8 500
 Semesterlöneskuld 7 643 8 381
 Upplupna löner 2 515 2 625
 Upplupna sociala avgifter 934 975
 Arbetsgivaravgift 2 366 2 439
 Moms 2 126 1 912
 Pensioner, individuell del 3 873 4 055
 Pensioner, löneskatt 1 008 926
 Övriga interimsskulder 308 467
 Övriga kortfristiga skulder 2 346 2 466
 Summa 34 449 32 746 

 Not 11 Pensionsavsättning 2018 2017
 Ingående balans 59 928 57 129
 Utbetalningar -1 937 -2 109
 Ränta mm 1 546 707
 Årets intjänande 3 235 3 654
 Särskild löneskatt 690 547
 Utgående balans 63 462 59 928

 Not 13 Ansvarsförbindelse 2018 2017

 Pensionsförpliktelse inklusive löneskatt 14 167 14 591
 (för tiden t.o.m. 1998)

 Not 7 Anläggningstillgångar  2018 2017

 Ingående anskaffningsvärde  162 285 141 617
 Omklassificeringar under året 3 773 21 810 
 Försäljningar och utrangeringar - 939 -1 142
 Utgående anskaffningsvärde 165 119 162 285
  
 Ingående ackumulerande avskrivningar  111 296 106 355
 Årets avskrivningar enligt plan 6 570 6 083 
 Försäljningar och utrangeringar  -939 -1 142
 Summa 48 192 50 989
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Förbundsdirektionen

Förbundsdirektionen
Rose-Marie Liljenby Andersson (S), Ordförande, Borås
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avlämnar denna årsredovisning.

Ersättare
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Johan Björkman (M), Svenljunga

Ingvar Ideström (M), Ulricehamn

Stephan Bergman (M), Tranemo

Lars-Erik Olsson (S), Bollebygd

Peter Branshöj (M), Mark
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Revisionsberättelse 2018

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, 
har granskat den verksamhet som bedrivits 
i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 
(organisationsnummer 222000-0810) av 
dess direktion. Direktionen ansvarar för 
att verksamheten bedrivs enligt gällande 
mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och 
föreskrifter som gäller för verksamheten. De 
ansvarar också för att det finns en tillräcklig 
intern kontroll. Revisorernas ansvar är 
att pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt 
tillfredställande sätt, om räkenskaperna är 
rättvisande och om den interna kontrollen 
som görs är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt 
kommunallagen, god revisionssed i 
kommunal verksamhet, förbundsordningen 
och förbundets revisionsreglemente. 
Granskningen har genomförts med biträde 
av sakkunniga och med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge rimlig 

grund för bedömning och ansvarsprövning. 
Till revisionsberättelsen bifogas vår 
sammanfattande revisionsredogörelse som 
utgör en sammanfattning av granskningen. 

Avseende verksamheten konstaterar vi att 
förbundet inte genomfört två av 25 beslutade 
prioriterade aktiviteter för 2018. Förbundet 
har under året vidtagit åtgärder i syfte 
att genomföra aktiviteterna. Revisorerna 
bedömer att förbundet i sin uppföljning av 
prioriterade aktiviteter 2018 anger rimliga 
förklaringar till varför aktiviteterna inte 
genomförts. 
 
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt 
är rättvisande. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet 
enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt. 

Den interna kontrollen bedöms som 
tillräcklig.

Vi bedömer att verksamheten i Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund sköts 
på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen 
samt de enskilda ledamöterna i densamma.

BORÅS 2018-03-07

Till Kommunfullmäktige i: 
Bollebygds Kommun
Borås Stad
Marks Kommun
Svenljunga Kommun
Tranemo Kommun
Ulricehamns Kommun
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Svar på motion från Andreas Exner (SD) och Kristian 

Silbvers (SD) - Professionalisera bolagsstyrelserna 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen är besvarad. 
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SVAR PÅ MOTION 
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1(1) 

Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00104 1.1.1.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Andreas Exner (SD) och Kristian 

Silbvers (SD): Motion - Professionalisera 

bolagsstyrelserna 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2019-01-17 lämnat in förslaget att uppdra Kommunstyrelsen att 

presentera förslag till Kommunfullmäktige om formerna för de kommunala 

bolagsstyrelserna, i syfte att professionalisera och förstärka kompetensen 

genom partioberoende kompetens. 

Motionen har inte skickats på remiss. 

Kommunstyrelsen bedömer att frågan kring bolagsstyrelserna i Borås Stads 

bolag är naturlig att behandla i de partiöverläggningar som hålls inför varje ny 

mandatperiod. 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion, ”Professionalisera bolagsstyrelserna”, 2019-01-17 

2. Fullmäktigeskrivelse, 2019-05-20 

3. Beslutsförslag, 2019-05-20   

Samverkan 

- 

 

 

[Namn] Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 

Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 

 

 

Datum 

2019-04-30 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-07 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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Handläggare: Martin Jakobsson 
 

Datum 

2019-04-16 Magnus Widén 

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Martin Jakobsson 
Handläggare 
033 357112 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00193 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2018 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 

Sjuhärads Kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

            

Ärendet i sin helhet 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit 

med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018. 

 

Det ankommer på förbundsmedlemmarna, d v s respektive kommun, att 

besluta om ansvarsfrihet för förbundsdirektionen.  

 

Revisorerna bedömer att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och att den interna kontrollen är 

tillräcklig. Det är dock angeläget att förbundets utveckling med att förbättra 

målformulering och måluppföljning fortsätter, liksom att Direktionen genomför 

en egen riskanalys i det interna kontrollarbetet. 

 

Räkenskaperna bedöms i allt väsentligt vara rättvisande och resultatet förenligt 

med de finansiella mål som direktionen uppställt. Revisorerna har föreslagit att 

ansvarsfrihet beviljas för räkenskapsåret 2018.  

 

Resultatet för 2018 redovisas till 816 tkr jämfört med 1 952 tkr för 2017. Det 

egna kapitalet uppgår vid årets utgång till 10 543 tkr, balansomslutningen till 79 

190 tkr och soliditeten (andel eget kapital) till 13 % (f å 14 %). Borås Stads 

bidrag till förbundet 2018 var 15 800 tkr. 

           

  

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning och revisionsberättelse från Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund, 2019-04-15 

   



Borås Stad 
  Sida 
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Samverkan 

- 

 

 

[Namn] Kerstin Hermansson 

Kommunstyrelsens andre vice ordf 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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§ 23 Årsredovisning 2018 

Ekonomiskt resultat 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 
tkr lägre än 2017. Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 49 tkr 
vilket är 1 175 tkr sämre jämfört med 2017. En betydande förklaring till det försämrade 
resultatet är den indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat 
förbundskansliet. Navet science center redovisar ett resultat om 419 tkr vilket är i nivå med 
2017. Medarbetarcentrum gör ett resultat om 445 tkr vilket är 99 tkr högre än 2017.  
 
 
Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat vilket kan förklaras med att det interna 
överskottet i verksamheten om 755 tkr i sin helhet överförs till 2019. 
 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var ett överskott om 800 tkr i 
förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 816 tkr vilket i 
sin helhet överensstämmer väl med tidigare lagda prognoser. Trots god överensstämmelse 
mellan resultat och delårsprognos redovisas vissa större skillnader inom flera av förbundets 
verksamheter. 
 
Förbundskansliet redovisar ett negativt resultat om 50 tkr. Resultatet belastas med ökade 
kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20. Medarbetarcentrum prognosticerade 
ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. långtidssjukskrivning. 
Resultatet blev ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Förutom lägre personalkostnader 
beror överskottet på ökade intäkter för utförda tjänster. Närvårdssamverkan 
prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 500 tkr. Resultatet för helåret blev ett 
överskott om 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 
till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. 
Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det 
politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med beslutad 
styrmodell. Navet science center prognosticerade ett nollresultat i samband med 
delårsbokslutet. Resultatet för helåret blev ett överskott om cirka 400 tkr vilket i huvudsak 
kan förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre 
personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden 
september till december.  
 
God ekonomisk hushållning 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts 
motivera ett eget kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har 
bedömt att ett eget kapital om 10 % är motiverat. Det totala utgående egna kapitalet vid årets 
utgång är 10 543 tkr, varav kansliets del är 7 802 tkr, Navet 2 741 tkr och 
Medarbetarcentrum 709 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade verksamheten 
även uppnå minst ett nollresultat.  
  
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 
sex av nio effektmål anses helt uppfyllda, två mål anses delvis uppfyllda samt ett mål som 
inte kan anses vara uppfyllt. Medarbetarcentrum bedömer att samtliga fyra effektmål är 
uppfyllda. Utöver de fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har 
förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat och startat nya 
verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan och gemensam dataskyddsverksamhet 
samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan.  



     
                                                                PROTOKOLLSUTDRAG                 

                                                                      Sammanträdesdag 2019-02-22 

   
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt sjuhäradsperspektiv, bygger på 
gränsöverskridande samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade 
bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen och 
att kraven för god ekonomisk hushållning kan anses vara uppfyllda.   

  
Direktionen beslutar 
 att för egen del godkänna upprättat förslag till årsredovisning 2018 för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund samt 
 
att när revisionsberättelse inkommit översända densamma tillsammans med 
årsredovisningen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vid protokollet  
Linda Bergholtz 
Administrativ chef   
 

 
Justerat av  
 
Malin Carlsson Bengt Hilmersson 
Ordförande  

   
 
Justeringen tillkännagiven den 5 mars 2019 
 
Rätt utdraget betygar: Linda Bergholtz  
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Revisorerna, Sjuhärads kommunalförbund

Revisionsredogörelse

Sjuhärads 
kommunalförbund 

år 2018



Revisionsberättelse för Sjuhärads 
kommunalförbund år 2018

Vi, av respektive fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i Sjuhärads 
Kommunalförbund (organisationsnummer 222000-1008) av dess direktion.

Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar 
och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern 
kontroll. Revisorernas ansvar är att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs är 
tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt Kommunallagen, God revisionssed i kommunal verksamhet, 
förbundsordningen och förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med biträde av 
sakkunniga och med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och 
ansvarsprövning. Till revisionsberättelsen bifogas vår revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av 
granskningen. 

När det gäller förbundets följsamhet mot budgetbeslut och fastställda mål konstaterar vi att Sjuhärads 
kommunalförbund bedömer att man inte uppnår fyra av 26 effektmål/resultatmål. Förbundet bedömer att 
det övergripande strategiska målet uppnåtts under året.

Vi bedömer att verksamheten i Sjuhärads kommunalförbund sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, men konstaterar att det är angeläget att förbundets utveckling 
med att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter. 

Vi bedömer den interna kontrollen som tillräcklig men att den kan utvecklas genom att Direktionen 
genomför en egen riskanalys.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, och att resultatet enligt årsredovisningen är 
förenligt med de finansiella mål som direktionen uppställt. 

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen samt de enskilda 
ledamöterna i densamma. Vi tillstyrker att årsredovisningen för år 2018 kan fastställas.

Borås 2019-04-09

Till Kommunfullmäktige i:
samtliga medlemskommuner 

i Sjuhärads kommunalförbund

Revisorerna, Sjuhärads 
kommunalförbund

Ingrid Isaksson Roger Fogelström 

Weine ErikssonUlf Tranefors-Gustafsson

Boris Preijde

Bilagor:
Sjuhärads kommunalförbund, Revisionsredogörelse 2018 
Rapport avseende granskning av årsredovisning 2018, Sjuhärads kommunalförbund



Sjuhärads kommunalförbund 2018
Revisionsredogörelse
I revisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredställande sätt, och om den interna kontrollen som görs inom kommunalförbundet 
är tillräcklig. 

Revisionen lämnar en revisionsberättelse som en grund för Kommunfullmäktige i respektive 
medlemskommuns ansvarsprövning. Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad 
bedömning av all den granskning av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultatet från granskning av årsredovisningen, 
fördjupade granskningar, specifika bevakningsområden och riskanalys/intern kontroll. Granskningen 
av årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk, medan fördjupade granskningar i 
förekommande fall innehåller substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken revisionen 
kan verifiera måluppfyllelse. Räkenskapsrevisionen har genomförts av revisionsbyrån Deloitte AB 
och redovisas i Rapport avseende granskning av årsredovisning 2018-12-31.

Ekonomiskt- och verksamhetsmässigt resultat
Kommunalförbundet redovisar ett överskott på 816 tkr jämfört med budget vilket är 1 136 tkr lägre 
överskott än 2017. En betydande förklaring till det försämrade resultatet jämfört med 2017 är den 
indexkostnadsökning för utbyggnad av E20 som delvis belastat förbundskansliet.

Förbundskansli och tillväxtmedel
• Redovisar ett underskott på 49 tkr jämfört med budget. Resultatet belastas med ökade 

kostnader för anläggningsindex för utbyggnad av E20.

Navet
• Redovisar ett överskott på 419 tkr vilket är i nivå med 2017. I huvudsak kan överskottet 

förklaras med minskad semesterlöneskuld i kombination med något lägre personalkostnader 
samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för perioden september till december.

Medarbetarcentrum 
• Redovisar ett överskott på 346 tkr jämfört med budget. Avvikelsen kommenteras inte av 

direktionen.

Närvårdssamverkan
• Redovisar ett överskott på 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med 

från 2017 till öronmärkta aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än 
budgeterat. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör 
för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att hantera resultatet i enlighet med 
beslutad styrmodell

Medfinansiering av E20.
• Direktionen beslutade 2013 att underteckna en avsiktsförklaring att medfinansiera utbyggnaden 

av E20 på sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till 
Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års penningvärde plus så kallat anläggningsindex. Tidigare 
uppgifter om anläggningsindexuppräkning motsvarade en avsättning i budget om cirka 
300 tkr för 2018. Anläggningsindex har ökat kraftigt under året vilket inneburit succesiva 
merkostnader. Vid delårsbokslutet beräknades merkostnaden gentemot budget till knappt 
700 tkr. Utvecklingen av anläggningsindex har fortsatt att öka vilket innebär att det faktiska 
resultatet innebär en samlad merkostnad om ca 1 000 tkr för 2018. Kostnadsökningen 
har hanterats inom ramen för tillväxtmedel men förbundet centralt har även belastats med 
ökade kostnader om drygt 600 tkr.
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Sjuhärads kommunalförbunds målarbete
Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Förbundet har ett övergripande strategiskt 
mål som styr verksamheten:

”Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen skall vara ett bra område att bo, arbeta och leva i”

Verksamheten når målet genom:

• Tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv 

• Gränsöverskridande möten och samverkan 

• Främja innovation och nytänkande

De strategiska målet bryts ned i effektmål eller resultatmål för respektive verksamhetsområde. 

Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens. 
Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden inom sitt 
kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt 
verksamhetsområde. Beredningsgrupper och verksamhetsdelar redovisar måluppfyllelse var för sig.

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Förbundet bedömer i årsredovisningen måluppfyllelsen i förhållande till det strategiska målet.

0   0   1   0 – av 1 strategiska mål

Sammantaget anser förbundet att de nätverksaktiviteter och särskilda satsningar som genomförts 
skett för delregionens bästa, i samverkan och med ett tydligt Sjuhäradsperspektiv. Verksamheten 
redovisar en god måluppfyllnad och anger en tydlig plan för de mål som ännu inte uppnåtts. 
Förbundets bedömning är att verksamheten i sin helhet når upp till det strategiska målet om att 
Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område att bo, arbeta och leva i.

Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7)
För året har direktionen satt fyra effektmål för området:

• Framtidsbild Boråsregionen 
Gemensam regional planering för goda planeringsförutsättningar för ex. bostäder, 
service- och näringslivsverksamheter för hela Boråsregionen

• Infrastruktur och kollektivtrafik 
Väl utbyggd infrastruktur för pendling till och från arbete och studier inom delregionen 
samt arbeta för förstoring av arbetsmarknadsregionen främst mot Göteborg

• eSamhälle och eHälsa  
Vara väl rustad för att nyttja digital kommunikation för förbättrad service till invånare 
och organisationer samt effektiv intern ärendehantering

• Näringsliv  
Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet med antagen verksamhetsplan. 
Samordningen med kommunernas näringslivskontor ska förstärkas och fördjupas 
ytterligare under året. Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst en förfrågan av 
ett utländskt företag att etablera sig eller investera i Boråsregionen.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

0   1   3   0 – av 4 effektmål
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Det mål som inte uppnåtts är:

• Framtidsbild Boråsregionen 
Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för Boråsregionen delredovisades i december 
2018 och slutredovisas under 2019. Arbetet följer utarbetad plan med slutredovisning 
under 2019. Förbundets bedömning är att målet är delvis uppfyllt.

Förutom effektmål inom området har direktionen i budget och verksamhetsplan för 2018 fastställt 
10 viktiga aktiviteter/delmoment. Förbundet redogör i huvudsak för genomförandet av aktiviteter/
delmoment dels i förhållande till effektmålen men även under rubriken ”övriga verksamheter regional 
utveckling” i årsredovisningen.

Välfärd och kompetens 
För året har direktionen satt fem effektmål för området:

• Kompetensförsörjning 
Utbildningsutbudet ska öka utifrån den kompetens som efterfrågas så att denna 
matchning leder till ökad tillväxt

• Skolavhoppen ska minska  
Antal unga som väljer att avsluta sina gymnasiestudier i förtid ska minska

• Studie- och yrkesvägledning 
Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska vara ett högt prioriterat område inom 
utbildningssektorn. Som studerande och ung vuxen ska den regionala arbetsmarknaden 
vara känd och eftertraktad

• Öppna jämförelser  
Ska leda till utveckling, förbättrad effektivitet och kvalitet

• Integration  
En god struktur och en utvecklad samverkan för integration i Sjuhärad.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

1   1   3   0 – av 5 effektmål

Det mål som inte uppnåtts är:

• Skolavhoppen ska minska  
Under året har åtta ungdomar skrivits in i projektet och ytterligare cirka 50 elever 
kommer att erhålla riktade insatser under 2019. Den psykiska ohälsan är stor bland 
de elever som inte fullföljer sina studier. Under hösten 2018 har ett utvecklingsarbete 
påbörjats för att skapa en bättre samverkan mellan elevhälsa, primärvård och socialtjänst 
i syfte att ge elever som lider av psykisk ohälsa rätt hjälp i rätt tid. Aktiviteter har 
genomförts i enlighet med upprättad plan. Målet anses av förbundet som delvis uppfyllt.

• Integration  
Under året har strukturen anpassats och informationsflödet mellan stat och kommuner 
säkerställts genom att Boråsregionen anslutit sig till den organisatoriska modell som 
länsstyrelsen förordar. Förändringarna innebär att information och möjlighet till 
kommunikation mellan myndigheterna säkerställts. Insatser för samverkan mellan 
kommunerna har inte i tillräcklig utsträckning kunnat genomföras enligt förbundet.

Förutom effektmål inom området har direktionen i budget och verksamhetsplan för 2018 fastställt 
14 viktiga aktiviteter/delmoment. Förbundet redogör i huvudsak för genomförandet av aktiviteter/
delmoment i förhållande till effektmålen.
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Medarbetarcentrum
Det strategiska målet ska nås genom fyra effektmål som är:

• Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för ett ökat användande av verksamheten 
i medlemskommunerna men också marknadsföring i icke medlemskommuner.

• Genom dialog med kommunernas personalenheter rikta insatser mot behov, utveckling 
och utbud.

• Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet (hälsosamt och effektivt ledarskap) för 
att stärka och utveckla chefernas ledarskap.

• Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och social arbetsmiljö 
för att bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra med att öka attraktiviteten 
hos medlemskommunerna. Det ska göras genom att på uppdrag medverka i chef- och 
grupputvecklingsuppdrag.

Måluppfyllelsen redovisas i enlighet med nedanstående:

0   0   4   0 – av 4 effektmål

Navet Science Center
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar 
och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Navet Science Center redovisar inte 
vad de gjort för att nå det övergripande strategiska målet. Däremot har de satt upp 13 resultatmål. 
Navet Science Center redovisar måluppfyllelsen enligt nedanstående.

1   0   11   1 – av 13 resultatmål

Det resultatmål som inte har uppnåtts är:

• Minst 25 000 besökare på helger och lov 
På grund av den varma sommaren var det färre besökare än tidigare år.  
Utfallet blev 19 356.

Det resultatmål som inte rapporteras är:

• Minst 300 fritidspedagoger på utbildning i NO och teknik 
Uppdraget avslutades under 2017

Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
I Budget och verksamhetsplan 2018 för Sjuhärads kommunalförbund fastställs att Närvårdskontorets 
mål för 2018 är att främja samverkan och ge stöd till alla ingående parter, utifrån behov.

Stadsrevisionen noterar att det i Kommunalförbundets årsredovisning 2018 bifogas årsredovisning 
2018 för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. I närvårdssamverkans årsredovisning redogör man för 
måluppfyllelsen i förhållande till 13 olika mål för året. Det framgår även att man gjort en granskning 
av målen 2018 i syfte att stärka målen inför 2019. I Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs plan och 
budget för 2019 ska innehålla ett fåtal konkreta och mätbara mål som enkelt kan följas upp i syfte 
att mäta kvalitéten i bland annat vårdövergångarna. 

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund överlag har redovisat vad de 
gjort för att närma sig det strategiska målet och uppnå effektmålen. Majoriteten av målen är inte 
specifika, mätbara eller tidsbundna. Förbundet genomför en skattning i förhållande till uppställda 
effektmål/resultatmål huruvida målet har uppnåtts under året eller inte. I årsredovisningen redogör 
förbundet även för en bedömning om det övergripande strategiska målet har uppnåtts.  
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God ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagen 11 kap § 1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god 
ekonomisk hushållning. Kommunal redovisningslag 4 kap. § 5 fastställer att Kommunalförbundets 
förvaltningsberättelse ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna enligt 11 kap. 6 § 
Kommunallagen har uppnåtts och följts. God ekonomisk hushållning innefattar enligt Kommunallagen 
såväl finansiella mål som mål och riktlinjer för verksamheten. Under rubriken ”God ekonomisk 
hushållning” redogörs för bedömning av nivå gällande förbundets egna kapital samt nivån på det 
egna kapitalet vid 2018 års utgång. 

Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten. Utöver de 
fastställda mål och aktiviteter som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans 
med medlemskommunerna initierat och startat nya verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan 
och gemensam dataskyddsverksamhet samt påbörjat arbetet med en delregional kulturplan. 

Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de finansiella som de verksamhetsmässiga 
målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda.

Specifika bevakningsområden
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat nedanstående område.

Projektstyrning i Sjuhärads kommunalförbund
Revisorerna genomförde under 2017 en fördjupad granskning av projektstyrningen i Sjuhärads 
kommunalförbund. I granskningen konstaterades att inget av de prioriterade målområdena var nedbrutna 
på Sjuhäradsnivå och därmed inte mätbara. Förhållandena bedömdes försvåra förbundets möjlighet 
att ställa krav på projektansökningars målbilder. Revisorernas bedömning var att projektstyrningen 
i Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund inte var helt ändamålsenlig. Direktionen behövde 
förtydliga vad de vill uppnå i Sjuhärad och sätta upp mätbara mål utifrån målbilden. Det är också 
utifrån av Direktionen utfärdade mätbara mål som projekt bör utvärderas och beviljas medel.

Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala tillväxtmedlen genomfördes under 2018 
ett arbete inom förbundet för att kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den 
framtagna modellen ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten 
samt bidra till att visa på vilka resultat och effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas 
för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt den nya modellen 
inleds under våren 2019 och ligger till grund för utlysningen av tillväxtmedel 2020. 

Fördjupad granskning
Revisorerna har inte genomfört någon fördjupad granskning avseende Sjuhärads kommunalförbund.

Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning, samt de föreskrifter 
som gäller för verksamheten. Direktionen har vidare ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett övrigt tillfredställande sätt. Revisionen noterar att uppföljning 
och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också genomförs 
inom ramen för kvalitetssystem. 

Planen för intern kontroll är antagen den 8 december 2017 och omfattar tre kontrollmoment, 
riskanalysen 16 identifierade risker. Utöver planen för intern kontroll har förbundet också tagit 
fram en lista med nio övriga kontrollpunkter. Samtliga kontrollmoment i planen för intern kontroll 
är avrapporterade till direktionen den 22 februari 2019. Uppföljningen av den interna kontrollen 
innehåller kortfattade analyser och åtgärder. Direktionen har inte gjort någon egen riskanalys men 
godkänt förvaltningens riskanalys. I beslutet för intern kontroll redovisas hur kommunalförbundet 
arbetar med intern kontroll.
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Sammanfattande bedömning
I granskningen av Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning utgår bedömningarna 
från följsamhet mot Direktionens budgetbeslut och eventuella beslut om specifika mål och prioriterade 
aktiviteter som avser budgetåret 2018. Den interna kontrollen bedöms utifrån riskanalys och plan för 
intern kontroll samt dess uppföljning. I den sammanfattande bedömningen ingår i förekommande fall 
också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de fördjupade granskningar 
som har varit riktade mot förbundet. 

Revisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda aktiviteter/
uppdrag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att kommunalförbundet analyserar och ger rimliga förklaringar till varför man 
inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört aktiviteter.

Kommunalförbundet har i ”Budget och verksamhetsplan år 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund” beslutat om ett övergripande strategiskt mål. För att nå det strategiska målet 
har förbundet beslutat om sammantaget 13 effektmål, 13 resultatmål och 24 viktiga aktiviteter/
delmoment för 2018. Sjuhärads kommunalförbund gör med utgångspunkt från årsredovisningen 
en bedömning av om man nått uppsatta effektmål/resultatmål och om förbundet har uppnått det 
övergripande strategiska målet under året. Vidare görs inom ramen för måluppföljningen i huvudsak 
en uppföljning av årets viktiga aktiviteter.

Revisionen konstaterar att Sjuhärads kommunalförbund bedömer att man inte uppnår fyra av 26 
effektmål/resultatmål. Förbundet bedömer att det övergripande strategiska målet uppnåtts under 
året. Revisonen har tidigare år poängterat vikten av att Direktionen arbetar fram mätbara mål som 
blir styrande för verksamheten, och som är möjliga att följa upp. Revisionen bedömer att majoriteten 
av målen som avser 2018 även fortsatt inte är specifika, mätbara eller tidsbundna vilket medför 
att måluppfyllelsen är svår att verifiera med revisionell säkerhet. Revisionen ser dock positivt på 
att förbundet genomför en egen skattning av måluppfyllelsen inom ramen för årsredovisningen. 
Direktionen har under verksamhetsåret tagit fram en ny modell för att tydliggöra mätbara mål och 
rutiner för uppföljning av förbundets samlade verksamhet. Den nya modellen kommer användas 
fr.o.m. 2019. Revisionen kan konstatera att förbundet påbörjat en positiv utveckling av uppföljningen 
av måluppfyllelsen under 2018.

Det ekonomiska resultatet för kommunalförbundet visar på ett överskott mot budget på 816 tkr.

Kommunalförbundets uppföljning av den interna kontrollen innehåller mindre analyser och åtgärder. 
I riskanalysen har det identifierats och värderats risker avseende verksamhetsprocesser och ekonomiska 
risker. Direktionen har antagit internkontrollplanen men deltog inte i framtagandet av riskanalysen. 
Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till Direktionen. 

Revisionens sammantagna bedömning är att förbundet fortfarande har brister i måluppföljning och 
målformulering. Mot bakgrund av de förbättringar som genomförts under 2018 och att förbundet 
genomfört en egen skattning av måluppfyllelsen för året bedömer dock revisorerna att verksamheten 
sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt. Revisonen vill i 
sammanhanget framhålla att förbundets utvecklingsarbete med att åtgärda identifierade brister 
inom området bör fortsätta även under 2019. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men 
kan utvecklas genom att Direktionen genomför en egen riskanalys.
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1 Politisk representation  

1.1 Direktion 
Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen har haft fem 
sammanträden under 2018. 
 
 

Ordförande Ulf Olsson (S) Borås Stad 
1e vice ordförande tom 180430 Crister Persson (C) Tranemo kommun 
1e vice ordförande from 180501 Tomas Johansson (M) Marks kommun 
2e vice ordförande tom 180430 Tomas Johansson (M) Marks kommun 
2e vice ordförande from 180501 Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun 

Ledamot Peter Rosholm (S) Bollebygds kommun 
Ledamot Annette Carlson (M) Borås Stad 
Ledamot Johnny Carlsson (C) Herrljunga kommun 
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun 
Ledamot Mattias Josefsson (S) Ulricehamns kommun 
Ledamot tom 180430 Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun 
Ledamot from 180501  Lennart Haglund (C) Tranemo kommun 

Ersättare Christer Johansson (M) Bollebygds kommun 
Ersättare Morgan Hjalmarsson (L) Borås Stad 
Ersättare Malin Carlsson (S) Borås Stad 
Ersättare Christina Abrahamsson (M) Herrljunga kommun 
Ersättare Lisa Dahlberg (S) Marks kommun 
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun 
Ersättare Tony Hansen (S) Tranemo kommun 
Ersättare Roger Wilhelmsson (M) Ulricehamns kommun 
Ersättare Tony Willner (S) Vårgårda kommun 

Adjungerad Ann-Charlotte Stenkil (M) Varbergs kommun 
Adjungerad Jana Nilsson (S) Varbergs kommun 
Adjungerad Cristina Bernevång (KD)  
Adjungerad Lennart Andreasson (V)  
Adjungerad Tom Andersson (MP)  
Adjungerad Crister Spets (SD)  
Adjungerad Anders Leijonhielm (-) Tidigare LPO Svenljunga 
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1.2 Revisorer 
Förbundet ska revideras av minst tre revisorer som är gemensamma för förbundsmedlemmarna. Borås, Mark 
och Ulricehamn utser vardera en revisor samt en ersättare. Borås revisor är sammankallande. 
Dessutom kan övriga medlemskommuner om de så önskar utse vardera en revisor och en ersättare. 
 

   
Ordinarie Boris Preijde (M) Borås Stad 
Ordinarie Roger Fogelström (M) Marks kommun 
Ordinarie Ulf Tranfors-Gustafsson (M) Tranemo kommun 
Ordinarie Ingrid Isaksson (S) Ulricehamns kommun 
Ordinarie Weine Eriksson (S) Vårgårda kommun 
Ersättare Ingwer Kliche (S) Borås Stad 
Ersättare Eva Ryberg (S) Marks kommun 
Ersättare Lars-Erik Josefsson (M) Ulricehamns kommun 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Organisation och verksamhetsidé 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund bildades 1999 och är ett politiskt styrt samverkansorgan för 
kommunerna Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda. Varbergs 
kommun är adjungerad till förbundet enligt särskilt avtal. Förbundet är ett offentligrättsligt organ utifrån 
kommunallagen. Verksamheten grundar sig på förbundsordningen som beslutats av medlemskommunerna.  
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter och 
ersättare. Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en 
viss röststyrka och som inte annars är företrädda. 
 
Förbundet har två beredningsgrupper, Hållbar utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens. 
Beredningsgrupperna har till uppgift att arbeta med strategiska frågor, bereda ärenden inom sitt 
kompetensområde till Direktionen, ta initiativ i frågor samt företräda kommunalförbundet inom sitt 
verksamhetsområde. 
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet science center samt 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 
 
Utöver Direktionen och beredningarna finns en politisk styrgrupp för Navet science center och ett 
delregionalt politiskt samråd för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna 
och Västra Götalandsregionen.  
 
Förbundet utser också Sjuhärads representanter i regionala beredningar samt nominerar deltagare till styrelsen 
för VästKom. 
 
Förbundskansliet bistår de politiska organen och är kontakt gentemot kommunala förvaltningar och andra 
myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utveckling inom olika ansvarsområden deltar förbundet i tjänstemannagrupper på delregional, regional och 
nationell nivå. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Sjuhärad som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ liksom Västra Götalandsregionen och andra myndigheter och 

organisationer på regional nivå 

2.1.1 Mål 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område 
att bo, arbeta och leva i.  
 
Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande 
möten för att främja samverkan, innovation och nytänkande.  

2.1.2 Finansiering av verksamheten 
Förbundet bedriver utöver basverksamhet även delregionala projekt samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal 
med Västra Götalandsregionen.  
 
Verksamhetens basverksamhet finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna men 
även via bidrag för tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Business Region Borås och 
dataskyddsverksamheten finansieras i särskild ordning av medlemskommunerna. Medarbetarcentrum och 
Navet science center finansieras utöver verksamheternas egna intäkter via medlemsavgifter från deltagande 
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kommuner och förs som egna resultatenheter i den interna redovisningen. Detta gäller även 
Närvårdssamverkan som finansieras av både medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. 
 
Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning. 
 

Verksamhet Finansiering 
Förbundskansli samt tillväxtmedel Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 2 kr/invånare till Västkom 

Varberg 11 kr/invånare 
Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare 
Navet science center Medlemsavgift, Skolverket, Västra Götalandsregionen, sålda tjänster, 

temporära projektmedel  
Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster 
Närvårdssamverkan Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 50 % 
 

2.2 Händelser av väsentlig betydelse 
Direktionen beslutade 2013 att underteckna en avsiktsförklaring att medfinansiera utbyggnaden av E20 på 
sträckorna förbi Vårgårda, Vårgårda till Vara, förbi Skara samt Götene till Mariestad med 15 000 tkr i 2013 års 
penningvärde plus så kallat anläggningsindex.  
 
Tidigare uppgifter om anläggningsindexuppräkning motsvarade en avsättning i budget om cirka 300 tkr för 
2018. Anläggningsindex har ökat kraftigt under året vilket inneburit succesiva merkostnader. Vid 
delårsbokslutet beräknades merkostnaden gentemot budget till knappt 700 tkr. Utvecklingen av 
anläggningsindex har fortsatt att öka vilket innebär att det faktiska resultatet innebär en samlad merkostnad 
om ca 1 000 tkr för 2018. Merparten av kostnadsökningen har hanterats inom ramen för tillväxtmedel, men 
mot bakgrund av den kraftiga kostnadsökningen har även förbundet centralt belastats med ökade kostnader 
om drygt 600 tkr. 
 
Förbundet har under året tagit beslut om att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen, FÅP, from 1 
januari 2019. Enligt beslutet skulle inlösen av pensionsskulden belasta 2018. Inbetalningen kommer dock inte 
att ske förrän under första kvartalet 2019 och därmed påverkas inte balansen och likviditeten 2018.  
 
Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala tillväxtmedlen genomfördes ett arbete för att 
kvalitetssäkra den nya modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den framtagna modellen ska bidra till att 
stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och 
effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra till en hållbar tillväxt och utveckling i 
Boråsregionen. 
 
I februari 2018 beslutade Direktionen att förbundet skulle inrätta en delregional funktion för 
dataskyddsombud. Sommaren 2018 anställdes två dataskyddsombud som har i uppgift att hantera och 
samordna dataskyddsfrågor för sju av åtta medlemskommuner, ett antal kommunala bolag samt Södra 
Älvsborgs Räddningsförbund (SERF) och Samordningsförbundet.  
 
Ytterligare tre verksamheter och projekt startade upp under året; framtagande av Framtidsbild Boråsregionen, 
Miljöstrategisk samverkan samt Besöksnäring. Dessa fanns med i budget 2018 och redovisas under 
måluppfyllnad. 
 
Under 2018 certifierades Mark, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo som ett lokalt Vård- och 
omsorgscollege.  
 
Kulturskolans flytt till Simonsland som närmaste granne till Navet har medfört stora ombyggnationer som 
påverkat Navets verksamhet. Under året har en omförhandling av ytor gällande Navets verksamhet 
genomförts och ett nytt hyresavtal tecknats inför 2019. 
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2.3 Väsentliga personalförhållanden 
Antal anställda på förbundet under 2018 var totalt 44,13 åa i jämförelse med 2017 då antalet var 40,07 
årsarbetare, se bilaga 1. Då det skett en förändring i beräkningen av sjukfrånvaro redovisas endast total 
sjukfrånvaro för 2017. 
 

Sjukfrånvaro 
Total sjukfrånvaro 

2018 
3,2 % 

2017 
4,8 % 

Varav kvinnor 4,5 %  
Varav män 0,7 %  
Varav över 60 dagar 1,7 %  
Varav kvinnor över 60 dagar 2,6 %  
Varav män över 60 dagar 0  
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3 Resultat 2018 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 816 tkr gentemot budget vilket är 1 136 tkr lägre än 2017. 
Förbundskansliet redovisar ett underskott gentemot budget om 49 tkr vilket är 1 175 tkr sämre jämfört med 
2017. En betydande förklaring till det försämrade resultatet är den indexkostnadsökning för utbyggnad av 
E20 som delvis belastat förbundskansliet (se 2.2). 
 
Navet science center redovisar ett resultat om 419 tkr vilket är i nivå med 2017. Medarbetarcentrum gör ett 
resultat om 445 tkr vilket är 99 tkr högre än 2017. Närvårdskontoret redovisar ett balanserat resultat vilket 
kan förklaras med att det interna överskottet i verksamheten om 755 tkr i sin helhet överförs till 2019.  

3.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslut var ett överskott om 800 tkr i förhållande till lagd 
budget. Det faktiska resultatet för förbundet uppgår till 816 tkr vilket i sin helhet överensstämmer väl med 
tidigare lagda prognoser. Trots god överensstämmelse mellan resultat och delårsprognos redovisas vissa 
större skillnader inom förbundets verksamheter. 
 
Förbundskansliet redovisar ett negativt resultat om 49 tkr. Resultatet belastas med ökade kostnader för 
anläggningsindex för utbyggnad av E20.  
 
Medarbetarcentrum prognosticerade ett överskott om ca 300 tkr till följd av sänkta lönekostnader pga. 
långtidssjukskrivning. Resultatet blev ett överskott om 445 tkr vid årets slut. Förutom lägre 
personalkostnader beror överskottet på ökade intäkter för utförda tjänster.  
 
Närvårdssamverkan prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 500 tkr. Resultatet för helåret blev ett 
överskott om 755 tkr. Överskottet förklaras dels av de 805 tkr som flyttades med från 2017 till öronmärkta 
aktiviteter som ännu inte utförts, dels av lägre lönekostnader än budgeterat. Närvårdskontorets faktiska 
resultat bokförs som ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan att 
hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
 
Navet science center prognosticerade ett nollresultat i samband med delårsbokslutet. Resultatet för helåret 
blev ett överskott om cirka 400 tkr vilket i huvudsak kan förklaras med minskad semesterlöneskuld i 
kombination med något lägre personalkostnader samt ökade intäkter utifrån en positiv besöksstatistik för 
perioden september till december.  

3.2 Balanskravsutredning 
Kommunalförbundet redovisar ett positivt balanskravsresultat för 2018. Förbundet använder inte 
resultatutjämningsreserv (RUR). 
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen   + 816  
Reduceringar och justeringar                                   0   
Balanskravsresultat     + 816 

3.3 God ekonomisk hushållning 
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk 
hushållning. Ur ett verksamhetsperspektiv ska förbundet bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning. 
 
Direktionen har tidigare beslutat att verksamhetens omslutning och karaktär bedömts motivera ett eget 
kapital för förbundskansliet om cirka 4 000 tkr. Navets styrgrupp har bedömt att ett eget kapital om 10 % är 
motiverat. Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 10 543 tkr, varav kansliets del är 7 802 tkr,  
Navet 2 741 tkr och Medarbetarcentrum 709 tkr. Utöver beslut om eget kapital ska den samlade 
verksamheten även uppnå minst ett nollresultat.  
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Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där sex av nio effektmål 
anses helt uppfyllda, två mål anses delvis uppfyllda samt ett mål som inte kan anses vara uppfyllt. 
Medarbetarcentrum bedömer att samtliga fyra effektmål är uppfyllda. Utöver de fastställda mål och aktiviteter 
som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat 
och startat nya verksamheter inom besöksnäring, miljösamverkan och gemensam dataskyddsverksamhet samt 
påbörjat arbetet med en delregional kulturplan.  
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande 
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl de 
finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses 
vara uppfyllda.   

3.4 Verksamhetens förväntade utveckling 
Kommunalförbundet har en aktiv och samordnande roll för delregionen i arbetet med att utforma nästa 
regionala utvecklingsstrategi (RUS) för perioden 2021-2030 samt Ny regional kulturstrategi och plan för 
Västra Götaland 2020–2023. Båda dessa styrdokument kommer att ha stor påverkan på verksamheterna i 
Boråsregionen.  
 
Parallellt med processen att ta fram en ny regional kulturstrategi pågår ett arbete inom Boråsregionen att ta 
fram en ny delregional kulturplan för samma period som ska styra samarbetet mellan medlemskommunerna 
inom kultursamverkan de kommande åren. 
 
Förbundet och kompetensforumgruppen fortsätter sitt arbete att genom fördjupad samverkan mellan 
arbetsgivare och utbildningsanordnare säkerställa tillgången på utbildning som leder till sysselsättning. En av 
utgångspunkterna är den analys som VGR gjort gällande basresurser och kärnkompetenser i Boråsregionen. 
Analysen delredovisades under hösten 2018 och kommer att utgöra ett viktigt underlag för vilka insatser som 
ska genomföras under kommande år. 
 
Arbetet med Vård- och omsorgscollege fortsätter; både på regional och lokal nivå. Under 2019 kommer 
Bollebygd och Borås att certifieras som lokalt Vård- och omsorgscollege.  
 
Under 2019 fortsätter de nya verksamheterna och projekten Dataskyddsombud, Framtidsbild Boråsregionen, 
Miljöstrategisk samverkan och Besöksnäring i full skala. 
 
Perioden 2019/21 satsar Navet kraftfullt för att kunna vara en del i arbetet med de globala målen. Många 
insatser som sker under 2019 kommer att handla om fullföljda studier. Navet kommer att utveckla nya 
program för barn, unga och vuxna på eftermiddagar och för familjer på helger och lov. 

3.5 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder  
Saldot på koncernkontot har flyttats från Kassa och bank till Fordringar hos Borås stad. I samband med  
detta har 2017 års siffra justerats på motsvarande sätt. 

3.6 Investeringsverksamhet 
Navet har under året investerat i belysning och trådlöst nätverk samt byggt en vägg motsvarande 363 tkr. 

3.7 Intern kontroll 
Uppföljning av intern kontrollplan för 2018 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern 
kontrollplan 2019 fattades av Direktionen 2018-12-07 som också beslutade att Direktionen ska medverka i 
arbetet med att genomföra risk- och väsentlighetsanalys inför 2020. 
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4 Måluppfyllelse 

4.1 Måluppfyllelse effektmål regional utveckling 
Förbundets verksamhet inom området hållbar utveckling Sjuhärad handlar till stor del om att biträda 
medlemskommuner och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och 
utvecklingsarbete. I ansvarsområdet ingår områdena infrastruktur, samhällsbyggnad, kollektivtrafik, tillväxt, 
kultur, eSamhälle, miljö, besöksnäring samt näringsliv. 
 
Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen ska vara en bra plats att bo och leva i. 
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020. 
 
Mål Resultat 2018 
Framtidsbild Boråsregionen 
Genom gemensam regional planering ge goda 
planeringsförutsättningar för markanvändning för 
ex. bostäder, service- och näringslivsverksamheter 
för hela Boråsregionen. Den förväntade effekten 
av den kommande struktur- och framtidsbild är 
att den ska fungera som vägvisare/kompass för 
att styra medel och resurser till de framtagna 
prioriterade fokusområdena. 
 

Arbetet med att utarbeta en framtidsbild för 
Boråsregionen pågår. Det är väl förankrat i 
medlemskommunerna och en arbetsgrupp med 
representanter från varje kommun har arbetet 
aktivt under hösten. Ett utkast till 
nulägesbeskrivning av Boråsregionen är 
framtagen. Även bearbetade statistikuppgifter är 
framtagna, dels för att kopplas till Framtidsbilden, 
dels för att utgöra ett kunskapsunderlag. Arbetet 
med att utarbeta en framtidsbild för 
Boråsregionen delredovisades i december 2018 
och slutredovisas under 2019. 
 
Förbundet har även deltagit i framtagandet av en 
ny strukturplan för Västra Götalandsregionen, 
vilken är en viktig faktor för det fortsatta arbetet 
med den egna framtidsbilden.  
 
Arbetet följer utarbetad plan med slutredovisning 
under 2019. Bedömningen är att målet är delvis 
uppfyllt. 

Infrastruktur och kollektivtrafik  
Att aktivt arbeta för en utbyggd infrastruktur 
förväntas underlätta pendlingsresor för arbete och 
studier i delregionen. Detta tillsammans med 
arbetet för en utökad arbetsmarknadsregion, 
främst mot Göteborg ger goda förutsättningar att 
uppnå målet med att Sjuhärad ska vara en bra 
plats att bo och leva i. 
 

Förbundet har aktivt arbetat med att underlätta för 
pendlingsresor genom att i första hand föra fram 
medlemskommunernas synpunkter och behov i 
remisshantering. Exempel på remissvar som 
hanterats är förslaget till ny zonstruktur samt 
västtågsutredningen. Utöver ovanstående har 
förbundet framfört delregionens behov till 
kollektivtrafiknämnden i samband med de 
delregionala kollektivtrafikråden.  
 
Ett direkt resultat av insatserna är beslutet att 
utreda möjligheten att etablera busslinjer till och 
från Landvetter flygplats, vilket är en viktig faktor 
för att underlätta arbetspendling. En inventering 
av resandet från Boråsregionen till 
flygplatsområdet är genomförd och redovisad. 
Arbetet går vidare med framtida resande. 
 
I den regionala planen avseende 
transportinfrastruktur som fastställdes under våren 
2018 har förbundet via sina medlemskommuner 
framfört prioriterade satsningar i Boråsregionen. 
Resultatet av det gemensamma arbetet har 
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resulterat i att Boråsregionen fått med flera viktiga 
åtgärder för att förbättra den samlade 
infrastrukturen i Boråsregionen avseende såväl 
vägsatsningar som förbättringar på den 
spårbundna trafiken. Exempel på prioriterade 
brister som återfinns i den regionala planen är 
utbyggnad och förbättringar av vägarna 51, 41, 27 
samt 180. Vad gäller satsningar på spårbunden 
trafik har Boråsregionen i förhållande till andra 
delregioner lyckats väl genom att få med ett flertal 
tidsbestämda prioriteringar.   
 
Det gemensamma arbetet med samhällsplanering i 
stråket Göteborg – Borås samordnas tillsammans 
med Göteborgsregionen, GR. En ny treårig 
handlingsplan med ett projektinriktat arbetssätt 
och en ny organisation är beslutad, vilken ligger till 
grund för det fortsatta arbetet. 
 
Ett antal beslutade förstudier och projekt är 
påbörjade. Kommunalförbundet har under 2018 
deltagit i Tillväxtverkets lärprojekt om BRP+, ett 
mätsystem för att följa upp hållbar utveckling och 
livskvalitet. 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och 
bedömningen är att målet är uppfyllt. 

eSamhälle och eHälsa 
Att genom eKontoret erbjuda kommunerna stöd 
inom digitaliseringsområdet ges möjlighet att dela 
resurser och kunskap och därigenom vara väl 
rustade för att nyttja digitaliseringens möjligheter. 
Allt i syfte att förbättra service till invånare och 
företag samt effektivisera informations-
hanteringen i den egna verksamheten. 
 

Förbundet har genomfört ett 60-tal aktiviteter, 
framförallt inom området e-tjänster.  
Informationssäkerhetsutbildningar har genomförts 
och därmed säkerställt en förstärkt kompetens 
kring den nya dataskyddsförordningen. 
  
En särskild två-årig satsning inom området eHälsa 
har påbörjats. Med eHälsa avses 
verksamhetsutveckling genom användning av 
eHälsolösningar och välfärdsteknik. Boråsregionen 
har inrättat en eSamordnartjänst med fokus på 
eHälsa. 
  
Kunskapsöverföring har i övrigt skett genom 
återkommande nätverksträffar inom eHälsa och 
eSamhälle. 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och 
bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Näringsliv - Business Region Borås, BRB 
Arbetet med att stärka näringslivet sker i enlighet 
med antagen verksamhetsplan. Samordningen 
med kommunernas näringslivskontor ska 
förstärkas och fördjupas ytterligare under året. 
Effektmålet för 2018 är att genom BRB få minst 
en förfrågan av ett utländskt företag att etablera 
sig eller investera i Boråsregionen. 
 

Under 2018 har förbundet slutit ett samarbetsavtal 
med Business Sweden gällande utländska 
direktinvesteringar. Avtalet innebär att 
Boråsregionen nu är en formell part till Business 
Sweden och därmed ges tillgång till det nationella 
systemet för utländska direktinvesteringar. 
 
Samverkan mellan kommunerna har förstärkts 
inom en rad områden. Presentationsmaterial om 
regionens styrkor och tillgänglig mark har 
utarbetats. Implementering av ny och gemensam 
hemsida översatt till engelska, tyska och kinesiska 
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har lanserats. Ett intensivt delregionalt arbete med 
att samordna exempelvis marktillgång har 
inneburit att delregionen nu är mer 
investeringsklar för utländska investeringar. 
 
En förfrågan från utländsk investerare har lämnats 
under året där BRB bistått i arbetet och i 
kontakterna med Business Sweden. 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och 
bedömningen är att målet är uppfyllt. 

4.2 Övriga verksamheter regional utveckling 

4.2.1 Tillväxtprogram 
För att uppfylla målen i den antagna delregionala strategin för tillväxt och utveckling i Boråsregionen pågår 
ett löpande arbete med fördelning av tillväxtmedel utifrån prioriterade målområden. Totalt beviljades 20 av 
22 inkomna ansökningar medel inom tillväxt, miljö och kultur. Fyra av nio inkomna ansökningar beviljades 
medel för förstudier under 2018. VGR har sammanställt en analysrapport med uppföljning av delregionala 
tillväxtmedel för utfall 2017.  
 
Utifrån den analys för kvalitetssäkring av målstyrningen när det gäller tillväxtmedel som genomförts, införs 
en ny tredelad modell för fördelning av delregionala tillväxtmedel under 2019/2020. En begränsad utlysning 
av tillväxtmedel, enligt den gamla modellen genomförs 2019 parallellt med införandet av den nya modellen. 
En direktupphandling för att göra en analys av näringslivets behov i Boråsregionen utlystes i december som 
en del i införandet av ny tillväxtmodell. 
 
De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda. 

4.2.2 Kultur 
Kulturarbetet utgår från Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2016–2019. De 
kulturprojekt som beviljades medel 2018 bidrar till att uppfylla målen i den delregionala kulturplanen.  
Dialogmöte om kulturutveckling har planerats under våren i samarbete med Kultur i Väst och en temadag 
för Boråsregionens kulturprojekt arrangerades i oktober i samarbete med Kultur i väst. Borås internationella 
skulpturbiennal blev 2018 en del av målet att stödja regionaliseringen av internationella festivaler. Som ett led 
i processen att ta fram en ny regional kulturstrategi för perioden 2020-2023 genomfördes en delregional 
kulturpolitisk dialog i Borås för ansvariga politiker och tjänstemän i november under ledning av regionens 
kulturnämnd. Arbetet med en ny delregional kulturplan för Boråsregionen 2020-2023 påbörjades samtidigt. 
 
De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda. 

4.2.3 Besöksnäring  
I maj startade projektet Destination Boråsregionen med syfte att effektivt samverka i regionen för att 
utveckla, engagera och synliggöra delregionen. Projektet ska skapa en struktur för samverkan mellan 
medlemskommunerna i besöksnäringsfrågor samt ta fram en strategi för besöksnäringen i delregionen. Det 
långsiktiga målet för projektet är fler besökare, fler arbetstillfällen samt ökad omsättning i 
besöksnäringsföretagen. Ett nätverk har skapats och flera möten med olika aktörer har genomförts, bland 
annat med Turistrådet Västsverige, övriga delregioner samt Sveriges kommuner och Landsting. En 
handlingsplan för projektet beslutades politiskt under oktober månad.  
 
De aktiviteter som planerades för 2018 är genomförda. 

4.2.4 Strategisk miljösamverkan 
Ytterligare ett projekt som startat upp under 2018 handlar om miljöstrategisk samverkan. Miljöinsatserna 
inom Boråsregionen ska skapa en hållbar framtid genom att stimulera modeller för hållbar 
landsbygdsutveckling och samspel stad/land samt att utveckla miljölösningar med ambition att påverka 
globalt via affärsdriven miljöutveckling. Ett förslag på struktur och organisation har tagit form under året. 
Projektets uppstart inleddes med möten med tjänstemän i medlemskommunerna, länsstyrelsen, Västra 
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Götalandsregionen, Göteborgsregionen samt Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbund. En 
nätverksgrupp har bildats bestående av tjänstemän med någon form av insyn i kommunens miljöstrategiska 
arbete. Gruppen har tagit fram en grund för att hur arbetet ska fortskrida. Samarbetet med de andra 
aktörerna har tagit form och går nu in i nästa skede av samverkan. 
 
Projektet har genomförts enligt plan och planerade aktiviteter för 2018 är genomförda. 

4.2.5 Dataskyddsombud 
Under året har en gemensam dataskyddsverksamhet inrättats där sju av Boråsregionens åtta 
medlemskommuner deltar. Utöver att säkerställa kompetens har satsningen inneburit en effektiv 
resurshantering och en god service till invånare och företag. Följande aktiviteter har genomförts under året: 
 

Utarbetande av verktyg, metoder och riktlinjer • Mognadsmatris - för egenutvärdering av 
dataskyddsarbetet 

• Granskningsformulär – för utvärdering av 
regeluppfyllnad enligt dataskyddsförordningen 

• Metod för genomförande av konsekvensbedömning 
(DPIA) 

• Framtagande av riktlinjer för bildpublicering och 
ostrukturerad data 

Rådgivning och workshops • Incidenthantering 
• Rådgivningsmöten  
• Personuppgiftsbehandling i kommuner 
• Konsekvensbedömning av upphandling av 

Trygghetssystem inom vård- och äldreförvaltningen 
• Genomlysning av Drönar- och 

kamerabevakningsprojekt inom SERF 
Information och nätverk • Kartläggning av personuppgiftsansvariga och 

redovisning av planerade aktiviteter 2019 för 
berörda grupper 

• Informationssäkerhetsnätverk inom Boråsregionen 
• Skapat ett nätverk för DSO i Västsverige 
• DSO-nätverk för Räddningsförbund i Västsverige 

Kompetensutveckling DSO • DSO-certifiering 
• Personuppgiftsbehandling i kommunal verksamhet 
• Kommunallagen och Förvaltningslagen 
• ISO 27002-utbildning 

Granskning • Initierat granskning av Boråsregionens 
kommunalförbund 

 

4.2.6 Intressebolag 
Förbundet är delägare i Gryning Vård AB samt Mediapoolen AB. Förbundet har under året hållit sig 
informerad om verksamheten i de båda bolagen genom en löpande skriftlig och muntlig information samt 
deltagande vid ägarsamråd.  

4.3 Måluppfyllelse effektmål välfärd och kompetens 
I beredningens ansvarsområde ingår äldreomsorg, funktionshinder, socialpsykiatri, hälso- och sjukvård samt 
individ- och familjeomsorg inom välfärdsområdet. Inom området kompetens är inriktningen till största del 
fokuserad på gymnasie- och vuxenutbildning som i sin tur har fokus på dagens och framtidens 
arbetsmarknads- och kompetensförsörjning i Boråsregionen.   
 
Förbundets verksamhet inom välfärd och kompetens handlar till stor del om att biträda medlemskommuner 
och förtroendevalda i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar och utvecklingsarbete. 
Kommunalförbundet är en part i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
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Beredningens arbete utgår ifrån att bidra till målet att Boråsregionen ska vara en bra plats att bo och leva i. 
Målen är hämtade från såväl Boråsregionens prioriteringar som strategi VG 2020. 
 
Mål Resultat 2018 
Kompetensförsörjning 
Utbildningsutbudet ska breddas och 
innehållet ska utgå från den kompetens som 
efterfrågas så att matchningen leder till ökad 
tillväxt. 
 

Med målsättningen att stärka insatserna kring den 
strategiska kompetensförsörjningen har 
kompetensforumgruppen gjort en nystart i sitt arbete. 
En viktig aktivitet har varit att tillsammans med flera 
utbildningsanordnare samt vuxenutbildningen i 
Boråsregionen agera gemensamt för att erhålla fler YH-
utbildningar. Insatser har skett genom att kvalitetssäkra 
ansökningar, fördjupade kontakter med relevanta 
nationella aktörer m.m. I jämförelse med de senaste tre 
åren har Boråsregionen beviljats fler YH-utbildningar.  
 
Under 2018 året beviljades sex nya  
YH-utbildningar, 11 utbildningar har varit pågående 
och 5 nya ansökningar har utarbetats. Under 2017 
beviljades 1 utbildning och 6 utbildningar var pågående. 
 
Inom ramen för kompetensforumgruppen har uppdrag 
lämnats till VGR att genomföra en analys av 
basresurser och kärnkompetenser i Boråsregionen. 
Analysen slutredovisas under våren 2019 och kommer 
att utgöra ett viktigt underlag för vilka 
kompetenssatsningar som ska genomföras. 
 
Utbildningsanordnarna har börjat arbeta 
tvärprofessionellt med både andra sektorer, parter och 
över de delregionala gränserna. Samarbetet har 
förhindrat ett parallellt utbildningsutbud och har istället 
lett till ett ännu bredare utbildningsutbud för regionens 
kommuninvånare. 
 
På uppdrag av kompetensforumgruppen har en 
tillväxtansökan formulerats i syfte att stärka 
samordningen av kompetensförsörjningsarbetet via en 
utveckling av funktionen kompetensmäklare.  
 
Under året har ett lokalt Vård- och omsorgscollege för 
kommunerna Mark, Ulricehamn, Svenljunga samt 
Tranemo certifierats. Ett förslag till lokal 
certifieringsansökan för parterna i de två återstående 
kommunerna Borås och Bollebygd har utarbetats. 
Certifiering förväntas ske i april 2019. 
 
En tillväxtansökan har formulerats i syfte att samordna 
och effektivisera kontakterna mellan arbetsgivare, 
utbildningssamordnare och studerande. Syftet är att 
implementera ett gemensamt webbaserat system för 
den praktikbaserade delen inom samtliga vård- och 
omsorgsutbildningar. Systemet ökar valmöjligheten för 
studerande samt ger arbetsgivare utökat utrymme att 
marknadsföra verksamheten 
 
Planerade aktiviteter är genomförda och bedömningen 
är att målet är uppfyllt. 
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Skolavhopp 
Antalet unga som väljer att avsluta sina 
gymnasiestudier i förtid ska minska.  
 

Inom ramen för förbundets verksamhet och i 
samverkan med Skaraborgs och Fyrbodals 
kommunalförbund deltar fyra av Boråsregionens 
kommuner i ett ESF-projekt med målsättning att 
utveckla metoder för att minska skolavhopp och öka 
andelen elever som fullföljer sina studier.  
 
Insatserna från Boråsregion avseende skolavhopp har i 
huvudsak inriktats mot att utveckla det kommunala 
aktivitetsansvaret samt att utveckla metoder och rutiner 
för förbättrad övergång mellan grundskola och 
gymnasieskola. Under året har åtta ungdomar skrivits in 
i projektet och ytterligare cirka 50 elever kommer att 
erhålla riktade insatser under 2019.  
 
Den psykiska ohälsan är stor bland de elever som inte 
fullföljer sina studier. Under hösten 2018 har ett 
utvecklingsarbete påbörjats för att skapa en bättre 
samverkan mellan elevhälsa, primärvård och 
socialtjänst i syfte att ge elever som lider av psykisk 
ohälsa rätt hjälp i rätt tid. 
 
Aktiviteter har genomförts i enlighet med upprättad 
plan. Målet anses delvis uppfyllt. 

Studie- och yrkesvägledning 
Vägledning och arbetsmarknadskunskap ska 
vara ett högt prioriterat område inom 
utbildningssektorn. Som studerande och ung 
vuxen ska den regionala arbetsmarknaden 
vara känd och eftertraktad. 
 

Inom ramen för ESF-projektet Vägledning för livet har 
ett nätverk av studie- och yrkesvägledare formerats och 
är nu aktivt.  
 
Inom ramen för projektet har fyra skolor testat nya 
metoder för vägledning. Metoderna har i huvudsak 
varit inriktade mot att utveckla arbetsformerna mellan 
skola och arbetsliv samt digital vägledning. 
 
Studie- och yrkesvägledare i regionen har i syfte att 
utveckla vägledningsmetoderna deltagit i internationellt 
utbyte med Frankrike och Danmark.  
 
Kompetensutvecklingsinsatser har genomförts och 
metodhandledning har utarbetats. Sammantaget har 
samverkan och utbyte mellan studie- och 
yrkesvägledare utvecklats under projektperioden.  
 
Planerade aktiviteter har genomförts och bedömningen 
är att målet är uppfyllt. 

Kvalitetsutveckling 
Utveckla och förbättra effektivitet och 
kvalitet inom kommunernas sociala 
verksamheter t ex genom 
kompetensförsörjning, nyckeltal och 
nätverksarbete. 
 

Förbundet utgör i huvudsak ett stöd för kommunerna 
och en regional stödstruktur för kunskapsutveckling 
och samordning av regionala och statliga satsningar 
inom socialtjänst samt angränsande hälso- och 
sjukvård. För att säkerställa uppdraget driver och 
stödjer förbundet ett flertal nätverk samt utgör en 
brygga mellan den lokala, regionala och nationella 
nivån. 
 
Förbundet har under året genomfört samtliga planerade 
nätverksträffar med en rad olika chefsgrupperingar där 
samtliga kommuner i Boråsregionen deltar. Utöver 
nätverksträffar har förbundet bistått och lämnat stöd 
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till kommunerna löpande samtidigt som förbundet 
deltagit i de regionala stödstrukturerna.  
 
Förbundet utgör ett kunskapsstöd i partsspecifika 
frågor och bistår kommunerna i tolkningar av 
ansvarsgränser och avtal mellan parterna. Exempel på 
stöd från förbundet under året är arbetet med den 
nationella demensriktlinjen, lag om samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård samt 
samarbete kring personer med spelmissbruk.  
 
En viktig uppgift för förbundet är att bidra till 
kompetensutveckling av kommunal personal. Ett flertal 
utbildningssatsningar samt föreläsningar har 
genomförts, riktade till olika målgrupper. Exempel på 
kompetensutvecklingsinsatser som genomförts är 
Yrkesresan, vilken är en bred satsning på 
kompetensutveckling för nyanställda socionomer. 
 
Planerade aktiviteter har genomförts och målet bedöms 
vara uppfyllt.  

Integration 
En god struktur och en utvecklad samverkan 
för integration i Sjuhärad. 
 

Insatser inom området integration syftar i huvudsak till 
att bygga upp en väl fungerande struktur mellan statliga 
myndigheter, Boråsregionens kommuner och övriga 
relevanta aktörer.  
 
Under året har strukturen anpassats och 
informationsflödet mellan stat och kommuner 
säkerställts genom att Boråsregionen anslutit sig till den 
organisatoriska modell som länsstyrelsen förordar. 
Förändringarna innebär att information och möjlighet 
till kommunikation mellan myndigheterna säkerställts. 
 
Insatser för samverkan mellan kommunerna har inte i 
tillräcklig utsträckning kunnat genomföras. 
 
Boråsregionen har i huvudsak anslutit sig till den 
samverkansmodell som länsstyrelsen fastställt. 
Samverkansinsatser mellan kommunerna i frågor 
rörande integration kan dock behöva utvecklas varför 
målet inte till fullo kan anses uppnått.  
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4.4 Måluppfyllelse strategiskt mål 
Förbundets övergripande strategiska mål är Att aktivt arbeta för att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra område 
att bo, arbeta och leva i. Förbundets verksamhet, som i sin helhet bygger på samverkan, ska med ett tydligt och 
långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, genom gränsöverskridande möten och samverkan främja innovation och 
nytänkande för att nå det strategiska målet.  
 
Under året har förbundet tillsammans med medlemskommunerna och andra samverkanspartners genomfört 
en rad aktiviteter för att nå de effektmål som är beslutade för verksamheten. Utöver de riktade insatser som 
genomförts för att nå de uppsatta målen har flera nya samverkansinsatser startats. Exempel på områden som 
prioriterats under året är satsning på besöksnäringen, miljöstrategisk samverkan och delregional gemensam 
funktion för dataskyddsverksamhet. Samtliga insatser har skett i samverkan och med ett tydligt 
Sjuhäradsperspektiv. Förbundets bedömning är att de aktiviteter som genomförts under året i stor 
utsträckning bidragit till god måluppfyllelse för verksamheten i sin helhet. När det gäller målområde 
framtidsbild för Boråsregionen pågår detta arbete i enlighet med upprättad plan och med planerad 
slutredovisning under 2019. Insatser inom målområde minskade skolavhopp har i huvudsak skett med några 
av medlemskommunerna och i samverkan med Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund. Insatserna 
inom området integration har i vissa delar försenats men kommer att fullföljas under 2019.  
 
Sammantaget anser förbundet att de nätverksaktiviteter och särskilda satsningar som genomförts skett för 
delregionens bästa, i samverkan och med ett tydligt Sjuhäradsperspektiv. Verksamheten redovisar en god 
måluppfyllnad och anger en tydlig plan för de mål som ännu inte uppnåtts. Förbundets bedömning är att 
verksamheten i sin helhet når upp till det strategiska målet om att Sjuhärad/Boråsregionen ska vara ett bra 
område att bo, arbeta och leva i.  
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5 Medarbetarcentrum 

5.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Medarbetarcentrums syfte är att stödja och utveckla anställda i de samverkande kommunerna Borås, Mark, 
Svenljunga och Tranemo. Syftet är att arbeta hälsofrämjande, förhindra inlåsning och aktivt verka för en 
lönsam personalrörlighet. Målet är också att stödja och stärka chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, 
trivsel och prestation och på det viset bidra till att medlemskommunerna är en attraktiv arbetsgivare. 
Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en positiv Kraft till förändring. 

5.2 Ekonomiskt utfall  
Medarbetarcentrum är en egen resultatenhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om  
445 tkr vid årets slut. Överskottet har två orsaker; personalkostnaderna har blivit lägre på grund av sjukdom i 
personalgruppen samt lägre konsultkostnader då person som skulle inhyras från Borås Stad, inte hade den 
tiden som planerats. Intäkterna för utförda tjänster har ökat mer än föregående år. Innan årsskiftet betalade 
en förvaltning större delen av köp (utförda tjänster) där insatsen avser 2019. 

5.3 Måluppfyllelse effektmål 
Mål Resultat 2018 
Marknadsföra Medarbetarcentrums verksamhet för 
ett ökat användande av verksamheten i 
medlemskommunerna men också marknadsföring i 
icke medlemskommuner.  

Under året har totalt 24 verksamhetspresentationer 
genomförts där 248 medarbetare deltagit. 
Effekterna är större kännedom om verksamheten, 
fler reflekterande samtal och fler gruppuppdrag. 
 
Exempelvis har träffar med enskilda fackförbund 
genomförts med syfte att marknadsföra, informera 
och påminna om fackliga medlemmars möjlighet att 
använda Medarbetarcentrums tjänster. Även träffar 
med företrädare för Tranemo kommun och Borås 
Stad har genomförts.  
 
Dessa presentationer har bland annat resulterat i ett 
antal gruppuppdrag inom vård- och 
äldreförvaltningen samt förskoleförvaltningen i 
Borås Stad. Både uppdrag utförda 2018 och 
planerade inför 2019. 
 
Verksamheten har även fått heldagsuppdrag på en 
skola via Samordningsförbundet samt deltagit på 
seminarier, frukostmöten och föreläsningar för 
kompetenspåfyllnad.   
Effekterna av informationsinsatserna och det goda 
resultatet av insatserna har medfört en ökning av 
gruppuppdragen från 2017 till 2018 med över  
100 %.  
 
Medarbetarcentrum har gett ut tre nyhetsbrev 
under året. 
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Genom dialog med kommunernas personalenheter 
rikta insatser mot behov, utveckling och utbud.  

Verksamheten arbetar kontinuerligt med dialog 
med kommunernas HR-avdelningar. Dialog har 
förts med flera förvaltningar kring behov av 
kompetenshöjning för chefer, både i Borås Stad, 
Svenljunga och Tranemo. Som en följd av dessa 
diskussioner har en skräddarsydd 
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ledarskapsutbildning för samtliga chefer inom vård- 
och äldreförvaltningen i Borås Stad tagits fram.  
I samband med en chefsträff med närmare 100 
deltagande chefer informerade Medarbetarcentrum 
om verksamhet och om ledarskapsutbildningen. 
Utbildningen startade i oktober 2018 med tre 
grupper bestående av 21 chefer. Målsättningen är 
att utbilda samtliga enhetschefer mellan 2018-2020. 
 
En annan effekt av chefsträffen var att flera chefer 
startat grupputvecklingsinsatser tillsammans med 
Medarbetarecentrum vilket påverkar grupp och 
individer i grupper med ökad hälsa, trivsel och 
prestation i gruppen. Detta kan kopplas till 
effektmålet nedan; att vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med organisatorisk och 
social arbetsmiljö som bidrar till ökad hälsa hos 
medarbetarna.  
 
Sedan starten av Medarbetarcentrum 2006 har 
kontinuerliga styrgruppsmöten hållits. Under året 
har fyra möten ägt rum. I styrgruppen ingår 
samtliga personalchefer för respektive 
medlemskommun.  
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Utveckla och genomföra Ledarskapsprogrammet 
(hälsosamt och effektivt ledarskap) för att stärka 
och utveckla chefernas ledarskap.  

Under året har en ledarskapsutbildning genomförts. 
Totalt har sju ledarskapsutbildningar genomförts 
sedan 2012.   
 
Utbildningen har utvecklats utifrån erfarenheter av 
tidigare genomförda utbildningar och verksamheten 
har kontinuerlig dialog med Universitetslektor 
Johan Larsson, Gävle Högskola. 
Medarbetarcentrum har certifiering och 
godkännande att använda Johan Larsons 
reflektionsverktyg ”Ledarskapsbokslut”.  
 
I ledarskapsutbildningen har cheferna bland annat 
fått reflektera för att utvecklas och stärkas i sitt 
ledarskap. Effekterna de uppger är att de fått nya 
insikter, tid för reflektion med andra, ökad kunskap 
med teoretisk grund och en större förståelse för vad 
de behöver utveckla samt hur. De har även fått 
verktyg för att upptäcka beteenden i en arbetsgrupp 
och hitta lösningar i arbetsprocessen. Flera av dem 
uppger att de fått mer energi, fått mer trygghet, mer 
lugn och mer balans i rollen som ledare.  
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

Vara ett stöd och verktyg för arbetsgivarna i arbetet 
med organisatorisk och social arbetsmiljö för att 
bidra till ökad hälsa hos medarbetarna och bidra 
med att öka attraktiviteten hos 
medlemskommunerna. Det ska göras genom att på 
uppdrag medverka i chef- och 
grupputvecklingsuppdrag. 

Efter avslutade gruppinsatser bedömer chefer och 
medarbetare att både grupprestationen och trivseln 
på arbetsplatsen ökat med i genomsnitt 20 %. 
Samtliga sju deltagande chefer anser att 
Medarbetarcentrums gruppinsatser bidragit till 
gruppens utveckling. Cheferna uppger att 
grupperna bland flera saker förbättrat 
kommunikationen vilket lett till ett öppnare klimat. 
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De ser en ökad arbetsglädje och stolthet samtidigt 
som medarbetarna blivit mer medvetna om sin egen 
roll i gruppen. 
 
Under året har fler gruppuppdrag med chef 
genomförts än vad som var budgeterat för 2018, 
vilket visar på ett stort intresse för gruppuppdrag. 
Då feedbacken från grupp och chef är positiva, 
bedömer verksamheten att målet med att vara med 
att bidra till ökad hälsa hos medarbetare och chef 
uppnåtts. Gruppuppdrag har drivits i alla 
kommuner och inom flera olika verksamheter; skola 
förskola, vård, sociala blocket, i ledningsgrupper 
med flera. Verksamheten får positiv feedback för 
gruppinsatser av både medarbetare och chefer. Vid 
senaste uppföljningen visar värdet av 
helhetsintrycket av gruppinsatserna på 5,5 av 6 
möjliga från cheferna och 4,65 från medarbetarna. 
Medarbetarcentrum fortsätter att jobba med 
utveckling och förbättringar av verksamheten 
kontinuerligt, vid uppföljningsarbetet får vi nya 
insikter och därför har nya kunskaper införskaffats. 
 
Bedömningen är att målet är uppfyllt. 

 

5.4 Måluppfyllelse strategiskt mål 
Basverksamheten inom Medarbetarcentrum är alltid prioriterad; jobbmatchning och reflekterande samtal.  
Tilläggstjänster är coachande samtal (inklusive livs- och karriärvägledning och omställningsuppdrag) chef- 
och grupputvecklingsuppdrag samt ledarskapsutbildning. För att stärka samverkan inom Boråsregionen och 
Medarbetarcentrum ytterligare är uppföljning och dialog med befintliga medlemskommuner av största vikt. 
Vid intresse hos övriga kommuner i Boråsregionen finns möjlighet att lämna information om 
Medarbetarcentrums verksamhet. 
 
Basverksamheten med jobbmatchning och reflekterande samtal utförs enligt upparbetade rutiner och 
tillgänglighet. Under året har drygt hundra personer fått förändring, där 54 % av dessa förändringar är genom 
jobbmatchning. Databasen som bland annat används för jobbmatchningar har uppdaterats och utvecklats 
under året. 
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6 Navet science center  

6.1 Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig region med hög 
utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, naturvetenskap och matematik.   
 
Navets vision är Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle och kärnvärdet är Lusten till lärande. 
 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och entreprenöriellt lärande 
ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Hållbar utveckling, alla 
tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.  

6.2 Årsberättelse 2018 
Navet science center har en politisk styrgrupp med representanter från de kommuner som är medlemmar 
och verksamhetsplan samt årsberättelse hanteras i styrgruppen. Ekonomin redovisas inom ramen för 
förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet.  
 
Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse när det gäller Navets verksamhet redovisas i bilaga 3. 
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7 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

7.1 Verksamhet och målbild 
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016–2018 tydliggör Närvårdssamverkans 
inriktning och styrning.  
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ger samlade vårdinsatser för de som behöver det mest. När en person 
behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans uppdrag att 
arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 
omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, 
Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt av primärvård, sjukhusvård, habilitering och tandvård i Södra 
Älvsborg. 
 
Den gemensamma målbild som vuxit fram utifrån ovanstående syfte är Med tillit, där vårdgivarna arbetar 
tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och 
trygghet i vårdövergångarna. 
 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt förhållningssätt samt 
på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  

7.2 Årsberättelse 2018 
Det delregionala politiska samrådet för Närvårdssamverkan består av representanter från 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen. Samrådet beslutar om verksamhetsplan och 
årsberättelse.  
 
Ekonomin redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen resultatenhet.  
 
Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse när det gäller Närvårdssamverkans verksamhet redovisas i  
bilaga 4. 
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8 Räkenskaper 

8.1 Resultaträkning 2018 Total 
Tkr, exkl interna poster 2018 2017 Not 

    
Verksamhetens intäkter 38 913 41 280 1 
Verksamhetens kostnader -64 199 -67 153 2 
Avskrivningar -311 -296  
    
Verksamhetens nettokostnader -25 597 -26 169  
    
Förbundsbidrag, Kansli 15 893 17 296 3 
Medlemsavgifter, Navet 7 305 7 126 4 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 310 2 254 5 
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 2 280 1 762 6 
Finansiella intäkter 2 0  
Finansiella kostnader -1 377 -317 7 

    
Resultat före extraordinära poster 816 1 952  
    
Extraordinära intäkter 0 0  
Extraordinära kostnader 0 0  
    
Årets resultat 816 1 952  
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8.1.1 Resultaträkning Kansli, inkl tillväxtmedel och BRB 
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 19 757 16 735 
Verksamhetens kostnader -34 292 -32 456 
Avskrivningar -33 -39 

   
Verksamhetens nettokostnader -14 568 -15 760 

   
Förbundsbidrag, Kansli 15 893 17 296 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader -1 374 -312 

   
Resultat före extraordinära poster -49 1 224 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -49 1 224 

 
 

8.1.2 Resultaträkning Medarbetarcentrum  
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 773 724 
Verksamhetens kostnader -2 638 -2 632 
Avskrivningar 0 0 

   
Verksamhetens nettokostnader -1 865 -1 908 

   
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 310 2 254 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 

   
Resultat före extraordinära poster 445 346 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 445 346 
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8.1.3 Resultaträkning Navet science center 
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 12 694 12 960 
Verksamhetens kostnader -19 301 -19 441 
Avskrivningar -278 -258 

   
Verksamhetens nettokostnader -6 885 -6 739 

   
Medlemsavgifter, Navet 7 305 7 126 
Finansiella intäkter 2 0 
Finansiella kostnader -3 -4 

   
Resultat före extraordinära poster 419 383 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 419 383 

 
 
 

8.1.4 Resultaträkning Närvårdssamverkan 
 
Tkr, inkl interna poster 2018 2017 

   
Verksamhetens intäkter 8 419 13 696 
Verksamhetens kostnader -10 699 -15 458 
Avskrivningar 0 0 

   
Verksamhetens nettokostnader -2 280 -1 762 

   
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 2 280 1 762 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 

   
Resultat före extraordinära poster 0 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 0 0 
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8.2 Balansräkning  
 
Tkr 2018 2017 Not 

    
Anläggningstillgångar 2 051 3 373  
Maskiner och inventarier 1 539 1 486 8 
Värdepapper 512 512 9 
Bidrag till statlig infrastruktur 0 1 375 10 

    
Omsättningstillgångar 77 139 67 858  
Kundfordringar 4 123 1 458  
Fordringar hos Borås stad, (bankmedel) 68 227 57 485  
Övriga fordringar 0 261  
Interimsfordringar, huvudsakligen inkomstrester 4 770 8 640  
Kassa 19 14  
    
Summa tillgångar       79 190 71 231  
    
Eget kapital 10 543 9 727 11 
Därav årets resultat 816 1 952  
    
Avsättningar 30 023 26 128  
Avsättningar för pensioner 13 352 10 818 12 
Andra avsättningar 16 671 15 310 13 

    
Skulder 38 624 35 376  
Långfristiga skulder 96 121 14 
Kortfristiga skulder 38 528 35 255 15 

    
Summa eget kapital, avsättningar 79 190 71 231  
och skulder    
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8.3 Noter 

 2018 2017 
1 Verksamhetens intäkter   
Statsbidrag 5 699 5 809 
Bidrag från Regionen 17 693 24 530 
EU-bidrag 1 293 817 
Övriga intäkter 14 228 10 124 
Summa 38 913 41 280 

   
2 Verksamhetens kostnader   
Bidrag till projekt/verksamheter 8 842 11 182 
Bidrag till statlig infrastruktur* 1 375 1 375 
Personalkostnader 30 991 27 956 
Material och tjänster 22 991 26 640 
Summa 64 199 67 153 

   
3 Förbundsbidrag, kansli   
Bollebygd 715 700 
Borås 8 617 8 506 
Herrljunga 741 733 
Mark 2 684 2 655 
Svenljunga 836 827 
Tranemo 923 914 
Ulricehamn 1 880 1 849 
Varberg 686 674 
Vårgårda 890 878 
Överskott 2016, förs över till 2017 0 1 665 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2017 2 105 -2 105 
Beslutade men ej påbörjade interna projekt 2018 -4 184 0 
Summa 15 893 17 296 

   
4 Medlemsavgifter, Navet   
Borås 5 751 5 610 
Mark 672 655 
Svenljunga 205 200 
Tranemo 255 249 
Ulricehamn 422 412 
Summa 7 305 7 126 

   
5 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum   
Borås 1 451 1 416 
Mark 527 514 
Svenljunga 156 152 
Tranemo 176 172 
Summa 2 310 2 254 

   
6 Medfinansiering, Närvårdssamverkan   
Bollebygd 46 44 
Borås 556 549 
Herrljunga 48 47 
Mark 173 172 
Svenljunga 54 53 
Tranemo 60 59 
Ulricehamn 121 119 
Vårgårda 57 56 
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Fakturerat HSNK 1 115 1 100 
Överskott 2016 0 368 
Överskott 2017 805 -805 
Överskott 2018 -755 0 
Summa 2 280 1 762 

   
7 Finansiella kostnader   
Index E20 1 361 310 
Övrigt 16 7 
Summa 1 377 317 

   
8 Maskiner och inventarier   
Ingående balans 1 486 1 599 
Investeringar 364 183 
Avskrivningar -311 -296 
Utgående balans 1 539 1 486 

   
9 Värdepapper   
Aktier i Mediapoolen AB och  512 512 
Gryning Vård AB   
   
10 Bidrag till statlig infrastruktur   
E20* 0 1 375 

   
11 Eget kapital   
Ingående eget kapital 9 727 7 775 
Årets resultat 816 1 952 
Utgående eget kapital 10 543 9 727 

   
12 Avsättningar för pensioner   
Pension inkl löneskatt 13 352 10 818 

   
13 Andra avsättningar   
Bidrag till statlig infrastrukur* 16 671 15 310 

   
14 Långfristiga skulder   
Investeringsbidrag Navet 96 121 

   
15 Kortfristiga skulder   
Semesterlöneskuld 1 765 1 867 
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 19 833 12 328 
Beslutade projekt 9 841 14 170 
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 495 1 445 
Momsskuld 717 0 
Leverantörsskulder 3 767 4 459 
Preliminär skatt 494 450 
Arbetsgivaravgift 532 477 
Övrigt 84 59 
Summa 38 528 35 255 

   
Interna poster på 2 730 tkr för 2018 och 2 835 tkr   
för 2017 har exkluderats från resultaträkningen.   
   
*Sjuhärads kommunalförbund har i december 2014 beslutat att medfinansiera utbyggnad av E20  
genom Västra Götaland med 15 miljoner kronor i 2013 års penningvärde plus anläggningsindex.  
Bidraget redovisas i balans- och resultaträkning och upplöses på fem år. För 2017 tillkommer 
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indexuppräkning med 310 tkr. För 2018 tillkommer indexuppräkning med 1 361 tkr. 
   
 Upplösning tkr 

 2013 års prisnivå Index 
2014 9 500 0 
2015 1 375 0 
2016 1 375 0 
2017 1 375 310 
2018 1 375 1 361 
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8.4 Kassaflödesanalys 
 
Tkr    2018 2017 

      
Den löpande verksamheten    
      
Årets resultat före extraordinära poster 816 1 952 
Justering för av- och nedskrivningar 311 296 
Justering för gjorda avsättningar  3 895 1 967 

      
Medel från verksamheten före  5 022 4 215 
förändring av rörelsekapital    
      
Minskning/ökning kortfristiga fordringar 1 465 -3 060 
Ökning kortfristiga skulder  3 273 3 478 

      
Kassaflöde från den löpande   9 760 4 633 
verksamheten     
      
Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -363 -183 

      
Finansieringsverksamheten    
      
Minskning av långfristig skuld  -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 1 375 1 375 

      
Kassaflöde från finansierings-  1 350 1 350 
verksamheten     
      
Årets kassaflöde   10 747 5 800 

      
Likvida medel vid årets början  57 499 51 699 
Likvida medel vid årets slut  68 246 57 499 

    10 747 5 800 
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Totalt 44,13 årsarbetare 

 
 Åa Kommentar  
Kansli/Basverksamhet 
Förbundsdirektör  1,0  
Regionutvecklingschef  1,0  
Administrativ chef  1,0  
Ekonomi  1,5  
Reception, konferens  0,5  
Välfärd 2,5  
Kompetens  1,0  
Regional utveckling  1,5  
Summa 10,0  
   
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet 
eSamordnare 2,6 Jan–april 1,6  

Varav 0,6 tjänsteköp under hela året 
Business Region Borås 1,0  
Dataskyddsombud 2,0 From maj 
Miljöstrategisk samverkan 1,0 From maj 
Besöksnäring 0,75 From maj 
ESF-projekt 1,0  
Vård och omsorgscollege 0,5  
Kultursamordning 0,5  
Summa 9,35  
   
Medarbetarcentrum  
Verksamhetschef  0,3  
Coach  2,7  
Summa 3,0  
   
Närvårdskontoret  
Koordinator  1,0  
Samordnare  1,0  
Summa 2,0  
   
Navet science center 
Verksamhetschef  1,0  
Administration  1,76  
Pedagoger  9,25  
Bibliotekarie  0,2  
Tekniker  2,7  
Designer  1,0  
Material och konferens  1,3  
Timanställd helgpersonal  2,57  
Summa 19,78  
   
Totalt  44,13  
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Identifierad risk Resultat 
IT- att inte komma åt  
den information som  
behövs 

Genom anslutning till Borås Stads intranät och personalsystem har 
tillgången på information gällande personal, arbetsrätt, rutiner och 
riktlinjer förbättrats. Genomgång av avtal med IT-leverantör är gjord 
och back up-rutinen säkerställd. Arbete att se över befintlig 
plattform för gemensam information ska startas upp. 

Tillgång till information och  
lokaler efter avslutad anställning 

Den framtagna checklistan efterlevs vilket innebär att 
användarkonton avslutas och nycklar samlas in vid avslutad 
anställning. Koden till lokalerna har bytts under året. 

Svårt att följa upp mål  
tillväxtmedel 

Kriterierna för tilldelning av tillväxtmedel har följts och pågående 
projekt har utvärderats utifrån gällande riktlinjer och regelverk.  
Som en del i ett större utvecklingsarbete kring de delregionala 
tillväxtmedlen genomfördes ett arbete för att kvalitetssäkra den nya 
modellen för fördelning av tillväxtmedel. Den framtagna modellen 
ska bidra till att stärka målstyrning av tillväxtmedlen, öka 
utvärderingsbarheten samt bidra till att visa på vilka resultat och 
effekter satsade medel skapar samt hur de ska fördelas för att bidra 
till en hållbar tillväxt och utveckling i Boråsregionen. Arbetet enligt 
den nya modellen inleds under våren 2019 och ligger till grund för 
utlysningen av tillväxtmedel 2020.  
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Navet science center 2018 
 
Uppdrag, vision och verksamhetsidé 
 
Navet ska vara med och utveckla Sjuhäradsbygden till en attraktiv och konkurrenskraftig 
region med hög utbildningsnivå samt en befolkning med stort intresse för teknik, 
naturvetenskap och matematik.   
 
Navets vision är Alla vill veta mer, alla vill vara med och utveckla vårt samhälle och 
kärnvärdet är Lusten till lärande. 
 
Navets främsta verktyg är mötet och i kombination med interaktiva utställningar och 
entreprenöriellt lärande ska Navet ge kunskaper och skapa intresse för naturvetenskap, teknik 
och matematik. Hållbar utveckling, alla tre perspektiven, är grunden i all Navets verksamhet.  
 
Verksamhet 
 
Övergripande 
 
Navet blev för tredje året i följd Sveriges bästa science center enligt Skolverkets 
kvalitetsbedömning (delad första plats med Teknikens Hus i Luleå) Navets framgång beror på 
ett stort nätverk med många samarbeten och en mycket kompetent och utvecklingsbenägen 
personal. 
 
Kulturskolan flytt till Simonsland och närmaste granne till Navet har medfört stora 
ombyggnationer. Ingreppen i Navets lokaler har inneburit stora förändringar som påverkat 
verksamheten under år 2017 och 2018. Vi kan konstatera att vi trots detta har lyckats öka 
antalet elever på teman under de två åren (år 2016: 17 245 elever, år 2017: 22 418 elever och år 
2018: 23 386 elever) 
 
Större satsningar under 2018 har varit på programmering och digital kompetens. Under året har 
också flera förstudier skett kopplat till fullföljda studier.  
Arbetet med att analysera verksamheten kopplat till Agenda 2030 och de globala målen 
påbörjades hösten 2018 och fortsätter under 2019. 
 
I huset 
 
Tre helt nya utställningar har producerats av Navet under året, Bagdad – en 
matematikutställning (500 m2), Människan -en utställning om kroppen (400m2) och Det lurade 
ögat – förvillande likt en utställning om illusioner årets stora sommarutställning.  
Navet har startat planeringen av en ny astronomiutställning med bland annat en dag 
tillsammans med resurscentrum i fysik och två andra science center. Astronomiutställning blir 
klar under 2020.   
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Navet kompetensutvecklar 
 
Navet har utbildat 6 381 pedagoger som motsvarar 4 356 lärarutbildningsdagar*, i förskola, 
grundskola och gymnasieskola under 2018. Av dessa var 3 674 pedagoger, motsvarande 2 469 
lärarutbildningsdagar inom programmering och digital kompetens.  
*måttet pedagoger är t ex 420 pedagoger som vi utbildat vid 5 tillfallen ger 1660 pedagoger. Lärarutbildningsdagar är antal lärare multiplicerat 
med antal utbildningstimmar dividerat med 8 
 
  
Navet erhöll projektmedel från Västra Götalandsregionen till en förstudie för ett 
skolutvecklingsprojekt, PIF, Processutveckling i fokus. Projektet syftar till att arbeta fram en 
utbildning som ska bidra till möjliggörandet av en hälsofrämjande skola.   
 
Under året har Navet tillsammans med lärare på en gymnasieskola tagit fram och förberett ett 
ämnesövergripande entreprenöriellt tema. Bland annat har 14 elever från teknikprogrammet åk 
4 fått utbildning i programmering, cirkulärekonomi och de globala målen. De 14 ungdomarna 
genomför temat, för alla elever i åk 1 på gymnasiet, tillsammans med Navetpedagoger och 
gymnasielärarna. Temat körs, i jan-feb, under fyra veckor.  
 
Navet har utbildat personal från Svenska Kyrkan i de globala målen. Samarbetet fortsätter 
under 2019. 
 
Navet har ansvarat för att ta fram en utbildning för grundskolan i programmering som ska 
genomföras på alla 19 science center i Sverige.   
  
En av Navets pedagoger höll en tvådagars utbildning i Zürich för personal på science center 
och pedagoger i skola och förskola. Deltagarna fick fördjupa sig i hållbar utveckling, 
entreprenöriellt lärande och berättande som verktyg för att lära sig fysik och kemi. 
 
Navet genomförde två olika utbildningsveckor med pedagoger på Vitensenteret Innlandet i 
Gjövik. Den ena veckan var fokus entreprenöriellt lärande, hållbar utveckling i pedagogiska 
teman och drama som undervisningsmetod och den andra veckan Navets kemiteman. 
 
Höganäs kommun har engagerat Navet i kompetensutveckling av lärare åk 4 till 6 och 7 till 9, 
vid två tillfällen. 
 
Elevteman 
 
Navet har  

• tagit fram fyra nya teman under året. 
• arbetat med 3 776 elever i programmering 
• genomfört eftermiddagsprogram för ungdomar i ett bostadsområde i Borås 
• utbildat gymnasieelever i Agenda 2030 och de globala målen 
• arbetat på en 7 till 9 skola två dagar i veckan för att utveckla matematikundervisningen 
• utbildat 150 gymnasielever i De fem mäktiga teknik från tidernas begynnelse. 
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• arbetat med 12 klasser i årskurs 5 i projektet Drömstaden som pågår under ett helt läsår. 
Eleverna har varit på Navet och studiebesök på flera företag.  Stor final i maj 2018 årets 
vinnar-motivering: ”... I deras Drömstad samarbetar många olika experter och aktörer 
och alla måste tänka modigt och nytt – för att visa att det går! Modet ger hopp inför 
framtiden!” 

• genomfört ett nytt tekniktema för åk 8 som visar unga att vi bor i en kreativ, expansiv 
och konkurrenskraftig region med en spännande industri- och teknikbransch. Företagen 
som är engagerade i projektet är SPEED Group AB, Parker Hannifin AB, Ericsson och 
Volvo Bussar 

• deltagit i ett Skapande skola-projekt, där eleverna planerar, designar och bygger 
moderna hus med många digitala funktioner. Vi startade med lärarutbildningar och 
sedan mötte vi elevgrupper. Projektet fortsätter våren 2019. 

 
 
Nationella och internationella samarbeten 
 
Navet ingår i ett EU-projekt, PISEA (Promoting Intercultural Science Education for Adults). I 
projektet jobbar museer och science centers i fem länder tillsammans med offentliga och 
frivilliga organisationer med att främja interkulturell dialog. Det har för Navet inneburit nya 
samarbeten med organisationer och föreningar och många nya besökande familjer. Navet har 
genomfört en training week för alla deltagare. Flera tillfällen har vi mött mammor och deras 
barn med fokus på hur mödrarna ska kunna stötta sina barns skolgång 
  
Navet ingår i SOT – School of tomorrow ett Erasmus+ projekt med deltagare från Grekland, 
England, Ungern, Italien. I november höll Navet i en training week. Projektet handlar om 
inkludering och hur en skola utformas för att bland annat förhindra skolavhopp.  
 
Navet deltog på den årliga Ecsite-konferensen, på The Natural history museum of Geneva. 
Konferensen samlade science center och museer från hela världen. Två av Navets pedagoger 
ledde en sessions tillsammans med kollegor från Island, Norge, Estland och Sverige. 
 
 
Allmänheten 
 
Navet startade ett samarbete med Borås Tidning och publicerar varannan lördag en sida med 
olika teman och experiment. Sedan starten har vi producerat 74 sidor. 
 
Många nya program på helger och lov har tagits fram t ex 
Det rör sig på Navet, Ljusets hemligheter, Ljusshower, Det lurade ögat- Illusionsutställningen, 
Lär känna din kropp på djupet  
Miniföreläsningar: Hur man laddar kroppen på bästa sätt, Blir man lycklig av att jogga?   
Släckdags, Rörliga färger, Spöket växer, CO2 båt, Balansera mera, Kantig balans, 
Fladdermössen dansar 
 
Ortens bästa poet 2018 genomfördes på Navet i samarbete lokala eldsjälar och med stöd från 
AB Bostäder i Borås, ABF Sjuhärad, ABF Västra Götaland, Borås stad och Brygghuset. 
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Navet har deltagit med experiment, teman och workshops på event utanför huset som t ex 
Linnémarschen, Astronomins dag, Norrbydagar, Kulturarvsdagar i Ulricehamn, Kemins dagar, 
Skulpturbiennal, Bi-bon på trädgårdsmässa, Vattentema på Kretsloppsvecka, Pi-dagen på 
skolor, luftexperiment på flygdag, julskapande på Hässleholmen, Fågelholksdag med 
Naturskyddsföreningen 
 
Föreläsningar: 
Kropp, känslor o sex Nathalie Samuelsson berättar hur vuxna kan prata med barn om kroppen, 
relationer, sex, samtycke, normer och övergrepp.   
Digital kompetens, Kristina Alexandersson Internetsstiftelsen 
Skapa fler möjligheter – jämställdhet i praktiken för vuxna som möter barn i alla åldrar, David 
Flato och Maria Hult 
Konspirationsteorier, Helena Lööv 
Den sjuka vården, Karin Dahlberg 
Jakten på organiska molekyler på Mars, Sandra Siljeström 
Finland inbördeskrig och terror, Niclas Sennerteg 
President Macronseuropeiska ambitioner, Rolf Gustavsson  
Europa i världen – medeltiden Dick Harrison: 
Nedslag i Borås historia, Lennart Wasling 
Hur har USA och omvärlden påverkats av ett år med Trump Frida Stranne 
Konsten att hitta till Jupiter Gabriella Stenberg Wieser 
 
 
Övrigt 
SSCF, Svenska Science Center Föreningen hade sin årsmöteskonferens under två dagar på 
Navet 
 
SM i SpeedCubing i Kuben på Navet. Speedcubing är sporten som går ut på att lösa Rubik’s 
kub och liknande pussel på så kort tid som möjligt. 150 deltagare från hela Sverige tävlade.  
 
Stora jobbstudien, i samarbete med Näringslivsenheten Borås Stad har fem workshops baserade 
på Cairo futures framtidsstudie genomförts. Arbetslivet förändras när vissa jobb försvinner och 
nya som vi ännu inte hört talas om kommer. Detta kan innebära både arbets- och 
kompetensbrist. 
 
Framtidsjobb på en mässa, framtidens jobb finns inom vård och omsorg. Den 14 november 
kom 300 elever från årskurs 9 till Navet på en inspirationsmässa, arrangerad av Borås Stad, 
Arbetsförmedlingen & Västra Götalandsregionen. På eftermiddagen besöktes mässan av 400 
arbetssökande och andra intresserade. På mässan fanns 25 olika yrkesgrupper inom vård och 
omsorg på plats med många praktiska exempel att testa. 
 
Företag och organisationer som haft konferenser på Navet: Borås Stad, Unionen, Fristads 
församling, Ellos, Svenljunga kommun, Länsförsäkringar, Borås Energi och Miljö AB, Marks 
kommun, Sjuhärads kommunalförbund, Högskolan Borås, Komvux Borås, Sjuhärads 
uppfinnarförening, Bollebygds kommun, Craft of Sweden och Kulturskolan. 
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Måluppfyllelse 
 
Mål Utfall 2018 
Minst 20 000 elever på 
teman   

Uppnått: 23 386 elever på teman 

Minst 25 000 besökare på 
helger och lov   

Ej uppnått:  19 356 färre besökare på grund av 
lågt besökstal under sommaren 

Minst 2 000 elever på teman 
i Matematikpalatset  

Uppnått: 2 028 elever på matematikteman  

Minst 1 500 elever i teman 
om programmering  

Uppnått: 3 776 elever i teman om 
programmering 

Minst 800 
lärarutbildningsdagar inom 
naturvetenskap och teknik 

Uppnått: 870 lärarutbildningsdagar inom 
naturvetenskap och teknik 

Minst 500 lärare på 
utbildning i matematik  

Uppnått: 716 lärare på utbildning i matematik 

Minst 300 fritidspedagoger 
på utbildning i NO och 
teknik 

Uppdraget avslutades under 2017 

Minst 200 personer får 
utbildningen Kunskap & 
Känsla 

Uppnått: 220 personer får utbildningen Kunskap 
& Känsla 

Minst 10 arrangemang, 
event för grupper utanför 
skolsystemet genomförs 

Uppnått: 14 arrangemang, event utanför 
skolsystemet 
  

Minst 800 pedagoger 
utbildas inom 
programmering och digitala 
verktyg 

Uppnått: 3 674 pedagoger utbildas inom 
programmering och digitala verktyg 

Minst 200 förskollärare på 
utbildning inom NO och 
teknik 

Uppnått: 221 förskollärare på utbildning inom 
NO och teknik 

Navet ska ingå i minst två 
EU-projekt under året 

Uppnått: Tre EU-projekt: PISEA, SOT och 3D 
projekt 

Navet kommer att delta i 
minst fem nationella och 
internationella forum 

Uppnått: Navet har deltagit i åtta nationella och 
internationella forum 
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2018 Temabesök   Allmänhet     Summa 

  
Elever Lärare Kompetens 

utveckling Barn Vuxna Konferens 
Före-
läsning 
ar 

  

Borås  13873 2174 1940 1045 1020 3425 1230 24 707 
Mark 1552 159 310         2 021 

Svenljunga 680 69 13         762 
Tranemo 765 91 535         1 391 

Ulricehamn 5193 380 2280 50 100     8 003 
Övriga 
kommuner 1323 104 553         1 980 

Högskolan i 
Borås     750     2000   

2 750 

Helger och 
lov       9185 7956     17 141 

  23 386 2 977 6 381 10 280 9 076 5 425 1 230 58 755 

         
         
         
         
2017 Temabesök   Allmänhet     Summa 

  Elever Lärare Kompetens 
utveckling Barn Vuxna Konferens 

Före- 
läsning 
ar 

  

Borås 13957 1667 2578 875 413 1424 1563 22 477 
Mark 1481 141 148 90 50     1 910 
Svenljunga 1603 147 153         1 903 
Tranemo 1894 204 157         2 255 
Ulricehamn 1620 186 781 40 30     2 657 
Övriga 
kommuner 1863 132 947         2 942 

Högskolan i 
Borås 

    935     1200   2 135 

Helger och 
lov       11636 10017     21 653 

Summa 22 418 2 477 5 699 12 641 10 510 2 624 1 563 57 932 
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1. Inledning 
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2016–2018 gäller fr.o.m. 2016-04-01 
och tydliggör Närvårdssamverkans inriktning och styrning.  

 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg ger samlade vårdinsatser för de som behöver det mest. När en 
person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och sjukvård är Närvårdssamverkans 
uppdrag att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg omfattas av kommunal vård, omsorg, skola och socialtjänst i Bollebygd, Borås, 
Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt av primärvård, sjukhusvård, 
habilitering och tandvård i Södra Älvsborg. 

 
Den målbild som i samverkan vuxit fram utifrån ovanstående är: 
”Med tillit, där vårdgivarna arbetar tillsammans kring invånarnas behov, bygger Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg, en samverkan som skapar mervärde och trygghet i vårdövergångarna”. 

 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborgs värdegrund baseras på ett gemensamt delregionalt 
förhållningssätt samt på Hälso- och sjukvårdsavtalets värdegrund.  
 
2. Organisation   

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg sker på politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå. 
Målet med samverkan är att över huvudmannagränserna gemensamt ansvara för att 
säkerställa befolkningens behov av samordnade insatser. I styrning och struktur ingår arbete 
med förtydligande och ansvarsfördelning utifrån ändrad lagstiftning, överenskommelser, 
strategier och rekommendationer som påverkar båda huvudmännen. Interna frågor inom 
kommunen och mellan olika vårdgivare inom regionen hanteras i andra möteskonstellationer.   
  
I det Delregionala politiska samrådet (DPS) tas visionen för Närvårdssamverkan och 
strategin för arbetet fram. De lokala ledningsgrupperna har ansvar för samverkan på lokal 
nivå. Avvikelsehantering, handlingsplaner, utvärdering och genomförandeplaner är exempel 
på arbetssätt för att komma till rätta med brister i vårdsamverkan. Framgångsfaktorer i 
samverkansarbetet är fungerande implementering, spridning och delaktighet vilket i första 
hand sker i respektive linjeorganisation. Närvårdsområdena utgör grunden för 
vårdsamverkansarbetet. De lokala ledningsgrupperna utgör därför en stor del av det 
praktiska samverkansarbetet och ledningsgrupperna är en framgångsfaktor om de fungerar.    

   
Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på generellt uppdrag från det Delregionala 
politiska samrådet (DPS) men kan också få specifika uppdrag. Styrgruppen för 
Närvårdssamverkan hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda ärenden och fattar 
beslut. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och besluta om specifika 
tidsbestämda uppdrag. 
 
3. Viktiga händelser under året 
2018 har varit ett bra samverkansår för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
  
Betydelsefulla händelser för Närvårdssamverkansarbetet under året har bland annat varit;   

• Förberedelser och deltagande i delregionala samt regionala möten gällande laginförandet 
av ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård” som började 
gälla i Sverige den 1 januari 2018 och regionalt i Västra Götaland den 25 september 2018. 
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• Implementering och fortsatt arbete av Mobil närsjukvård i hela Södra Älvsborg. 
Utvecklingen av ett kompletterande akutteam.   

• Utveckling av ny IT-tjänst för Samordnad vård- och omsorgsplanering (SAMSA).  
• Arbete kring handlingsplanen psykisk hälsa, tydliga målområden har prioriterats.  
• Deltagande i regional grupp Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).  
• Projektledare anställd för SIP (Samordnad individuell plan) t o m 2020 för att stötta 

verksamheterna vid behov av SIP samt anordna SIP-lotsutbildningar.  
• Fortsatta utbildningssessioner om läkemedel och äldre - Lär Ut.  
• Fortsatt samarbete och delaktighet med brukarorganisationen NSPHiG (Nationell 

samverkan psykisk hälsa i Göteborg). 
 

4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2018  
 
Mål 2018 Måluppfyllelse 2018 

Anordna spridningskonferens Genomfördes 4 oktober. 
Anordna samverkanskonferens 
mellan politiker och tjänstemän 

Genomfördes 8 november, i syfte att stärka 
samverkan och bygga upp en tillitsskapande 
kultur.   
 

Skapa gränsöverskridande möten. Detta genomförs lokalt via lokala 
ledningsgrupper, delregionalt via 
uppdragsgrupper, Styrgrupp närvård 
samt via Delregionalt politiskt samråd 
(DPS). 
Vid behov samverkas det med 
Sjuhärads kommunalförbund, FoU 
Sjuhärad Välfärd och 
Samordningsförbundet. 

Adjungerad i FoU Sjuhärad 
Välfärds styrgrupp vid behov. 

Inget behov har funnits, då de enbart 
arbetar mot kommunerna.  

LärUt; Syftar till att öka kvalitén och 
kompetensen om äldres 
läkemedelsanvändning.  
• Utbildning ska hållas.  

• Högskolans kursprogram ska 
innehålla LärUt. 

• Munhälsa ska ingå i LärUt. 

 

 

• Fyra utbildningstillfällen under hösten 
2018 är genomförda. 

• Dialog är påbörjad med Högskolan i 
Borås, kring LärUt i utbildningarna. 

• Tandvården är medverkande vid 
utbildning i LärUt. 

Handlingsplan äldre; Syftar till 
att verksamheterna ska uppnå och 
upprätthålla en god kvalité i arbetet 
kring de mest sjuka äldre. 

• SIP-utbildningar pågår och har pågått 
och ett 100-tals medarbetare inom 
region och kommun har utbildats. 
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• Utbildning i SIP (samordnad individuell 
plan) 

• Upprätthålla projektet mobil 
närvård under hösten 2018. 

• Kunskapsbaserad vård ska 
upprätthållas i respektive 
verksamhet. 

• Arbetar för en god och säker 
läkemedelsbehandling. 

• Trygg och säker vårdövergång. 

• En utvärdering har genomförts i syfte 
att värdera patienternas upplevelse av 
arbetet kring mobil närvård. Pga låg 
svarsfrekevens (26 %) samt svårtolkade 
frågor hänvisar Närvårdssamverkan till 
kommande följeforskning i regionen. 
Närvårdskontoret har upprätthållit 
projektet, via projektledarskap, hösten 
2018.  

• Se ovan för LärUt. 

• Två utbildningstillfällen är genomförda 
med temat att förebygga 
urinvägsinfektion och förhindra 
vårdrelaterade urinvägsinfektioner. 

• Ett gediget arbete pågår kring lagen om 
samverkan vid utskrivning från sluten 
hälso- och sjukvård, för att skapa en 
trygg och säker vårdövergång.  

Handlingsplan psykisk hälsa; 
Syftar till att förbättra vården för 
personer med psykisk ohälsa. 
• SIP för vuxna 

• SIP för barn 

• Samsjuklighet 

• Utbildning kring SIP pågår, se ovan. 

• Måluppfyllelsen följs upp lokalt med ett 
delregionalt övergripande perspektiv.  

• Målområden för 2019 har prioriterats 
och beslutats.  

Brukarmedverkan; Syftar till att 
skapa en delaktighet för den enskilde. 

• Rekrytering har gjorts regionalt i syfte 
att stötta delregionalt arbete. Ett 
samarbete har inletts. 

• Samverkan sker inom specifika områden 
och frågeställningar, ex medverkar 
NSPHiG (Nationell samverkan psykisk 
hälsa i Göteborg och Västra Götaland) på 
SIP-utbildningar. 

Strategi för hälsa; Syftar till att i 
vår delregion skapa förebyggande 
insatser inom området barn- och unga 
vuxna. 

• Projekt ”Tidig upptäckt, tidiga insatser” 
startade våren 2018. 

• Projekt ”MiniMaria” startade våren 
2018. 

• Projekt ”Tidiga insatser för ökad 
skolnärvaro” har fullföljts och avslutats 
våren 2018. 
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Ny webbsida; Syftar till att skapa 
en gemensam plattform i Västra 
Götaland. 

• Lanserades i juni 2018. 

Avvikelsehantering; Syftar till att 
förbättra kvalitén och samverkan inom 
vården.  

• Regionalt förbättringsarbete påbörjades 
våren 2018. 

• Lokalt förbättringsarbete startade våren 
2018 och ska kontinuerligt fortgå. 
Prioriterade mätbara mål har föreslagits 
och beslutats för 2019.  

• Rutin för hantering av tvister har 
färdigställts och publicerats på 
Närvårdssamverkans hemsida.  

Implementering av ”Lagen om 
samverkan vid utskrivning från 
sluten hälso-och sjukvård”; 
Syftar till att skapa trygga och säkra 
vårdövergångar. 

• Ett gediget arbete har pågått och pågår i 
syfte att skapa förutsättningar för ett 
gott arbete kring lagen. Ex är rutiner 
upprättade, processer analyserade samt 
att en konferens har hållits under våren 
2018. 

Mätning och uppföljning av 
resultat; Syftar till att förbättra 
kvalitén och samverkan inom vården. 

• Mätning och uppföljning av avvikelser 
görs i vårdsamverkan och en analys av 
resultaten görs månadsvis. 

• Konkreta och mätbara mål är föreslagna 
och beslutade i Plan och budget för 
2019, i syfte att mäta och följa upp våra 
resultat.  

 
 Sammanfattning: 2018 har utifrån ovanstående varit ett bra samverkansår för   
 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. Utlovade aktiviteter har hållits med god kvalitét. Vi har  
 stärkt samverkan, byggt upp tillit, skapat rutiner för att stärka arbetet i vårdövergångarna samt att  
 vi har utvecklat och utvecklar oss inom flera områden. Kvalitetsmässiga projekt drivs i syfte att   
 göra det bättre för den enskilda individen.  
 
 Kritisk granskning av målen 2018 har gjorts i syfte att stärka målen 2019. Krav på tydlighet och  
 mätbarhet råder och har gestaltats och beslutats till 2019. I Plan och budget för 2019  
 framkommer alltså ett fåtal konkreta och mätbara mål som enkelt kan följas upp, i syfte att mäta  
 kvalitéten, ibland annat vårdövergångarna.  

 
5. Ekonomi  

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare 31 december 
föregående år, i ingående kommuner. Kostnaden är 5,06 kr/kommuninvånare. Motsvande 
summa belastas regionen. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. Summan ska täcka 
kostnader som motiveras av drift för Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma 
aktiviteter. Närvårdssamverkan har 2018 haft kostnader för tjänsteköp från Närhälsan, 
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motsvarande 25 %. Tjänsten innefattar kompetens inom området samordnad vård- och 
omsorgsplanering, till införandet av ny IT-tjänst. Utvecklingsprojekt som finansieras med 
separata medel räknas inte in i budgetramen.  
  
Det ekonomiska utfallet för 2018 visar ett överskott på cirka 754 625 kr. Överskottet härrörs från 
2017 då Närvårdskontoret haft en, i stället för två, medarbetare under 5 av årets 12 månader, 
vilket genererade ett överskott in i 2018-års budget. Utöver detta har Närvårdskontoret 2018 haft 
lägre lönekostnader än budgeterat. Likaså har Närvårdskontoret arbetat som projektledare för 
projektet Mobil närvård på 25%, vilket har genererat intäkter.   
 

6. Utmaningar för 2019 
• Att synkronisera och implementera delregional närvårdssamverkan med regionala och nationella 

arbeten och riktlinjer. 
• Befästa och stärka arbetet kring ”Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och 

sjukvård” med tillhörande IT-system (SAMSA). 
• Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG).  
• Befästa en kultur som möjliggör att vi uppnår vår målbild och värdegrund. 
• Avvikelsesystemet ska utvecklas och kvalitetssäkras. 
• Utveckla, stärka och sprida våra projekt (Tidig upptäckt, Tidiga insatser, SIP och MiniMaria). 
• Följa upp och mäta målområdena i Plan och budget 2019.  

 
För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019. 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00083 1.1.1.1 

Kommunfullmäktige 

Svar på motion av Morgan Hjalmarsson (L):  

Borås skall satsa på eldrivna fordon 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.     

Ärendet i sin helhet 

Morgan Hjalmarsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-01-18 

lämnat in förslaget att kommunens färdtjänstbilar och personbilar ska vara 

eldrivna senast år 2020.    

Motionen har skickats på remiss till Miljö- och konsumentnämnden, 

Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås kommuns Parkerings AB samt 

Borås Energi och Miljö AB. Remissvaren finns i remissammanställning som 

finns som bilaga.     

Kommunstyrelsen ser att motionen har goda intentioner och att vi i staden 

arbetar i samma riktning som motionens intentioner. Borås Stad har för avsikt 

att ta ansvar för sin del i att klara Parisavtalet. Det innebär bland annat en 

intention att allra senast år 2030 enbart utföra och köpa fossilfria transporter, 

och i arbetet med att nå dit kommer elbilar med all sannolikhet att spela en 

avgörande roll.  

Energi- och klimatstrategin säger att Borås Stad ska skapa förutsättningar för 

förnybara fordonsbränslen. Borås Stad ska gynna förnybara fordonsbränslen 

genom att använda dem i den egna fordonsflottan och genom inköp av bilar 

som använder förnybara bränslen, samt planera en infrastruktur för förnybara 

bränslen med exempelvis laddning av elbilar. 

Vid avrop av nya fordon rekommenderas i möjligaste mån elfordon. Det är 

svårt att få kommunens färdtjänstbilar och personbilar att vara eldrivna senast 

år 2020, beroende på marknadens möjlighet att erbjuda fullgoda fossilfria 

alternativ samt ekonomin. För att kunna få en snabbare förändring av 

fordonsparken till att bli fossilfri behövs flera miljövänliga alternativ samtidigt, 

som till exempel biogasbilar. 

Kommunfullmäktige antog 20 september 2018 en Plan för laddinfrastruktur för 

elfordon, samt beslutade att alla nämnder ska inventera eget behov av 

laddinfrastruktur vid de anläggningar som förvaltningen nyttjar och rapportera 
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till Lokalförsörjningsnämnden senast 2019. Lokalförsörjningsnämnden ska 

sedan ta fram en utbyggnadsplan under 2020 för egna och inhyrda fastigheter. 

Bolagen ska inventera och bygga ut där det bedöms lämpligt. 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse 2019-05-06. 

2. Remissammanställning 2019-04-09. 

3. Motion av Morgan Hjalmarsson (L) Borås skall satsa på eldrivna fordon.

   

Samverkan 

Nej 

 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00083 1.1.1.1 

 

Susanne Glans 
Handläggare 
033 357046 
 

 

 

Motion: Borås skall satsa på eldrivna fordon. 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Nämnder 

Miljö- och konsumentnämnden 

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker motionen under förutsättning att att-

satsen inte gäller alla kommunens personbilar. Det är Borås Stads riktlinjer för 

resor som reglerar vilka fordon som förvaltningar och bolag i första hand ska 

köpa in. I riktlinjerna står att det i första hand ska köpas in biogasbilar eller 

elbilar. Ur miljösynpunkt är biogasbilar tankat på biogas minst lika bra som el-

bilar. Borås Energi och Miljö AB är dessutom biogasproducenter. För att 

minska klimatutsläppen från personbilar snabbast möjligt behövs mer än ett 

alternativ. Det är viktigt att ha fokus på att minska antalet bensin- och 

dieselbilar till förmån för biogas och elbilar. Om vi begränsar oss till en lösning 

kommer omställning ta längre tid. Borås Stad har relativt få elbilar i dagsläget 

och ett omfattande arbete behöver göras för att bygga ut laddsystemet och 

inventera vart el-bilar fungerar i dagsläget. I Energi- och klimatstrategin finns 

redan idag ett uppdrag att arbeta för ökad användning av elbilar. Andelen elbilar 

behöver öka, men samtliga av kommunens personbilar kan inte vara elbilar. 

Servicenämnden 

Servicenämnden anser att förslaget är bra men att det finns en del aspekter att 

ta hänsyn till. Infrastrukturen av laddstolpar kommer inte vara tillräckligt 

utbyggd inom den aktuella tidsperioden. I förslag till ”Plan för laddinfrastruktur 

för elfordon” påtalas att det behövs en gemensam bild av var det är lämpligt att 

bygga anläggningar. Tidsperioden för att inventera behov, sammanställa och ta 

fram plan för lämplig utbyggnadstakt samt integrera åtgärder som stimulerar till 

etablering av laddplatser är satt till 2019-2021. 

En viktig aspekt att ta hänsyn till är vad som händer vid en kris om samhället 

blir utslaget på el. I en kris- och nödlägessituation med begränsad eltillgång får 

det mycket stora negativa konsekvenser för Borås Stad. Det finns ännu inte ett 

klimatsmart förnybart drivmedel som kan tillgodose hela vårt samhälles behov. 

Initialt krävs en stor investering och finansieringen av genomförandet saknas i 

förslaget. Ett fordons livscykelkostnad beräknas på anskaffningsvärde, 
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driftskostnader och restvärde. När det gäller elfordon har det inte i någon större 

utsträckning på marknaden. Det är svårt att uppskatta livscykelkostnader på 

elfordon och därmed också de ekonomiska aspekterna.  

Tekniska nämnden 

Tekniska nämnden tillstyrker intentionen i motionen mot en utveckling mot 

fler elbilar i kommunens organisation med tidsmässigt ska utökningen anpassas 

efter utbyggnaden av laddinfrastruktur. Utvecklingen på elbilsmarknaden går 

fort. För att möte denna utveckling har Kommunstyrelsen tagit fram ett förslag 

till plan för laddinfrastruktur för elfordon. För att genomföra planen behövs i 

första hand en behovsanalys som grund för framtida utbyggnad. Förslaget till 

plan anger att åtgärder inom kommunens egen organisation som kommunen 

själv ansvarar för ska prioriteras. I övrigt ska kommunens förvaltningar och 

bolag stödja aktörerna på den externa marknaden. Den tidplan som anges i 

förslaget innebär att en utbyggnad tidigast kan påbörjas år 2020. 

Borås Energi och Miljö AB 

Borås Energi och Miljö AB har genom åren gjort stora satsningar i 

framställning och distribution av fordonsgas. Det finns idag en väl uppbyggd 

biogasinfrastruktur i staden och bolaget anser att det vore olyckligt om Borås 

Stad i förtid avvecklar biogasbilarna. Om Sverige ska lyckas uppnå målet att 

minska koldioxidutsläppen från trafiken med 70 procent till år 2030 räcker inte 

biodiesel, el och andra biodrivmedel till. I omställningen är biogasen en viktig 

komponent vars potential ska utnyttjas där den gör som mest nytta. Bolaget ser 

också att tunga fordon har svårt att drivas med eldrift. Borås Energi och Miljö 

kan förse egna parkeringar med elstolpar för besöksparkerande bilar. 

Borås Energi och Miljö AB föreslår att stadens egna förvaltningar och bolag ska 

använda Borås Energi och Miljös tankkort till våra tankstationer och använda 

biogas som drivmedel till tjänstebilar. Borås Stad borde ha ett tydligt miljömål 

som följs upp med tanke på användning av biogas i egna fordon. 

Borås Kommuns Parkerings AB 

Borås kommuns Parkerings AB håller med om att klimatfrågan är en av de 

viktigaste frågorna i vår tid. Bilen är en frihet och kommer att behövas i vår 

stad även i framtiden. Borås kommuns Parkerings AB kommer bidra med att ge 

förutsättningar för fler fossilfria fordon så som cykel och bil och att de har bra 

tillgänglighet i vår stad. Detta görs genom att tillse att fler kan ladda sin bil och 

cykel på parkeringsbolagets anläggningar (tomtmark) under 2019 och framåt. 

Borås kommuns Parkerings AB har inga åsikter om det ska satsas på biogas 

som bränsle eller inte, utan anser att det är utsläppen som ska styra 

fordonsflottan tillsammans med investeringskostnaden och behovet. 

Borås kommuns Parkerings AB anser att det behövs en gemensam 

infrastrukturplan i samverkan för både bolag och förvaltningar, då det är 

flertalet stora investeringar som behöver göras för att vi ska upplevas 

tillgängliga och få utfall i våra miljömål. Staden behöver kunna erbjuda både 

laddning för privatpersoner och personal som parkerar sin bil eller cykel men 

även erbjuda laddning för egen fordonsflotta. 



Motion  2017-01-18 
Liberalerna  Kommunfullmäktige 

 

Borås skall satsa på eldrivna fordon. 

 

Klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna i vår tid. För att dina barn och barnbarn ska få 

växa upp med samma möjligheter som dig behöver vi förändra vår livsstil. Liberal 

miljöpolitik förenar frihet och välfärd med omtanke för vår planet. Med vetenskap, 

internationellt samarbete och marknadsekonomi har vi goda möjligheter att lösa många 

problem. 

 

Bilen är frihet och miljöbilar är framtiden. För många människor att bilen nödvändig för att 

kunna lösa vardagspusslet. Alltifrån att storhandla, skjutsa barn till träning eller hämta och 

lämna på förskola förenklas av en bil, i mindre kommuner finns ibland inte förutsättningar för 

utbyggd kollektivtrafik och där är bilen en nödvändighet. Samtidigt vet vi att utsläppen från 

bilar är skadliga för vår miljö, därför behöver vi underlätta för miljöbilar.  

 

Liberalerna satte upp ett långsiktigt mål att Sverige år 2030 ska ha en fordonsflotta som är 

oberoende av fossila bränslen. Det ska vara enkelt att vara miljömedveten. Att köra elbil ska 

inte vara svårare än att använda en bil som drivs av fossila bränslen. 

 

Infrastrukturen för att stödja övergången till en fossiloberoende bilflotta behöver förbättras i 

Borås. Parkeringsbolaget måste tillsammans med Tekniska nämnden utveckla en infrastruktur 

för elbilar så att det finns förutsättningar för fler elbilar i Borås. Fler laddstolpar för elbilar 

skall installeras i Borås Stad.  

 

Den kommunala personbilsflottan domineras av bilar som drivs av fordonsgas. Det är en 

föråldrad teknik och Liberalerna föreslår att kommunen går över till elbilar. Senast 2020 skall 

färdtjänstbilar och övriga av kommunens personbilar ska vara eldrivna.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

Senast 2020 skall färdtjänstbilar och övriga av kommunens personbilar ska vara eldrivna.  

 

 

Morgan Hjalmarsson 

Liberalerna 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00414 2.4.2.0 

Kommunfullmäktige 

Revidering av regler och riktlinjer för 

finansverksamheten 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Revidering av Riktlinjer för finansverksamheten Borås kommunkoncern 
godkänns. 

Kommunstyrelsen föreslås för egen del besluta: 
Revidering av Regler för finansverksamheten Borås Stad godkänns. 

Sammanfattning 

I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen 

gjorde under 2018 framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna 

revidering hanterar de förändringar som Kommunstyrelsen föreslår till följd av 

granskningen. Därutöver har en generell översyn av dokumenten gjorts.  

Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande 

riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. 

Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och 

instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 

Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga. Nedan redogörs för 

föreslagna förändringar, där nytillkommen text är understruken och borttagen 

text är överstruken. Ett fåtal mindre språkliga förändringar görs, dessa berörs 

inte nedan.  

Sammanfattningsvis innebär revideringen att: 

 placeringsregler kring etik och hållbarhet flyttas från reglerna till
riktlinjerna för att de lämpligen ska beslutas av Kommunfullmäktige,

 strategi kring långsiktig placeringshorisont och pensionsmedelsförvaltning
införs vilket inte tidigare funnits,

 tillåtet intervall för genomsnittlig ränte- och kapitalbindning i
internbankens upplåning snävas in med 0,5 år, från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5
år, 

 kommunens hållning till extern borgen tydliggörs; all extern borgen ska
vara tidsatt och får inte vara generell,
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 ansvaret för risker som är bolagsspecifika, som exempelvis
elprisrelaterade risker, tydliggörs,

 Kommunfullmäktige får rapportering av finansverksamheten även vid
delårsbokslutet, jämfört med idag då rapportering enbart sker i
årsredovisningen, 

 den interna kontrollen tydliggörs och stärks,

Ärendet i sin helhet 

1. Inledning
I samband med den granskning av finansverksamheten som Stadsrevisionen 

gjorde under 2018 framkom rekommendationer inom vissa områden. Denna 

revidering hanterar de förändringar som Kommunstyrelsen föreslår till följd av 

granskningen. Därutöver har en generell översyn av dokumenten gjorts.  

Riktlinjerna, som beslutas av Kommunfullmäktige, omfattar de övergripande 

riktlinjerna för finansverksamheten i Borås Stad och de majoritetsägda bolagen. 

Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger mer detaljerade regler och 

instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 

Förslag på nya regler och riktlinjer framgår av bilaga. Nedan redogörs för 

föreslagna förändringar, där nytillkommen text är understruken och borttagen 

text är överstruken. Ett fåtal mindre språkliga förändringar görs, dessa berörs 

inte nedan.  

Sammanfattningsvis innebär revideringen att: 

 placeringsregler kring etik och hållbarhet flyttas från reglerna till
riktlinjerna för att de lämpligen ska beslutas av Kommunfullmäktige,

 strategi kring långsiktig placeringshorisont och pensionsmedelsförvaltning
införs vilket inte tidigare funnits,

 tillåtet intervall för genomsnittlig ränte- och kapitalbindning i
internbankens upplåning snävas in med 0,5 år, från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5
år, 

 kommunens hållning till extern borgen tydliggörs; all extern borgen ska
vara tidsatt och får inte vara generell,

 ansvaret för risker som är bolagsspecifika, som exempelvis
elprisrelaterade risker, tydliggörs,

 Kommunfullmäktige får rapportering av finansverksamheten även vid
delårsbokslutet, jämfört med idag då rapportering enbart sker i
årsredovisningen, 

 den interna kontrollen tydliggörs och stärks.
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2. Förslag på ändringar i Riktlinjer för
finansverksamheten Borås kommunkoncern

Riktlinjerna beslutas av Kommunfullmäktige och omfattar de övergripande 

riktlinjerna för finansverksamheten i hela kommunkoncernen; Borås Stad och 

de majoritetsägda bolagen.  

Avsnitt 1.2 Övergångsregler 

Skrivning om övergångsregel tas bort då den inte längre är aktuell: 

Riktlinjerna gäller från och med beslutsdagen i Kommunfullmäktige, 

dock med beaktande av en övergångsperiod om 6 månader för 

riktlinjerna i kapitel 7. 

Avsnitt 1.5 Mål med finansverksamheten 

I avsnittet om mål med finansverksamheten lyfts skrivning om etik och 

miljömässighet in. Tidigare fanns skrivning om hållbara placeringar enbart i 

reglerna, men nu lyfts det upp till de av Kommunfullmäktige beslutade 

riktlinjerna (placeringsriktlinjer framgår i avsnitt 4 av riktlinjerna). 

Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas 

– på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och
verka i samma riktning som Borås Stads grundläggande
värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet.
– med etisk hänsyn och med hög kompetens.

Avsnitt 2 Finansiell samordning 

Riktlinjerna ges en mer generell skrivning kring mötesform för dialog och 

information för finansverksamheten. Utveckling av skrivningen sker i reglerna. 

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för 
finansverksamheten.  

I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett 

samarbetsorgan för finansverksamheten. Internbanksrådet 

ska vara ett rådgivande organ till internbanken och ska bestå 

av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag samt 

tjänstemän från kommunen. 

Avsnitt 4 Likviditetshantering och placeringar 

Borås Stads hållning kring externt placerade medel behöver tydliggöras. 

Historiskt har Borås Stad placerat överskottslikviditet internt genom utlåning 

till de kommunala bolagen, men sedan några år tillbaka medför skattemässiga 

ränteavdragsbestämmelser att Borås Stad istället placerar sin överskottslikviditet 

externt. För denna placering har Kommunstyrelsen bestämt placeringsregler.  

Kommunfullmäktige föreslås besluta om stadens hållning kring etiska och 

hållbara placeringar. Därför lyfts hela avsnittet om etik och hållbarhet över från 
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Kommunstyrelsens regler till Kommunfullmäktiges riktlinjer. Befintlig lydelse 

bedöms efter gjord omvärldsbevakning fortsatt ligga i framkant och vara 

ändamålsenlig. Därför föreslås de inte ändras: 

Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, 
och verka i samma riktning som Borås Stads grundläggande 
värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. 

Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s 
kärnkonventioner och OECD:s program för multinationella företag. 
ILO:s kärnkonventioner rör fackliga rättigheter, skydd mot tvångsarbete, 
avskaffande av barnarbete och skydd mot diskriminering medan 
OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, 
informationsförmedling, konkurrens, anställning, 
konsumentintressen, beskattning, vetenskap och teknologi och 
bekämpning av mutor. 

Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från 
områdena vapen, alkohol, spel, pornografi eller tobak. 

Placeringar ska inte göras i företag som har verksamhet med syfte att 
prospektera, exploatera, utvinna eller producera fossil energi. 

Därutöver behöver Borås Stads hållning till lång placeringshorisont (>5år) 

fastställas då detta inte tidigare gjorts. Genom föreslagen skrivning klargörs att 

Borås Stad inte själva ska placera på lång sikt, främst beroende på risken för 

årliga resultatsvängningar vid exempelvis aktieplaceringar. Genom föreslagen 

skrivning klargörs också Borås Stads hållning till pensionsmedelshantering: 

Överskottslikviditet ska i första hand användas för att 

reducera lånebehovet i kommun- koncernen, dock med 

hänsyn tagen till bolagens möjligheter till ränteavdrag. Om 

det ändå finns bestående överskottslikviditet i kommunen 

ska den hanteras aktivt och inom reglerna för risktagande. 

De bolag som är anslutna till kommunens 

koncernkontostruktur ska placera all överskottslikviditet 

genom internbanken. Bestående överskottslikviditet i 

kommunen ska hanteras i enlighet med regler för 

finansverksamheten Borås Stad. Reglerna anger hur medel 

ska hanteras på kort (<1år) och medellång (1-5 år) sikt. Borås 

Stad placerar inte på lång sikt (>5 år), detta för att undvika 

risken för årliga resultatsvängningar. Pensionsmedel hanteras 

därför normalt genom återlån. Med återlån menas att 

pensionsmedlen fortsatt utgör en del av kommunens 

rörelsekapital. Om kommunen väljer annan hantering än 

återlån, överförs pensionsmedel till extern part genom 

försäkringsinlösen. 

En mindre ändring kring öppnande av bankkonton görs. Det kan finnas 

tillfällen då bolagen behöver öppna ett eget bankkonto, och det möjliggörs med 

skrivningen:  
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Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton. Bank- och 

valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med 

internbankens godkännande. 

Avsnitt 6 Utlåning och borgen 

Avsnittet får en i stora delar ny lydelse och delas upp i två underavsnitt för en 

ökad tydlighet; ett för intern utlåning och borgen till de kommunala bolagen, 

och ett för extern borgen. Avsnittet för den interna hanteringen kortas ner och 

tydliggörs istället i Kommunstyrelsens regler.  

Avseende externa åtaganden införs skrivning om att extern borgen alltid ska 

vara tidsatt, och inte generell. Detta för att ha en god kontroll över de 

åtaganden som kommunen ingår mot extern part, och för att ett åtagande inte 

ska vara ”evigt”. Kommunfullmäktige behöver med den nya skrivningen fatta 

nytt beslut efter åtta år om ett borgensåtagande ska löpa vidare.  

Kommunens åtagande gentemot Kommuninvest skrivs in. Åtagandet är av 

väsentlig art och bör lämpligen framgå i styrdokumentet. 

Borgen till externa parter 

Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av 

Kommunfullmäktige och kan endast ske om det anses vara av allmänt 

intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara tidsatt till maximalt åtta 

år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift fattas 

av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken. 

Såsom medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har staden ingått 

solidarisk borgen för Kommuninvest i Sveriges AB:s förpliktelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening 

finns ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 

medlemskommunerna. 

Avsnitt 7.5 Derivatinstrument 

Inledande förklarande stycke utökas, för tydlighets skull, så att det även framgår 

att ett derivatinstrument hanterar prisrisker: 

Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera pris-, kurs- 

och ränterisker. 

Tillägg görs för att möjliggöra för ett bolag att göra egen derivattransaktion, 

exempelvis i samband med att Borås Energi och Miljö AB hanterar sina 

elprisrisker. Dock ska transaktionen göras i samråd med internbanken.  

Kommunkoncernens derivattransaktioner ska göras av internbanken, 
eller i samråd med internbanken. 
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Avsnitt 7.7 Övriga risker 

Nytt avsnitt tillkommer för att tydliggöra att de bolag som har bolagsspecifik 

risk själva ansvarar för detta. Exempelvis ansvarar Borås Energi och Miljö AB 

för energirelaterade prisrisker. I sak sker ingen förändring, då detta ansvar sedan 

tidigare ansetts ingå i bolagens uppdrag enligt ägardirektiv.  

Bolag inom koncernen ansvarar i enlighet med ägardirektiven för 

sin respektive verksamhet och därtill bolagsspecifika risker, såsom 

externa miljö- och energirelaterade prisrisker för Borås Energi och 

Miljö AB. Bolagen ska dock beakta dessa riktlinjer avseende 

finansiell riskhantering; derivat ska ha sin matchning i 

underliggande post, en god förståelse för instrumentet förutsätts 

och ingen enskild person ska ensam handlägga en transaktion 

genom hela behandlingskedjan.

Avsnitt 8 Rapportering 

Rapportering till Kommunfullmäktige utökas till två gånger per år. Förutom i 

årsredovisningen ska rapportering av finansverksamheten ske vid 

delårsbokslutet. 

Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige rapportera om 
finansverksamheten i samband med års- och delårsredovisning. 

3. Förslag på ändringar i Regler för
finansverksamheten Borås Stad

Reglerna, som beslutas av Kommunstyrelsen, anger detaljerade regler och 

instruktioner för finansverksamheten inom Borås Stad. 

Avsnitt 1.1 Bakgrund 

Skrivning om bolagens räntebindningsstrategi tas bort, då den inte längre är 
aktuell.  

Vidare anges i riktlinjer för finansverksamheten att majoritetsägda 
bolag ska besluta om regler för finansverksamheten med 
räntebindningsstrategi och tillhörande riskmandat. 

Avsnitt 1.3 Mål med finansverksamheten 

I avsnittet hänvisas till riktlinjerna och motsvarande ändring som i riktlinjernas 
avsnitt 1.5 behöver därför göras: 

Riktlinjerna anger också att finansverksamheten inom 
kommunkoncernen ska bedrivas 

– på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och verka i samma
riktning som Borås Stads grundläggande värderingar kring
ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.
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– med etisk hänsyn och med hög kompetens.

Avsnitt 2 Organisation 

Några mindre ändringar i namn på enheter och funktioner görs. Bland annat 

ändras namn på internbanksråd till internbanksmöte, och en öppnare 

skrivning kring mötesformen föreslås. Fokus är att dialog med bolagen finns 

kring finansfrågor snarare än att forumet behöver vara just internbanksmötet. 

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för 
finansverksamheten. Finanschefen ska tillse att minst fyra 
internbanksmöten med minnesanteckningar hålls per år. Alternativt 
forum kan vara VD-träffar eller dylikt. 

I kommunkoncernen ska finnas ett internbanksråd som ett 
samarbetsorgan för finansverksamheten i kommunkoncernen. 
Internbanksrådet ska vara ett rådgivande organ till internbanken 
och  ska bestå av tjänstemän från respektive majoritetsägt bolag 
samt tjänstemän från kommunen. Kommunens finanschef är 
sammankallande. Minst fyra möten med minnesanteckningar ska hållas 
årligen.  

Funktionen för riskkontroll revideras, och den del som tidigare legat på extern 

part läggs internt. Avsikten är att skapa en tydlighet när riskkontrollfunktionen 

renodlas till en enhet; budgetenheten.  

En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. 

Funktionen ska säkerställa att ingångna finansiella transaktioner 

överensstämmer med beslutsunderlag från internbanken, samt kontrollera 

att regler och riskmandat efterlevs. Funktionen rapporterar direkt till 

ekonomichefen. Extern part kontrollerar regelbundet att regler och 

riskmandat efterlevs. 

Avsnitt 3.1 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har i befintliga regler ansvaret för att besluta om hur större 

valutarisker i förvaltningarna ska hanteras. Skrivningen föreslås tas bort, och 

ansvaret läggs istället på internbanken. Valutarisker behöver hanteras snabbt 

vilket gör det olämpligt att Kommunstyrelsen ska fatta beslut. 

e) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras om
motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller 
mer, enligt kapitel 11 

Avsnitt 3.2 Ansvarsfördelning Kommunstyrelsens ordförande 

I vissa fall kan beslut behöva fattas där inte Kommunstyrelsens beslut kan 

inväntas.  

Därför ges Kommunstyrelsens ordförande mandat att fatta sådana beslut, för 

att sedan anmälas till Kommunstyrelsen. Ändringen består främst i att 

ordförande ges mandatet istället för Kommunstyrelsens presidium. Detta 

bedöms lämpligt dels ur tidsaspekten, då de fall som kan bli aktuella torde ha 

akut karaktär, men även eftersom presidiet inte har något formellt 

beslutsmandat i övrigt inom Borås Stad.   
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Kommunstyrelsens presidium ordförande 

Kommunstyrelsens ordförande ansvarar i följande fall där inte 

Kommunstyrelsens beslut kan inväntas: 

a) Besluta om tillfälliga avsteg från reglerna

b) Besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska
hanteras

Kommunstyrelsens presidium ansvarar dessutom för att

a) besluta om tillfälliga och mindre omfattande avsteg från reglerna för
finansverksamheten om särskilda skäl föreligger och rapportera
detta vid nästa rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen

b) besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna för
finansverksamheten tillfälligtvis ska hanteras.

Avsnitt 3.3 Ansvarsfördelning Internbanken 

Till följd av att Kommunstyrelsen inte längre föreslås ha ansvar för 
valutariskhanteringen (ändring i avsnitt 3.1) läggs ansvaret över på internbanken 
och finanschefens ansvar: 

Finanschefen ansvarar för att: 

n) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras,
enligt kapitel 11 

Avsnitt 3.4 Ansvarsfördelning Chefen för Redovisningsservice 

Redovisningsservice på Servicekontoret utgör betalningsadministration för 

finansverksamheten. Chefen för Redovisningsservice föreslås vid avvikelse 

rapportera till kommunens ekonomichef istället för överordnad chef på 

Servicekontoret, vilket är en naturlig rapportväg då ekonomichefen är såväl chef 

över finanschefen som Stadsledningskansliets beställare av redovisningen. 

omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för finansverksamheten 
och andra felaktigheter eller incidenter till kommunens ekonomichef 
chefen för Servicekontorets avdelning för Ekonomi/fordon/ verkstad. 

Avsnitt 4 Likviditetshantering  

I avsnittet 4 Likviditetshantering görs ett antal följdändringar föranledda av de 

ändringar som görs i motsvarande avsnitt i riktlinjerna, såsom flytt av etik- och 

hållbarhetsavsnittet, samt specificering av placeringshorisont i kort (<1 år), 

medellångt (1-5 år) och långt (> 5 år) perspektiv. Därutöver görs några mindre 

justeringar genom att några lydelser stryks då de inte längre anses vara lämpliga 

att kvarstå. Inga ändringar görs avseende tillåtna instrument. Det sker heller 

ingen ändring i riskhänseende; alla placeringar sker i räntepapper med hög 

kreditvärdighet. Nedan framgår de ändringar som gjorts i avsnitt 4.  

Avsnitt 4.2 Likviditetsplanering 

Likviditetsplaneringen ska ligga till grund för bedömning av 
betalningsberedskapen på kort (1 dag – 12 mån) och lång sikt (1 – 3 år) 
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medellång sikt (1 – 5 år) samt utgöra underlag för beslut om upplåning 
och placering av likvida medel. 

Avsnitt 4.3 Koncernkonto 

Endast internbanken får öppna bank- och valutakonton. Bank- och 
valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med 
internbankens godkännande. 

Avsnitt 4.5 Regler för intern placering av överskottslikviditet 

Kommunens överskottslikviditet ska i första hand placeras i internbanken för 
vidareutlåning inom kommunkoncernen, dock med hänsyn tagen till 
bolagens möjligheter till ränteavdrag. 

Följande regler gäller för intern placering av kommunens 
överskottslikviditet. 

a) all placering ska ske med rörlig räntebas
b) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont

som gäller i förhållande till kommunens framtida betalningar
(matchnings- principen)

c) all placering ska ske till marknadsmässiga villkor
d) interna placeringar ska ur internbankens perspektiv riskmässigt mätas

och likställas med extern upplåning.

Avsnitt 4.6 Extern placering av överskottslikviditet med 

placeringshorisont under 1 år 

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för 
att upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att 
matcha upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt 
reglerna nedan. 

Avsnitt 4.7 Tillåtna instrument med placeringshorisont under 1 år 

Överskottslikviditet får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige 
fastställda ramar, placeras i följande instrument. 

Avsnitt 4.8 Extern placering av överskottslikviditet med 

placeringshorisont över 1-5 år 

Om kommunkoncernen har överskottslikviditet som inte behövs för 
att upprätthålla likviditetsreserven eller som inte kan utnyttjas för att 
matcha upplåningsbehov inom kommunkoncernen får den placeras enligt 
reglerna nedan. 

Avsnitt 4.9 Tillåtna instrument med placeringshorisont över 1-5 år 

Överskottslikviditet med en placeringshorisont som överstiger 1 
år får, utöver utlåning inom av Kommunfullmäktige fastställda ramar, 
placeras i följande instrument. 

Avsnitt 4.10 Hållbara och ansvarsfulla placeringar 

Avsnittet helt borttaget och överflyttat till riktlinjerna. 
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Avsnitt 7 Utlåning och borgen till externa parter 

Riktlinjernas tydliggörande av åtagande mot extern part gör att reglernas 

skrivningar kan kortas ner. Rubriken ändras genom borttag av ”Utlåning”. 

Därutöver tas alla underavsnitt 7.1-7.3 bort och ersätts med en enda 

sammanhållen text direkt under avsnitt 7: 

Avsnitt 7.1 Allmänt 

Utlåning eller borgen till externa bolag och organisationer får ske endast om 
det kan anses vara av allmänt intresse. 
För extern utlåning och borgen till externa bolag och organisationer beslutar 
Kommunfullmäktige i varje enskilt fall.  

Avsnitt 7.2 Regler 

Följande regler gäller för att begränsa risken vid utlåning. 

a) Utlåning ska i första hand ske med kort kapital- och räntebindning,
alternativt med möjlighet att årligen justera lånevillkoren.

Avsnitt 7.3 Internbankens avgifter 

Kommunfullmäktige beslutar om eventuell borgensavgift, och storlek på 
denna, efter förslag av internbanken. Avgiftens storlek omprövas 
årligen. 

Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av 

Kommunfullmäktige och kan endast ske om det anses vara av allmänt 

intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara tidsatt till maximalt åtta 

år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift fattas 

av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken. Avgiftens 

storlek omprövas vid varje omsättning av underliggande banklån. 

Avsnitt 8.2 Regler (finansieringsrisk) 

För att begränsa finansieringsrisken finns angivna regler. Gränsen för att ett 
kreditlöfte ska få medräknas som likviditetsreserv höjs från 3 till 12 månader 
för att harmonisera med övriga riskmandat kring hantering av kort 
kapitalbindning.  

Skrivning om att upplåningen inte ska ske till mer än 50 % hos enskild 
kreditgivare /finansieringsform tas bort. Med nuvarande utveckling mot stor 
del av upplåningen hos antingen Kommuninvest eller via obligationsprogram 
innebär skrivningen en begränsning som inte bedöms motiverad ur ett 
riskperspektiv.    

Förenkling av undantagsregel vid reversutlåning görs. Nuvarande skrivning 
bedöms onödig. 

Följande ändringar görs: 

För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas. 

b) externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha
en avtalad räntemarginal och en återstående löptid om minst 3  12  
månader
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e) om internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym
beräknas överstiga 1 000 miljoner kronor ska internbanken eftersträva
att fördela upplåningen så att högst 50 procent av upplåningen i
genomsnitt under en flerårig period sker från en och samma
kreditgivare/ upplåningsform

f) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och
utlåningsvillkor i syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag
medges för utlåning av belopp under 25 miljoner kronor med en
löptid kortare än 3 år. Summan av denna omatchade utlåning får dock
inte vid vart tillfälle uppgå till mer än 100 miljoner kronor.

Avsnitt 10 Regler (Derivatinstrument) 

Reglerna för tillåtna derivatinstrument tydliggörs och snävas in, för att inte 
möjliggöra oönskade instrument samt i enlighet med Stadsrevisionens 
synpunkt. Därutöver görs en viss förenkling kring regeln för den 
konsekvensanalys som ska göras vid en derivattransaktion, för att anpassas till 
en rimlig och bedömd lämplig analysnivå. Slutligen justeras så att riskmandatet 
för motpartsrisk enbart mäts mot aktuellt marknadsvärde. Nominellt 
riskmandat bedöms inte ändamålsenligt.  

Följande justeringar görs: 

Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker. 

b) kommunen får använda derivatinstrument i form av terminer,
FRA-kontrakt, swappar, optioner och kombinationer av dessa
instrument för att hantera följande derivatinstrument för att hantera
ränte- och valutarisker:

 Terminer
 FRA-kontrakt
 Raka ränteswappar
 Köpoptioner
c) Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska

alltid göras före affärs- avslut. Konsekvensanalysen ska för varje ny
typ av derivatinstrument innehålla en modell för derivatinstrumentets
påverkan på förfallostrukturens räntebindning

g) internbanken ska upprätta nominella och marknadsvärdesbaserade
riskmandat för externa motpartsrisker som biläggs i bilaga 1.

Avsnitt 10.5 Administration av interna derivat 

Regleringen av administrationen av interna derivat kan förenklas till följd av att 
inga nya interna derivat ingås sedan internbanken övertog räntebindningsansvaret 
från bolagen 2017. I samband därmed har ändring gjorts av ränteprissättningen 
vilket inte längre ger något behov av att styra förfallodagar på derivat till de så 
kallade IMM-dagarna. 

Följande justering görs: 

Samtliga externa derivat i kommunkoncernen tecknas av internbanken med 
kommunen som motpart till bankerna. För en effektiv administration ska 
som huvudprincip derivaten löpa med fyra förfallodagar årligen på 
IMM- dagar, dvs. den tredje onsdagen i mars, juni, september och 
december. Beräkning av räntedebitering sker av internbanken och 
underlag för debitering skickas kvartalsvis. 
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Avsnitt 11.2 Regler (Valutarisker) 

I reglernas avsnitt 3.1 görs ändring kring Kommunstyrelsens roll avseende 
valutarisker. I avsnitt 11.2 gör därför följande följdändring: 

a) valutarisker i förvaltningarnas verksamheter ska säkras enligt beslut i
Kommunstyrelsen om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 5
miljon kronor eller mer

Avsnitt 12.2 Regler (Operativa risker) 

Tillägg görs för att stärka den interna kontrollen av finansverksamheten, bland 
annat efter synpunkt från Stadsrevisionen. Genom skrivningen tydliggörs att 
annan part än finansenheten kontinuerligt ska kontrollera att 
finansverksamheten håller sig inom uppsatta mål och riskmandat.  

Följande tillägg görs i avsnittet: 

f) tertialvis, eller tätare, kontroll av uppsatta mål och riskmandat ska
utföras av annan än finansenheten.

Avsnitt 13 Månadsrapportering 

Följande, mindre, justeringar föreslås kring månadsrapporteringen: 

Månadsrapporteringen ska levereras till Kommunstyrelsen normalt senast 
den 7:e bankdagen i varje månad skyndsamt. 

Ändringen görs för att bättre kunna förhålla sig till nya 
inlämningstidpunkterna avseende ärendehanteringen till Kommunstyrelsen. 

Avsnitt 13.4 Rapportering från internbanken till interbanksrådmöte 

Förenklad skrivning görs samt ändring från ”råd” till ”möte”: 

Förutom skriftlig rapportering enligt bilaga 2 redogör 
finanschefen för internbankens verksamhet på internbanksmöte 

Internbanken ska rapportera verksamheten till 
internbanksmötetrådet. Rapporteringen ska bl a baseras på senaste 
månadsrapporteringen till Kommunstyrelsen samt sammanställning 
av likviditetsprognoser och kapitalförsörjningsplaner för 
kommunkoncernen. Internbanken ska i internbanksmötetrådet även 
rapportera och redovisa internbankens intäkter och kostnader samt 
internbankens prissättning. 

Riskmandat enligt bilaga 1: 

Internbanken har tillsammans med extern finansiell rådgivare gjort en förnyad 
analys över lämpligt intervall kring kapital- och räntebindning. Riskmandatet 
för såväl kapitalbindning som räntebindning ändras genom att tillåtet intervall 
snävas in från 1,5-4,0 år till 1,5-3,5 år. Eftersträvad nivå kvarstår på 2,5 år. 
Intervallet bedöms ha varit onödigt stort, och med föreslagen förändring nås 
en naturlig möjlig spridning med +/- 1,0 %-enhet jämfört med eftersträvad 
målnivå.  

Riskmandatet för motpartsrisker ändras då det befintliga kan upplevas 
svårförstått, samt att kravet på kreditvärdighet höjs. Föreslaget riskmandat är 



Borås Stad 
Sida 

13(14) 

satt utifrån marknadsvärdebaserade gränser då detta bedöms mest 
ändamålsenligt som riskmått. Dessutom höjs kreditvärderingskravet så att 
lägsta tillåtna rating för motpart vid derivathandel är A- jämfört med BBB i 
befintlig skrivning: 

Riskmandat för motpartsrisker derivat 

Ingående av derivataffärer får endast ske med motparter där 

kommunen upprättat ramavtal samt att motparten har en kreditrating 

om minst A- enligt S&P Global ratings. Om marknadsförändringar 

skapar en fordran på enskild motpart överstigande: 

AAA: 250 mnkr, 

AA-: 150 mnkr, 

A-: 100 mnkr, 

Eller om en motpart blir nedgraderad så att kravet på kreditrating inte 

uppfylls, får inga fler transaktioner ingås med den motparten, 

undantaget affärer som låser eller begränsar motpartsrisken.  

Exponeringen för motpartsrisker begränsas i tabellen nedan. Affärer 
som överskrider angivna beloppsgränser får inte göras. Om 
kreditbetyget för en befintlig motpart nedgraderas och kreditbetyget 
därefter understiger den angivna nedre gränsen enligt tabellen nedan 
ska en bedömning göras av såväl motpartens som associerade 
positioners risk. Händelsen ska vidare rapporteras vid närmast 
kommande rapporteringstillfälle till Kommunstyrelsen med ett förslag 
till åtgärd respektive tidplan. En eventuell avveckling av positionen ska 
göras strukturerat med hänsyn tagen till marknadsförutsättningarna, 
kostnader och risker. 

Kreditexponering i 

derivatinstrument 

Limiter per motpart i mkr 

Ratin

g 

Max 

marknadsvärd

e 

Fakto

r 

Nominell

t belopp 

AAA 250 0,25 5 000 

AA- 150 0,5 3 000 

A- 100 1 2 000 

BBB- 50 2 1 000 

Total 

max 300 
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Rapportstruktur enligt bilaga 2: 

Mindre uppdatering/justering av rapportstrukturen görs. Noterbar förändring 
är att Kommunfullmäktige framöver får rapportering två gånger per år istället 
för en gång. Den utökade rapporteringen sker i enlighet med Stadsrevisionens 
förslag:  

Finansrapport och engagemangsrapport framställs av internbanken 

månatligen, vilken ska distribueras skyndsamt normalt inom 7 

arbetsdagar följande månad. Årsredovisningen framläggs för 

Kommunfullmäktige i april/maj följande år, och delårsrapport i 

okt/nov innevarande år. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2019-05-20

2. Beslutsförslag, 2019-05-20

3. Förslag Riktlinjer för finansverksamheten, Borås kommunkoncern

4. Förslag Regler för finansverksamheten, Borås Stad

Samverkan 

- 

 Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Riktlinjer för 
finansverksamheten
Borås kommunkoncern

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Kommunens övergripande finansiella strategi är att eftersträva en effektiv kapitalanvänd- 
ning och en effektiv kapitalanskaffning. Detta genom att med högt ställda krav på säkerhet 
och sundhet i det finansiella arbetet optimalt styra betalningsströmmarna för att minimera 
behovet av rörelsekapital, och optimalt styra finansieringen med främmande kapital. 
Kommunkoncernens övergripande finansiella strategi om en effektiv kapitalanvändning 
behandlas inte i detta dokument. Dessa riktlinjer omfattar enbart finansverksamheten.

Investeringar som till följd av sin storlek anses extraordinära kan efter beslut i 
Kommunfullmäktige hanteras på annat sätt än vad som anges i dessa riktlinjer.

1.2 Övergångsregler
Befintliga räntederivat mellan Borås Stad och bolagen löper på till förfall.

1.3 Omfattning
Riktlinjer för finansverksamheten omfattar finansverksamheten inom hela kommunens 
verksamhet; Borås Stad med majoritetsägda bolag samt andra organisationer enligt beslut 
i Kommunfullmäktige, i fortsättningen kallat kommunkoncernen.

Med finansverksamheten avses upplåning, utlåning, borgen, likviditetshantering, place- 
ringar och finansiell riskhantering. Finansverksamheten omfattar även kapitalförvaltningen 
för Borås Stads samförvaltade stiftelser som regleras i Borås Stads regler för förvaltning 
av kommunens stiftelser.

Som ett komplement till dessa riktlinjer för finansverksamheten finns Kommunstyrelsens 
finansiella regler för Borås Stad. 

Kommunfullmäktige ansvarar för riktlinjer för finansverksamheten i Borås kommunkon- 
cern och för Borås Stads regler för förvaltning av kommunens stiftelser.

Kommunstyrelsen ansvarar för finansiella regler i Borås Stad.

1.4 Syfte med riktlinjer för finansverksamheten
Riktlinjer för finansverksamheten är ett ramverk från Kommunfullmäktige som anger 
övergripande mål, organisation med ansvarsfördelning, och riktlinjer för finansverksamheten 
inom kommunkoncernen.
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1.5 Mål med finansverksamheten
Det övergripande målet för finansverksamheten inom kommunkoncernen är att medverka 
till en god ekonomisk hushållning genom att

• tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget

• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital

• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto

• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden,
likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas

• effektivt

• betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och
utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska
inte förekomma.

• aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera risker med hänsyn till
kostnaden för att minska eller eliminera risker

• på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och verka i samma riktning som
Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet.

• med hög kompetens.

2. Finansiell samordning
Under Kommunstyrelsen ska finnas en internbank. Internbankens övergripande uppdrag 
är att ansvara för kommunkoncernens kapitalförsörjning, räntebindning, tillgodose 
kommunkoncernens behov av finansiell kompetens, samordna finansverksamheten samt 
verka för att på bästa sätt uppnå målet med finansverksamheten.

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för finansverksamheten. 

Kommunkoncernens externa transaktioner i finansverksamheten ska göras av internbanken. 
Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolag möjliggör för kommunkoncernen 
förmånliga alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas av 
internbanken samt godkännas av Kommunstyrelsen.

Internbankens prissättning ska vara transparent, och baseras på marknadsmässiga villkor 
för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med 
privata aktörer. 

Internbanken ska hålla löpande kontakt med bolagen och förvaltningarna för att bistå i 
deras finansverksamhet. Internbanken ska säkerställa och upprätthålla en hög finansiell 
kompetens, god service och hög tillgänglighet. Internbanken företräder kommunkoncernen 
i kontakter med banker och andra aktörer på finansmarknaden.

Bolagen ska årligen i budgetprocessen föreslå finansiering av sin verksamhet. 
Nämnder och bolag ska ge internbanken den information som behövs för en effektiv 
finansiell samordning inom kommunkoncernen. Tillika ska internbanken ge nämnder 
och bolag information som behövs för deras verksamhet.
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3. Organisation och ansvarsfördelning
Ansvaret för finansverksamheten inom kommunkoncernen fördelas enligt nedanstående.

Kommunfullmäktiges ansvar är att
• besluta om riktlinjer för finansverksamheten för kommunkoncernen

• besluta om regler för förvaltning av kommunens stiftelser

• besluta om en ram för kommunkoncernens externa upplåning

• besluta om en ram för kommunens egen upplåning

• besluta om kommunens borgen för externa parter

• följa finansverksamheten genom kommunens års- och delårsredovisning.

Kommunstyrelsens ansvar är att
• säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning

• hantera kommunkoncernens räntebindning

• årligen i budgetprocessen, eller vid behov, besluta om en ram för utlåning
till och borgen för respektive bolag

• besluta om finansiella regler för Borås Stad

• besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till
majoritetsägda bolag

• besluta om delegationsordning för finansverksamheten i kommunen

• besluta om publika låneprogram

• besluta om finansiell leasing i kommunen

• godkänna annan upplåning för majoritetsägda bolag än den som
normalt ska ske via internbanken

• fortlöpande utvärdera riktlinjer för finansverksamheten och finansiella
regler samt föreslå Kommunfullmäktige att revidera riktlinjer för
finansverksamheten vid behov

• löpande följa finansverksamheten genom finansiell rapportering.

Nämnderna ansvarar för att

• ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell
samordning inom kommunkoncernen.

Styrelserna i de majoritetsägda bolagen ansvarar för att

• ge internbanken den information som behövs för en effektiv finansiell
samordning inom kommunkoncernen

• hantera finansiella risker i samråd med internbanken.



4. Likviditetshantering och placeringar
Likviditetshanteringen inom kommunkoncernen ska samordnas via internbanken. Kom- 
munkoncernen ska ha ett koncernkontosystem för att samordna betalningsflöden. Bank- och 
valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med internbankens godkännande. 
Majoritetsägda bolag ska vara anslutna till kommunens koncernkontostruktur. Ej 
majoritetsägda bolag och organisationer kan anslutas efter ansökan.

Likviditetshanteringen ska effektivisera kapitalförsörjningen och beakta en god 
betalningsberedskap vid alla tillfällen. Bolagen och förvaltningarna ansvarar för att 
optimera sitt rörelsekapital, och ge internbanken information för kommunkoncernens 
likviditetsplanering på både kort och lång sikt.

De bolag som är anslutna till kommunens koncernkontostruktur ska placera all 
överskottslikviditet genom internbanken. Bestående överskottslikviditet i kommunen 
ska hanteras i enlighet med regler för finansverksamheten Borås Stad. Reglerna anger hur 
medel ska hanteras på kort (<1år) och medellång (1-5 år) sikt. Borås Stad placerar inte på 
lång sikt (>5 år), detta för att undvika risken för årliga resultatsvängningar. Pensionsmedel 
hanteras därför normalt genom återlån. Med återlån menas att pensionsmedlen fortsatt 
utgör en del av kommunens rörelsekapital. Om kommunen väljer annan hantering än 
återlån, överförs pensionsmedel till extern part genom försäkringsinlösen.

Placeringarna ska ske på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt, och verka i samma 
riktning som Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och 
social hållbarhet.

Kommunen ska eftersträva att placera endast i företag som följer ILO:s kärnkonventioner 
och OECD:s program för multinationella företag. ILO:s kärnkonventioner rör fackliga 
rättigheter, skydd mot tvångsarbete, avskaffande av barnarbete och skydd mot 
diskriminering medan OECD:s riktlinjer för multinationella företag rör miljöskydd, 
informationsförmedling, konkurrens, anställning, konsumentintressen, beskattning, 
vetenskap och teknologi och bekämpning av mutor.

Placeringar ska inte göras i företag vars omsättning härrör från områdena vapen, alkohol, 
spel, pornografi eller tobak eller som har verksamhet med syfte att prospektera, 
exploatera, utvinna eller producera fossil energi.

5. Upplåning
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige 
beslutade ramarna och samordnas genom internbanken.

Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. Normalt är den effektiva 
finansieringskostnaden för ett leasingavtal högre än kommunens alternativkostnad vid 
egen finansiering eller lånefinansiering. Därför används finansiell leasing i normalfallet 
sparsamt, och all leasing i kommunen ska beslutas av Kommunstyrelsen. Finansiell leasing 
i bolagen kan ske, dock först efter samråd med internbanken.

Kapitalförsörjningen ska tryggas med en låg finansieringsrisk genom en god diversifiering 
avseende lånens förfallostruktur, upplåningsformer, långivare och väl avvägda 
likviditetsreserver.
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En hög säkerhet för tillgång till finansiering ska eftersträvas. Kommunkoncernens 
betalningsförmåga ska vid varje tidpunkt vara säkerställd via tillgång till likvida medel 
och/eller genom avtalade kreditlöften.

Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för upplåning och 
likviditetsreserver.

6. Utlåning och borgen
6.1 Utlåning till majoritetsägda bolag
Kapitalförsörjning till majoritetsägda bolag ska ske genom utlåning från kommunens 
internbank inom de av Kommunstyrelsen beslutade ramarna.

De majoritetsägda bolagen ska vid var tid ha tillgång till kapital för att bedriva den av 
ägaren beslutade verksamheten. Bolagen har därmed en långfristig kapitalförsörjning, 
som beloppsmässigt fastställs i årligt beslut av Kommunstyrelsen.

Kommunens prissättning ska eftersträva marknadsmässiga villkor för att möta lagkrav på 
konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med privata aktörer. 

Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för utlåning, borgen 
samt för att fastställa internbankens prissättning av utlåning och borgen.

6.2 Borgen till externa parter
Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av Kommunfullmäktige och kan 
endast ske om det anses vara av allmänt intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara 
tidsatt till maximalt åtta år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift 
fattas av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken.

Såsom medlem i Kommuninvest ekonomisk förening har staden ingått solidarisk borgen för 
Kommuninvest i Sveriges AB:s förpliktelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest 
ekonomisk förening finns ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan 
medlemskommunerna.

7. Finansiell riskhantering
Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, dels i form av finansiella risker, 
dels i form av operativa risker. För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt 
angiven strategi och riktlinjer.

Följande riktlinjer gäller för kommunen och i tillämpliga fall bolagen.

7.1 Finansieringsrisk
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller endast 
mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.

Minst 100 % av närmsta 12 månaders kapitalförfall ska täckas av kreditlöften och 
tillgänglig likviditet. 
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7.2 Ränterisk
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar 
kommunkoncernens finansnetto negativt.

För att begränsa räntekänsligheten och resultateffekten över tiden ska, som huvudprincip, 
maximalt 50 procent av räntebindningen förfalla inom 12 månader. Kommunstyrelsen 
ska i reglerna för finansverksamheten utforma räntebindningsstrategi med riskmandat.

7.3 Motpartsrisk
Med motpartsrisk avses risken för att motparten inte kan fullfölja de förpliktelser som 
avtalet innebär. I finansiella transaktioner med motpartsrisk ska bara motparter med hög 
kreditvärdighet väljas. Motpartsrisker ska i möjligaste mån reduceras genom att riskerna 
sprids på flera motparter.

7.4 Valutarisk
Med valutarisk avses risken för att drabbas av ökade kostnader till följd av 
valutakursförändringar.

I finansverksamheten uppkommer valutarisker om upplåning eller placering sker i utländsk 
valuta. Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart valutasäkras.

Respektive förvaltning och bolag ansvarar för att identifiera och rapportera valutarisker som
uppkommer i den löpande verksamheten till internbanken. Rapporterande verksamhet 
beslutar i samråd med internbanken hur valutariskerna ska hanteras.

7.5 Derivatinstrument
Med derivat avses ett finansiellt instrument för att hantera pris-, kurs- och ränterisker.
Derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i underliggande 
upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexponeringar. All 
användning av derivatinstrument förutsätter god förståelse för instrumentets funktion, 
prissättning, tillhörande risker och administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer. 
Kommunkoncernens derivattransaktioner ska göras av internbanken, eller i samråd med 
internbanken. Riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid 
göras före affärsavslut.

Kommunstyrelsen ska i reglerna för finansverksamheten ange regler för derivatinstrument.

7.6 Operativa risker
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna 
processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system.

De operativa riskerna ska begränsas genom god intern kontroll, uppföljning och 
rapportering. Finansverksamheten ska organiseras utifrån en ansvarsfördelning som alltid 
upprätthåller principen att ingen enskild person ensam ska handlägga en transaktion 
genom hela behandlingskedjan.



Borås Stad  |  Riktlinjer för finansverksamheten           9

7.7 Övriga risker
Bolag inom koncernen ansvarar i enlighet med ägardirektiven för sin respektive verksamhet 
och därtill bolagsspecifika risker, såsom externa miljö- och energirelaterade prisrisker för 
Borås Energi och Miljö AB. Bolagen ska dock beakta dessa riktlinjer avseende finansiell 
riskhantering; derivat ska ha sin matchning i underliggande post, en god förståelse för 
instrumentet förutsätts och ingen enskild person ska ensam handlägga en transaktion 
genom hela behandlingskedjan.

8. Rapportering
Kommunstyrelsen ska till Kommunfullmäktige rapportera om finansverksamheten i 
samband med års- och delårsredovisning. Kommunstyrelsen ska bedöma om det finns 
anledning till särskilda rapporter eller beslut i Kommunfullmäktige om den finansiella 
verksamheten.
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Regler för  
finans verk samheten
1 INLEDNING
1.1 Bakgrund
Kommunfullmäktige har fastställt riktlinjer för finansverksamheten för Borås 
kommunkoncern. Riktlinjerna för finansverksamheten omfattar Borås Stad med 
majoritetsägda bolag samt andra organisationer enligt separat beslut i Kommunfullmäktige, 
i fortsättningen kallat kommunkoncernen.

Riktlinjerna för finansverksamheten anger att Kommunstyrelsen ska besluta om regler 
för finansverksamheten för Borås Stad. 

Borås Stads stiftelseförvaltning regleras i Borås Stads regler för förvaltning av kommunens 
stiftelser.

1.2 Syfte med reglerna för finans- verksamheten
Syftet med reglerna för finansverksamheten är att ange
• hur kommunens finansiella risker ska hanteras

• mål och regler för hur kommunen ska driva sin finansverksamhet

• ansvarsfördelning

• hur rapportering, uppföljning och kontroll ska ske.

1.3 Mål med finansverksamheten
Riktlinjerna för finansverksamheten anger att det övergripande målet för finansverksamheten 
i hela kommunkoncernen är att medverka till en god ekonomisk hushållning genom att
• tillgodose verksamhetens behov av finansiering enligt budget

• säkerställa betalningsförmågan och trygga tillgången på kapital

• inom ramen för ovanstående, eftersträva bästa möjliga finansnetto

• effektivisera och utnyttja stordriftsfördelar inom upplåning, kapitalflöden,
likviditetshantering, betalningsrutiner och övriga finansiella tjänster.

Riktlinjerna anger också att finansverksamheten inom kommunkoncernen ska bedrivas
• effektivt

• betryggande med god riskkontroll och utan spekulativa inslag. Upplåning och
utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommunkoncernen ska inte
förekomma.

• aktivt för att skapa möjligheter att rationellt hantera risker med hänsyn till
kostnaden för att minska eller eliminera risker

• på ett etiskt och miljömässigt försvarbart sätt och verka i samma riktning som
Borås Stads grundläggande värderingar kring ekonomisk, ekologisk och social
hållbarhet.

• med hög kompetens.



4 Borås Stad  |  Regler för finansverksamheten

1.4 Uppdatering av regler för finansverksamheten
Kommunstyrelsen ska löpande bevaka behovet av att revidera reglerna för finans-
verksamheten.

2. ORGANISATION

Finansverksamheten i staden är organiserad i tre från varandra avskilda enheter:
1. En internbank i finansfunktionen. Internbanken utgör front office för finansverk-

samheten och hanterar alla finansiella risker i Borås Stad.

2. En funktion för betalningsadministration, placerad i avdelningen
Redovisningsservice, i Servicekontoret. Funktionen utgör del av back office för
betalningsadministration av finansverksamheten. Funktionen rapporterar direkt
till chefen för Redovisningsservice.

3. En funktion för riskkontroll, placerad i budgetfunktionen. Funktionen ska säker-
ställa att ingångna finansiella transaktioner överensstämmer med beslutsun-
derlag från internbanken, samt kontrollera att regler och riskmandat efterlevs.
Funktionen rapporterar direkt till ekonomichefen.

I kommunkoncernen ska finnas forum för dialog och information för finansverksamheten. 
Finanschefen ska tillse att minst fyra internbanksmöten med minnesanteckningar hålls 
per år. Alternativt forum kan vara VD-träffar eller dylikt.

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Stadsledningskansliet

Kommunchef

Ekonomistyrning

Finansenhet
(intern bank)

Borås Stadshus AB
med dotterbolag

Internbanksmöte

Bolag ej ingående i Borås 
Stadshus AB

Servicenämnden

Servicekontoret

Redovisningsservice
(betalningsadministration)

Budgetenhet
(funktion för riskkontroll)
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3 ANSVARSFÖRDELNING
Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens ansvar styrs av riktlinjer för finans-
verksamheten som beslutas av Kommunfullmäktige. En aktiv finansförvaltning ställer 
krav på korta handläggningstider och därigenom väl definierade delegationsuppdrag. 
Utöver vad som anges nedan fastställs kommunens ansvarsfördelning av Kommunstyrelsen 
beslutad delegationsordning.

Det operativa ansvaret för finansverksamheten inom kommunen fördelas enligt följande.

3.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen ansvarar - utöver i finansiella riktlinjer fastställt ansvar - för att
a) godkänna annan extern upplåning inom kommunkoncernen än via internbanken

b) vid behov besluta om placeringsregler enligt kapitel 4

c) besluta om regler för kapitalbindning enligt kapitel 8

d) besluta om regler för hantering av ränterisker enligt kapitel 9

e) följa utvecklingen inom finansverksamheten och ta del av den finansiella rapporte-
ringen

3.2 Kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande ansvarar i följande fall där inte Kommunstyrelsens beslut 
kan inväntas:
a) Besluta om tillfälliga avsteg från reglerna

b) Besluta om hur risker som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska hanteras

3.3 Internbanken
Kommunens finanschef är tillika chef för internbanken och ansvarar för verksamheten 
på de sätt och inom de ramar som Kommunstyrelsen beslutar.

Finanschefen ansvarar för att
a) säkerställa kommunkoncernens kapitalförsörjning

b) räntebindning görs enligt dessa regler

c) vid behov föreslå uppdatering av riktlinjerna för finansverksamheten och reglerna
för finansverksamheten

d) verkställa extern upplåning, utlåning, derivat, placeringar och övriga för kommun-
koncernen erforderliga finansiella transaktioner

e) besluta om internbankens prissättning vid utlåning och borgen till majoritetsägda
bolag

f) bevaka och hantera kommunens finansiella risker

g) utarbeta arbetsprocesser, rutiner och instruktioner för finansverksamheten samt
säkerställa att alla finansiella aktiviteter bedrivs med god intern kontroll

h) rapportera till Kommunstyrelsen enligt anvisningar för uppföljning

i) upprätta rapporteringsstruktur som biläggs i bilaga 2

j) samordna kontakter med banker och andra finansiella institutioner

k) samordna betalningsflöden, likviditetshantering och andra banktjänster

l) sammankalla och leda internbanksmötet

m) bevaka utvecklingen på de finansiella marknaderna och av tjänster som kan vara
till nytta för kommunkoncernen
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n) vid behov besluta om hur valutarisker i förvaltningarna ska hanteras,
enligt kapitel 11

o) tillgodose kommunkoncernens hela behov av finansiell kompetens, genom att
erbjuda kommunkoncernen intern och extern rådgivning

p) alla kommunens verksamheter har kontantfria betalningssätt att erbjuda
medborgarna samt minimera förekomsten av kontanter internt.

q) utfärda instruktioner inom finansverksamhetens område till stöd för
verksamheten

3.4 Chefen för Redovisningsservice
Chefen för Redovisningsservice ansvarar för att
a) administrera och redovisa internbankens betalningstransaktioner

b) omedelbart rapportera avvikelser från reglerna för finansverksamheten och andra
felaktigheter eller incidenter till kommunens ekonomichef.

3.5 Riskkontrollfunktionen
Riskkontrollfunktionen, själva eller genom extern part, ansvarar för att
a) kontrollera att internbankens finansiella transaktioner överensstämmer med

beslutsunderlag från internbanken och följer finansverksamhetens regler för
normportfölj och riskmandat (bilaga 1)

b) omedelbart rapportera avvikelser från regler för finansverksamheten och andra
felaktigheter eller incidenter till ekonomichefen.

4. LIKVIDITETSHANTERING
4.1 Allmänt
Med likviditetshantering avses matchningen av in- och utbetalningar samt hantering av 
kortfristiga låne- och placeringsbehov. Internbanken svarar för samordning, planering 
och förvaltning av kommunkoncernens hela likviditet.

Likviditetshanteringen ska bedrivas med målet att samordna kapitalströmmarna i 
kommunkoncernen och att sänka räntekostnaderna genom effektiva betalningsrutiner 
och god likviditetsplanering.

 4.2 Likviditetsplanering

Koncernens likviditetsbehov ska sammanställas av internbanken. Bolagen och 
förvaltningarna rapporterar likviditetsprognoser enligt anvisningar från internbanken. 
Likviditetsplaneringen ska vara till grund för bedömning av betalningsberedskapen på 
kort (1 dag – 12 mån) och medellång sikt (1 – 5 år) samt utgöra underlag för beslut om 
upplåning och placering av likvida medel.

4.3 Koncernkonto
I kommunkoncernen ska finnas ett koncernkontosystem för samordning av betalningsflöden. 
Bank- och valutakonton får endast öppnas av internbanken, eller med internbankens 
godkännande.
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4.4 Likviditetsreserv
Med likviditetsreserv avses medel som kan användas för att säkra kommunkoncernens 
kortsiktiga betalningsförmåga. I likviditetsreserven räknas in obundna bankmedel, 
marknadsvärdet på placeringar som kan frigöras på tre bankdagar, outnyttjade kreditlöften 
och framtida positiva netton av kassaflöden inom tre dagar. Likviditetsreservens storlek 
specificeras i kapitel 8 Finansieringsrisker.

4.5 Regler för intern placering av överskottslikviditet
Följande regler gäller för intern placering av kommunens överskottslikviditet.
a) placeringarnas löptider ska anpassas till vilken placeringshorisont som gäller i

förhållande till kommunens framtida betalningar (matchnings- principen)

b) all placering ska ske till marknadsmässiga villkor

4.6 Extern placering av överskotts- likviditet med placeringshorisont 
under 1 år
Om kommunkoncernen har överskottslikviditet  
får den placeras enligt reglerna nedan.
a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont

som gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen)

b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.7 med en maxi-
mal löptid om 12 månader

c) ingen enskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer än 50 procent
av samtliga placeringar. Dock får alltid upp till 500 miljoner kronor placeras hos en
enskild motpart.

4.7 Tillåtna instrument med placeringshorisont under 1 år
Överskottslikviditet får placeras i följande instrument.
a) kontoinlåning/deposit i bank som har en rating om antingen lägst A-1 (S&P)

eller P-1 (Moody’s);

b) penningmarknadsinstrument som har lägst A-1/K- 1-rating (S&P);

c) skuldebrev utgivna av svenska staten, svenska statens helägda bolag, svenska kom-
muner och landsting samt av svenska kommuner och landsting helägda bolag.

d) kontoinlåning/deposit i den bank som kommunen har flödesbanksavtal med.

e) Korta räntefonder (genomsnittlig räntebindning max 1 år) registrerade hos 
Finansinspektionen bestående av räntebärande papper med god kreditvärdighet 
och riskspridning. Fonderna ska i allt väsentligt uppfylla detta dokuments övriga 
placeringsbegränsningar/ placeringsregler.

4.8 Extern placering av överskotts- likviditet med  
placeringshorisont 1-5 år
Om kommunkoncernen har överskottslikviditet får den placeras enligt reglerna nedan.
a) placeringarnas löptider och risktagande ska anpassas till vilken placeringshorisont 

som gäller i förhållande till framtida betalningar (matchningsprincipen) .

b) placering av överskottslikviditet får ske i instrument enligt punkt 4.9 med en 
genomsnittlig löptid på 2 år med en tillåten avvikelse på +/- 1 år och en maximal 
löptid på 5 år.

c) ingen särskild motpart, svenska staten exkluderad, får svara för mer än 10% av 
samtliga placeringar med en återstående löptid över 1 år. Dock får alltid upp till 
50 miljoner kronor placeras hos en enskild motpart.
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4.9 Tillåtna instrument med placeringshorisont 1-5 år
Överskottslikviditet med en placeringshorisont som överstiger 1 år får placeras i följande 
instrument.
a) obligationer utgivna av Kommuninvest, svenska staten och svenska statens

helägda bolag samt obligationer garanterade av svenska staten;

b) obligationer utgivna av svenska kommuner och landsting eller av dessa helägda
bolag;

c) Obligationer utgivna av motparter vars rating är lägst antingen AA- (S&P) eller A1
(Moodys)

d) Långa räntefonder (genomsnittlig räntebindning över 1 år) registrerade hos
Finansinspektionen bestående av räntebärande värdepapper med god kreditvär-
dighet och riskspridning. Fonderna ska i allt väsentligt uppfylla detta dokuments
övriga placeringsbegränsningar/placeringsregler

5. UPPLÅNING
5.1 Allmänt
All upplåning i kommunkoncernen ska inrymmas inom de av Kommunfullmäktige 
beslutade ramarna och samordnas genom internbanken. Med upplåning avses alla former av 
finansiering och kreditlöften. Extern upplåning ska ske av internbanken i Borås Stads namn. 
Om verksamhetsspecifika förutsättningar i bolagen möjliggör för koncernen förmånliga 
alternativa finansieringsformer ska detta utredas och upphandlas av internbanken samt 
godkännas av Kommunstyrelsen.

Finansiell leasing i kommunkoncernen jämställs med upplåning. All finansiell leasing i 
kommunen beslutas av Kommunstyrelsen.

Internbanken ska förvalta kommunkoncernens låneportfölj på ett så kostnadseffektivt 
sätt som möjligt med hänsyn tagen till risker och andra faktorer.

5.2 Regler
Följande regler gäller vid upplåning.
a) internbankens upplåning ska uppfylla kraven på en låg finansieringsrisk, hög

kvalitet på lånedokumentation och enkel administration

b) upplåning och utlåning vars enda syfte är att skapa räntevinster för kommun-
koncernen ska inte förekomma

c) internbanken ska arbeta med god framförhållning vid upplåning

d) låneförfall inför årsskiften ska i möjligaste mån undvikas

e) upplåning ska i möjligaste mån ske så att enskilda lånebelopp inte understiger
100 miljoner kronor

Regler för hantering av finansieringsrisker finns i kapitel 8.
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5.3 Upplåningsformer
Följande upplåningsformer är tillåtna.
a) upplåning får ske genom utgivande av obligation eller annat löpande skuldebrev

b) upplåning får ske genom banklån från svensk eller utländsk bank

c) upplåning får ske genom tecknande av skuldebrev med annan finansiell institution
eller placerare.

Kommunstyrelsen ska besluta separat om publika låneprogram som certifikatsprogram 
och obligationsprogram.

6. UTLÅNING OCH BORGEN TILL MAJORITETS-
ÄGDA BOLAG
6.1 Allmänt
Utlåning och borgen får endast ske enligt Kommunstyrelsens utlånings- och borgensramar. 
Internbanken ska erbjuda marknadsmässiga finansieringslösningar till bolagen.

6.2 Regler
Följande regler gäller för utlåning och borgen.
a) internbanken ska i första hand tillgodose lånebehov genom utlåning och i andra

hand genom att gå i borgen för upplåningen

b) all utlåning ska ske så att kommunens finansiella risker begränsas

c) all utlåning och borgen ska vara beloppsbegränsad

d) all utlåning ska dokumenteras i avtal mellan parterna

e) vid utlåning sker internbankens prissättning enligt 6.3.

f) borgen får inte vara generell

g) underliggande kreditavtal ska i dess helhet granskas och godkännas av finans-
chefen innan borgen tecknas

h) all borgen ska registerföras och alla borgenshandlingar tillsammans med
underliggande kreditavtal ska arkiveras

i) vid borgen ska borgensavgift baserad på internbankens prissättning enligt
6.3 belasta borgenstagaren.

6.3 Internbankens prissättning
Internbankens prissättning ska vara transparent och eftersträva marknadsmässiga villkor 
för att möta lagkrav på konkurrensneutralitet för verksamheter som konkurrerar med 
privata aktörer. Internbankens villkor ska därmed inte vara bättre eller sämre än de villkor 
bolaget skulle kunna få på egna meriter. Med marknadsmässiga villkor avses det pris som 
är resultatet av nedanstående två delar.
1. Internbankens självkostnad för upplåning
2. En bedömd marknadsmässig avgift. Avgiften ska spegla den skillnad i kostnad
respektive bolag bedöms ha för att finansiera sig på egna meriter jämfört med kommunen. 
Internbankens ska vid bedömningen ta hjälp av en extern part.
För verksamhet som inte är konkurrensutsatt kan prissättningen utgöras av internbankens 
självkostnadspris.
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Internbanken ska följa och löpande dokumentera utvecklingen av sin prissättning, dels 
för att styrka konkurrenskraftig finansiering gentemot bolagen och dels för att otillbörlig 
konkurrens inte ska uppstå. Internbankens prissättning ska löpande redovisas till 
internbanksrådet och till Kommunstyrelsen.

6.4 Administration av utlåning
För effektiv administration kommer koncernkontosystemet att utnyttjas som plattform för 
internbankens utlåning. Koncernkontosystemet loggar aktuellt saldo för respektive bolag 
och ränteberäknar detta dagligen. Kvartalsvis debiteras respektive bolag genom att kvartalets 
räntekostnader dras från kontot. Beräkning av aktuell räntesats sker av internbanken enligt 
6.3. Underlag för ränteberäkning skickas till respektive bolag månadsvis.

7. BORGEN TILL EXTERNA PARTER
Borgen till externa bolag och organisationer beslutas av Kommunfullmäktige och kan 
endast ske om det anses vara av allmänt intresse. Borgen tillämpas restriktivt, ska vara 
tidsatt till maximalt åtta år och får inte vara generell. Beslut om eventuell borgensavgift 
fattas av Kommunfullmäktige, efter förslag från internbanken. Avgiftens storlek omprövas 
vid varje omsättning av underliggande banklån.

8. FINANSIERINGSRISK
8.1 Allmänt
Med finansieringsrisk avses risken att vid någon tidpunkt inte ha tillgång till, eller 
endast mot en ökad kostnad ha tillgång till medel för betalningar.

Målet är att uppnå en låg finansieringskostnad samtidigt som betalningsförmågan 
säkerställs på såväl kort som lång sikt. Vid hantering av finansieringsrisk ska S&Ps 
likviditetskriterier beaktas.

8.2 Regler
För att begränsa finansieringsrisken ska följande regler följas.
a) internbanken ska vid var tidpunkt ha en likviditetsreserv bestående av lånelöften

och tillgänglig likviditet motsvarande minst 100 procent av de närmsta 12 måna-
ders kapitalförfall

b) externa kreditlöften som får räknas med i likviditetsreserven ska ha en avtalad
räntemarginal och en återstående löptid om minst 12  månader

c) Kommunstyrelsen beslutar om en strategi och riskmandat för kommunkoncernens
kapitalbindning och räntebindning (bilaga 1)

d) internbanken ska sträva efter att ha upplånings- och kreditlöftesvolymen fördelad
på minst 3 olika upplåningsformer eller långivare

e) I den mån internbanken har reversutlåning ska den matcha upp- och utlånings-
villkor i syfte att minimera finansieringsrisken. Undantag medges för utlåning av
belopp under 25 miljoner  kronor.
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9. RÄNTERISKER
9.1 Allmänt
Med ränterisk avses risken för att en snabb förändring av marknadsräntorna påverkar 
kommunens finansnetto negativt. Ränteriskhantering ska syfta till att undvika stora och 
snabba genomslag i finansnettot.

Ränterisken i kommunen uppstår till följd av extern upplåning, externa räntederivat, 
placeringar, utlåning samt interna räntederivat med bolagen och övriga organisationer.

Målet med ränteriskhanteringen är att långsiktigt åstadkomma bästa möjliga finansnetto 
inom ramen för de risktaganden som fastställs i dessa regler för finansverksamheten.

9.2 Regler
Kommunen ansvarar för och beslutar om koncernens räntebindning. Det ska finnas 
en tydligt definierad strategi för räntebindningen som tillsammans med metoder för 
uppföljning, utvärdering och ett riskmandat för internbanken beslutas av Kommunstyrelsen. 
Strategin ska biläggas dessa regler i bilaga 1. Strategin ska uttryckas som en bestämd 
förfallostruktur för räntebindningen.

10. DERIVATINSTRUMENT
10.1 Allmänt
För att hantera riskerna i finansverksamheten förekommer olika derivatinstrument 
i marknaden. All användning av derivatinstrument förutsätter att internbanken har 
god förståelse för instrumentets funktion, prissättning och tillhörande risker och har 
administrativa rutiner som kan hantera dessa affärer.

10.2 Motpartsrisker
Med motpartsrisker avses risken för att motparten i derivattransaktioner inte kan fullfölja 
de förpliktelser som avtalet innebär. Internbanken ska sträva efter att sprida externa 
motpartsrisker. Bedömning av motpartsrisk ska ske inför varje transaktion. Bedömningen 
ska avse nettoexponering och beakta kommunens hela engagemang med motparten.

För flexibilitet och handlingsberedskap ska internbanken så långt det är möjligt se till 
att kommunen har outnyttjade limiter för derivattransaktioner hos aktuella motparter.

10.3 Regler
Följande regler gäller för derivatinstrument och motpartsrisker.
a) derivatinstrument får användas endast till att hantera finansiella risker i under-

liggande upp- och utlåning, placeringsportfölj eller underliggande valutaexpone-
ringar

b) kommunen får använda följande derivatinstrument för att hantera ränte- och
valutarisker:

• Terminer

• FRA-kontrakt

• Raka ränteswappar

• Köpoptioner
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c) riskbedömning och konsekvensanalys av en derivattransaktion ska alltid göras
före affärs- avslut.

d) samtliga derivatinstrument ska registreras i finanssystemet och marknadsvärde-
ras kvartalsvis i månadsrapporteringen

e) alla koncerninterna derivattransaktioner ska dokumenteras i avtal mellan par-
terna

f) kommunen ska ha ramavtal för derivathandel eller motsvarande ramavtal med
minst 4 externa motparter

g) internbanken ska upprätta marknadsvärdesbaserade riskmandat för externa mot-
partsrisker som biläggs i bilaga 1.

10.4 Internbankens avgifter
Internbankens prissättning för derivattransaktioner ska vara marknadsmässiga och utan 
påslag.

10.5 Administration av interna derivat
Samtliga externa derivat i kommunkoncernen tecknas av internbanken med kom-
munen som motpart till bankerna. 

11. VALUTARISKER
11.1 Valutarisk
För varje betydande finansiell risk ska det finnas en tydligt angiven strategi med ett 
tillhörande riskmandat. Med valutarisk avses risken för att kommunen drabbas av ökade 
kostnader till följd av valutakursförändringar.

Valutakursrisker  kan  uppstå  inom  verksamheten. I  finansverksamheten  
uppkommer  valutarisker om kommunen lånar eller placerar i utländsk valuta. I 
förvaltningarna uppkommer valutarisker om kommunen upphandlar varor eller 
tjänster i utländsk valuta eller får bidrag i utländsk valuta. Valutarisker i 
förvaltningarnas verksamheter kan vara komplexa och inte alltid möjliga att säkra.

Det åligger förvaltningarna att identifiera och omedelbart till internbanken rapportera 
valutarisker i verksamheten om motvärdet på exponeringen bedöms motsvara 1 miljon 
kronor eller mer.
Målet är att valutarisker inom förvaltningarnas verksamhet i möjligaste mån ska begränsas. 
Valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras.

11.2 Regler
Följande regler gäller för hanteringen av valutarisker.
a) valutarisker i finansverksamheten ska omedelbart säkras med derivatinstrument

b) valutarisker i förvaltningarnas verksamheter ska säkras om motvärdet på expone-
ringen bedöms motsvara 5 miljon kronor eller mer

c) för valutarisker i förvaltningarnas verksamheter med ett motvärde på expone-

ringen som bedöms motsvara mindre än 5 miljon kronor beslutar 

förvaltningenefter samråd med internbanken hur valutarisken ska hanteras.
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12. OPERATIVA RISKER
12.1 Allmänt
Med operativ risk avses risken att drabbas av förluster till följd av bristfälliga interna 
processer, fel orsakade av den mänskliga faktorn eller felaktiga system. De operativa 
riskerna ska begränsas genom uppdaterade och väl dokumenterade rutinbeskrivningar 
och arbetsinstruktioner.

Varje transaktion ska administreras så att risken för fel och eventuell skada minimeras.

En person som gjort affärsavslut och registrerat denna i finanssystemet får inte godkänna 
samma affär. Detta hanteras praktiskt genom olika behörighetsnivåer i finanssystemet, 
vilket säkerställer att annan person än den som genomfört affären kontrollerar och 
godkänner den.

Målet med hanteringen av de operativa riskerna är att minimera förluster på grund av fel 
i processer, system eller bristande kontroll.

12.2 Regler
Följande gäller för att säkerställa god intern kontroll.
a) alla affärstransaktioner och betalningar ska utföras enligt fullmakter, attestord-

ning eller andra delegeringar

b) alla transaktionsverifikationer ska vid transaktions- tillfället kompletteras med en
handelsnota som anger viktiga villkor och motiv för transaktionen

c) alla affärstransaktioner ska registreras i finanssystem, affärssystemets reskontra
eller på annat sätt registreras i redovisningen

d) alla affärstransaktioner ska kontrolleras mot interna beslutsunderlag och externa
affärsbekräftelser

e) alla affärstransaktioner och mellanhavanden mellan kommunen och bolagen ska
löpande och månadsvis stämmas av och bekräftas. Differenser ska omedelbart
utredas och klaras upp. Vid oenighet ska kommunchefen informeras.

f) tertialvis, eller tätare, kontroll av uppsatta mål och riskmandat ska utföras av
annan än finansenheten.

13. RAPPORTERING
Rapporter ska upprättas med syfte dels att vara underlag för planering och beslut, dels att 
vara ett styr- och kontrollmedel över hur väl finansverksamheten följer finansiella riktlinjer 
och regler för finansverksamheten. Utöver nedanstående rapportering ska den rapportering 
som Kommunfullmäktige eller Kommunstyrelsen efterfrågar ske enligt deras instruktioner.

13.1 Incidentrapportering
All finansiell verksamhet är förknippad med ett risktagande. Att förutse alla risker är 
omöjligt. Varje medarbetare i kommunen är skyldig att omedelbart rapportera avvikelser 
och incidenter till kommunchefen. Kommunstyrelsens ordförande har rätt att besluta 
om tillfälliga avvikelser från regler för finansverksamheten och har även rätt att besluta 
om hur risker som inte omfattas av reglerna tillfälligtvis ska hanteras.
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13.2 Månadsrapportering
Rapporteringen ska innehålla de basfakta för upp- och utlåning, likviditetshantering samt 
placeringar som visar att finansverksamheten bedrivs inom de ramar för risktagande som 
är specificerade i riktlinjerna och reglerna för finansverksamheten. Rapporteringen 
ska på en aggregerad nivå visa bokförda värden och förändringen av dessa för all 
upplåning, utlåning och placeringar i kommunen. För de positioner där 
marknadsvärdet avviker från bokfört värde ska även detta visas. 

Rapporteringsstruktur framgår i bilaga 2.

Månadsrapporteringen ska levereras till Kommunstyrelsen skyndsamt.

13.3 Rapportering från bolag och förvaltningar till internbanken
Det åligger nämnderna och styrelserna i bolagen att ge internbanken den information som 
behövs för en effektiv finansiell samordning i kommunkoncernen. Internbanken ska löpande 
begära in rapportering för likviditetsplanering och planering av kommunkoncernens 
kapitalförsörjning.

13.4 Rapportering från internbanken till internbanksmöte
Förutom skriftlig rapportering enligt bilaga 2 redogör finanschefen för internbankens 
verksamhet på internbanksmöte.

13.5 Rapportering från Internbanken till bolagen
Bolagen ska få likvärdig månadsrapportering som Kommunstyrelsen får enligt 13.2. Övrig 
rapportering till bolagen ska bestå av en engagemangsrapport enligt rapporteringsstruktur 
i bilaga 2.
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Riskmandat
Kapitalbindningsstrategi för upplåning
Internbankens totala upplånings- och kreditlöftesvolym ska eftersträva en genomsnittlig 
kapitalbindning på 2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 3,5 år. Dock ska alltid 
minst 100 % av närmsta 12 månaders kapitalförfall täckas av kreditlöften och tillgänglig 
likviditet

Räntebindningsstrategi för upplåning
Internbankens upplåningsportfölj ska eftersträva en genomsnittlig räntebindning på 
2,5 år med ett tillåtet intervall mellan 1,5 år och 3,5 år. Vid eventuell avvikelse från 
Kommunfullmäktiges huvudprincip om maximalt 50 procent räntebindningsförfall inom 
12 månader, ska finanschefen i finansrapporten till Kommunstyrelsen anmäla avvikelsen 
samt informera om åtgärd.

Riskmandat för motpartsrisker derivat
Ingående av derivataffärer får endast ske med motparter där kommunen upprättat ramavtal 
samt att motparten har en kreditrating om minst A- enligt S&P Global ratings. Om 
marknadsförändringar skapar en fordran på enskild motpart överstigande:

AAA: 250 mnkr,

AA-: 150 mnkr,

A-: 100 mnkr,
Eller om en motpart blir nedgraderad så att kravet på kreditrating inte uppfylls, får inga 
fler transaktioner ingås med den motparten, undantaget affärer som låser eller begränsar 
motpartsrisken. 

Bilaga 1
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Bilaga 2

Rapportstruktur

Finansrapport och engagemangsrapport framställs av internbanken månatligen, vilken 
ska distribueras skyndsamt. Årsredovisningen framläggs för Kommunfullmäktige i 
april/maj följande år, och delårsrapport i okt/nov innevarande år.

Rapport Innehåll Mottagare

Finansrapport Likviditetssituation Kommunstyrelsen

Internbankens finansiering Ekonomichef

Ränte- och kapitalbindning Revisionschef

Internbankens snittränta och 
prissättning

Budgetchef

Känslighetsanalys Bolag i kommunkoncernen

Riskanalys

Marknadsvärde av utestående 
derivat

Portföljdata/nyckeltal

Engagemangsrapport Utestående skuld/fordran Bolag i kommunkoncernen

Specifikation lån och derivat

Upplupen ränta

Årsredovisning
Internbankens års- & 
delårsverksamhetsberättelse

Kommunfullmäktige
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Datum 

2019-05-06 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00737 3.4.1.1 

  

 

Svar på initiativärende: Borås Stads gymnasieelever 

måste även fortsättningsvis ha möjligheten att få 

kunskapen om att starta och driva ett eget företag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har beviljat 500 000 kronor i 2019 års budget därmed anses 

ärendet avslutat. 

      

Sammanfattning  

I ett initiativärende till kommunstyrelsen från Moderaterna i Borås 2018 lyfter 

man frågan om att  Borås Stads gymnasieelever måste även fortsättningsvis ha 

möjligheten att få kunskapen om att starta och driva ett eget företag. Den 4 

oktober 2018 inkom en skrivelse från Ung Företagsamhet Älvsborgs styrelse till 

Kommunstyrelsen. I skrivelsen lyfts den situation som organisationen hamnat i 

då Boråsregionen ser över regelverket för hur tillväxtmedel ska användas till 

projektmedel. Styrelsen i Ung Företagsamhet ser allvarligt på att verksamheten 

inte har en långsiktig finansiering från kommunerna där verksamhet bedrivs 

och anser att för att verksamheten ska kunna fortsätta i Boråsregionen måste 

verksamheten få en stabil och långsiktig finansiering som inte skiftar år från år.  

Vi kan inte nog understryka vikten av att Ung Företagsamt får bedriva sin 

verksamhet på ett professionellt och effektivt sätt. Deras verksamhet är otroligt 

viktig för att vi ska stimulera och utveckla framtidens entreprenörer. Det är 

viktigt för staden att vi värnar om framtidens ungdomar och ge dem 

förutsättningar för att lyckas.               

 
               

Ärendet i sin helhet 

 
Den 4 oktober 2018 inkom en skrivelse från Ung Företagsamhet Älvsborgs 
styrelse till Kommunstyrelsen. I skrivelsen lyfts den situation som 
organisationen hamnat i då Boråsregionen ser över regelverket för hur 
tillväxtmedel ska användas till projektmedel. Styrelsen i Ung Företagsamhet ser 
allvarligt på att verksamheten inte har en långsiktig finansiering från 
kommunerna där verksamhet bedrivs och anser att för att verksamheten ska 
kunna fortsätta i Boråsregionen måste verksamheten få en stabil och långsiktig 
finansiering som inte skiftar år från år. Borås Stads gymnasieelever måste även 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

fortsättningsvis ha möjligheten att få kunskapen om att starta och driva ett eget 
företag  
 
I Borås biföll Kommunfullmäktige (2015-04-16) en motion från Moderaterna 
där beslutet var att  
- Skolledningen på respektive skola ska lägga in entreprenörskapskurserna så att 
alla elever har det som ett möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att 
möjliggöra och underlätta för eleverna att kunna starta och driva UF-företag.  

- Samtliga Borås Stads gymnasieskolor använder Ung Företagsamhets koncept 
UF-företagande.  
 
Det är därför oroande att ta del av Ung Företagsamhet Älvsborgs skrivelse då 
konsekvensen, av att inte ha en långsiktig finansiering, är att eleverna i Borås 
Stads gymnasieskolor kan mista möjligheten till att få kunskapen och chansen 
att prova på att starta och driva ett eget företag från och med 2019.  
För att eleverna i Borås gymnasieskolor ska få bibehålla möjligheten att få 
kunskapen om att starta och driva ett eget företag krävs åtgärder. Moderaterna 
ser två möjliga vägar för en långsiktig finansiering.  
- Sjuhärads kommunalförbund finansierar verksamheten i alla Boråsregionens 
kommuner.  

- Borås Stad avsätter medel i 2019 års budget.  
 
Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Stadsledningskansliet snarast 

möjligt återkommer med förslag på lösning för att elever i Borås Stads 

gymnasieskolor även fortsättningsvis ska få möjligheten att få kunskapen om att 

starta och driva ett eget företag. 

Beslutsunderlag 

1. 1. Initiativärende av Annette Carlson (M), Marie Fridén (M), Oliver Öberg 

(M) och Hasse Ikävalko (M): Borås Stads gymnasieelever måste även 

fortsättningsvis ha möjligheten att få kunskapen om att starta och driva ett eget 

företag 

   

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

Ingen expediering 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Anders Glemfelt 

Avdelningschef 

 



INITIATIVÄRENDE  2018-10-15 
KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

Borås Stads gymnasieelever måste även fortsättningsvis ha möjligheten att få kunskapen 

om att starta och driva ett eget företag 

 

Den 4 oktober 2018 inkom en skrivelse från Ung Företagsamhet Älvsborgs styrelse till 

Kommunstyrelsen. I skrivelsen lyfts den situation som organisationen hamnat i då Boråsregionen 

ser över regelverket för hur tillväxtmedel ska användas till projektmedel. Styrelsen i Ung 

Företagsamhet ser allvarligt på att verksamheten inte har en långsiktig finansiering från 

kommunerna där verksamhet bedrivs och anser att för att verksamheten ska kunna fortsätta i 

Boråsregionen måste verksamheten få en stabil och långsiktig finansiering som inte skiftar år från 

år.  

 

I Borås biföll Kommunfullmäktige (2015-04-16) en motion från Moderaterna där beslutet var att 

- Skolledningen på respektive skola ska lägga in entreprenörskapskurserna så att alla elever 
har det som ett möjligt val i praktiken. Det ska finnas en plan för att möjliggöra och 
underlätta för eleverna att kunna starta och driva UF-företag.  

- Samtliga Borås Stads gymnasieskolor använder Ung Företagsamhets koncept UF-
företagande. 

 

Det är därför oroande att ta del av Ung Företagsamhet Älvsborgs skrivelse då konsekvensen, av 

att inte ha en långsiktig finansiering, är att eleverna i Borås Stads gymnasieskolor kan mista 

möjligheten till att få kunskapen och chansen att prova på att starta och driva ett eget företag från 

och med 2019. 

 

För att eleverna i Borås gymnasieskolor ska få bibehålla möjligheten att få kunskapen om att 

starta och driva ett eget företag krävs åtgärder. Moderaterna ser två möjliga vägar för en långsiktig 

finansiering. 

- Sjuhärads kommunalförbund finansierar verksamheten i alla Boråsregionens kommuner. 

- Borås Stad avsätter medel i 2019 års budget. 
 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att Stadsledningskansliet snarast möjligt återkommer 

med förslag på lösning för att elever i Borås Stads gymnasieskolor även fortsättningsvis ska få 

möjligheten att få kunskapen om att starta och driva ett eget företag. 

 

 

För Moderaterna 

Annette Carlson 

Marie Fridén 

Oliver Öberg 

Hasse Ikävalko 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beslutar avvakta beslut i väntan på en pågående utredning 

om finansieringsmodellen ett uppdrag som sker hos Boråsregionen/Sjuhärads 

Kommunalförbund. 

 

 

 

Datum 

2019-05-02 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-07 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS  2019-00275 Programområde 01 

Handläggare: Jonas Widerström 
 

Datum 

2019-04-11 Anders Glemfelt   

  Avdelningschef 

 

N2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Widerström 
Handläggare 
033 357172 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00275 3.4.1.1 

  

 

Svar på initiativärende: Säkra företagandet! 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar avvakta beslut i väntan på en pågående utredning 

om finansieringsmodellen ett uppdrag som sker hos Boråsregionen/Sjuhärads 

Kommunalförbund. 

Ärendet i sin helhet 

Den 6:e mars lät Ung Företagsverksamhet Älvsborg meddela att deras 

verksamhet i Boråsregionens kommuner riskerar att avvecklas alternativt 

kraftigt försämras då Boråsregionen minskat sitt ekonomiska stöd. Borås Stad 

har i budget 2019 beviljat UF Älvsborg 500 tkr för att stötta Borås 

gymnasieskolor. Utöver detta har Boråsregionen endast beviljat 500 tkr. Således 

saknas fortfarande 1 miljon kronor enligt UF Älvsborg. 

Vi anser att Ung Företagsverksamhet är en viktig aktör som ger barn och 

ungdomar möjligheten att utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt 

entreprenörskap. Antalet elever som driver UF-företag har ökat successivt 

genom åren och resultatet från deras verksamhet uppvisar enligt studier 

genomförda att UF-företagare får högre medelinkomst, blir chefer i större 

utsträckning och har en högre etablering på arbetsmarknaden. Fortsättningsvis 

visar studier även på att UF-företagare startar företag i större utsträckning 

senare i livet, anställer fler personer i sina företag och har högre omsättning i 

sina företag. Vi ser det därmed av största vikt att stimulera en fortsatt god 

utveckling inför framtiden. 

Vi föreslår ett bidrag proportionellt till kommunens folkbokförda invånare 

2018, sammanställt av SCB. Beaktat Boråsregionens och Borås Stads beviljade 

anslag om 500 tkr vardera sker en fördelning mellan berörda kommuner enligt 

följande, 

 

 

Kommun Befolkning 2018 Andel Förslag 

Borås 112 178 49,96%             249 400 kr  

Bollebygd 9 427 4,20%                63 000 kr  

Mark 34 781 15,49%             232 350 kr  

Svenljunga 10 683 4,76%                71 400 kr  

Tranemo 11 874 5,29%               79 350 kr  

Ulricehamn 24 445 10,89%              163 305 kr 

Vårgårda 11 658 5,19%                77 775 kr  
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Herrljunga 9 494 4,23%               63 420 kr  
 

Idag har Boråsregionen/Sjuhärads Kommunalförbund fått ett uppdrag att göra 

en utredning gällande finansieringen till olika verksamheter som skall 

presenteras senare i vår. 

               

 

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) S äkra 
företagandet! 
   

Samverkan 

- 

Beslutet expedieras till 

1. Boråsregionen/Sjuhärads Kommunalförbund 

2. Ung Företagsamhet Älvsborg 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Anders Glemfelt 

Avdelningschef 

 



Initiativärende 
Kommunstyrelsen 

 

 

Säkra företagandet! 

 

Den 6:e mars lät Ung Företagsverksamhet Älvsborg meddela att deras verksamhet i Boråsregionens 

kommuner riskerar att avvecklas alternativt kraftigt försämras då Boråsregionen minskat sitt 

ekonomiska stöd. Borås Stad har i budget 2019 beviljat UF Älvsborg 500 tkr för att stötta Borås 

gymnasieskolor. Utöver detta har Boråsregionen endast beviljat 500 tkr. Således saknas fortfarande 1 

miljon kronor enligt UF Älvsborg. 

Vi anser att Ung Företagsverksamhet är en viktig aktör som ger barn och ungdomar möjligheten att 

utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Antalet elever som driver UF-

företag har ökat successivt genom åren och resultatet från deras verksamhet uppvisar enligt studier 

genomförda att UF-företagare får högre medelinkomst, blir chefer i större utsträckning och har en 

högre etablering på arbetsmarknaden. Fortsättningsvis visar studier även på att UF-företagare startar 

företag i större utsträckning senare i livet, anställer fler personer i sina företag och har högre 

omsättning i sina företag. Vi ser det därmed av största vikt att stimulera en fortsatt god utveckling 

inför framtiden. 

Vi föreslår ett bidrag proportionellt till kommunens folkbokförda invånare 2018, sammanställt av 

SCB. Beaktat Boråsregionens och Borås Stads beviljade anslag om 500 tkr vardera sker en fördelning 

mellan berörda kommuner enligt följande, 

 

 

Kommun Befolkning 2018 Andel Förslag 

Borås 112 178 49,96%             249 400 kr  

Bollebygd 9 427 4,20%                63 000 kr  

Mark 34 781 15,49%             232 350 kr  

Svenljunga 10 683 4,76%                71 400 kr  

Tranemo 11 874 5,29%               79 350 kr  

Ulricehamn 24 445 10,89%              163 305 kr 

Vårgårda 11 658 5,19%                77 775 kr  

Herrljunga 9 494 4,23%               63 420 kr  
 

 

 

 



Initiativärende 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta, 

 

Att Kommunstyrelsen beviljar Ung Företagsverksamhet Älvsborg ett bidrag om 250 000 

kronor. 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd   Ledamot, Kommunstyrelsen 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica 

Johansson (C) Central ställplats för husbilar 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Tekniska nämnden får i uppdrag att redan 2019 undersöka möjligheten till 

någon form av grönska/plantering kring parkeringen Övre Brodal för att höja 

trivseln,  

samt utreda och redovisa till budgetprocessen inför 2020 investerings- och 

driftskostnad för en ställplats som även erbjuder elektricitet och om det är 

möjligt även till rimlig kostnad även vatten och avlopp.  

Fullmäktige förklarar motionen besvarad.            

 

Datum 

2019-04-24 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-04-30 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-04-30 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00166 1.1.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Monica Lindqvist 
 

Datum 

2019-04-24 Bengt Himmelmann   

  Chef för Strategisk samhällsplanering 

 

SP1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Monica Lindqvist 
Handläggare 
033 357322 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 

Dnr KS 2018-00166   

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica 

Johansson (C) Central ställplats för husbilar 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Tekniska nämnden får i uppdrag att redan 2019 undersöka möjligheten till 

någon form av grönska/plantering kring parkeringen Övre Brodal för att höja 

trivseln,  

samt utreda och redovisa till budgetprocessen inför 2020 investerings- och 

driftskostnad för en ställplats som även erbjuder elektricitet och om det är 

möjligt även till rimlig kostnad även vatten och avlopp.  

Fullmäktige förklarar motionen besvarad.            

Sammanfattning 

Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget att tekniska 

förvaltningen får skyndsamt i uppdrag att utreda, och ta fram lämplig plats för 

en central ställplats för husbilar så den står klar till sommaren 2018.  

Borås Stad erbjuder numera en central ställplats för husbilar på parkeringen 

Övre Brodal. Tekniska nämnden bör redan i år undersöka möjligheten till 

någon form av grönska/plantering kring platsen för att höja trivseln. 

 

På sikt är det önskvärt att en central ställplats även erbjuder elektricitet och, om 

det är möjligt till rimlig kostnad, även vatten och avlopp. Tekniska nämnden 

ska utreda investerings- och driftskostnad och redovisa till budgetprocessen 

inför 2020.  

 

Ärendet i sin helhet 

Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C) har vid 

Kommunfullmäktiges sammanträde 2018-02-22 lämnat in förslaget att tekniska 

förvaltningen får skyndsamt i uppdrag att utreda, och ta fram lämplig plats för 

en central ställplats för husbilar så den står klar till sommaren 2018. 

Borås Stad erbjuder numera en central ställplats för husbilar på parkeringen 

Övre Brodal (bakom Gina Tricot-byggnaden). Här får du stå med din husbil i 

två dygn, pris 125kr/dygn.  
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Denna ställplats lever inte upp till motionärens förslag om tillgång till vatten, el 

och avlopp, men på kort sikt (sommaren 2019) får detta räknas som tillräckligt 

bra. Tekniska nämnden bör redan i år undersöka möjligheten till någon form av 

grönska/plantering kring platsen för att höja trivseln. Den tämligen 

centrumnära Saltemads camping kan erbjuda full service. 

I övrigt kan man parkera på vanliga parkeringsrutor enligt gällande 

parkeringstaxa, tar man upp två parkeringsplatser räcker det att man köper en 

parkeringsbiljett. 

Latrintömning kan ske vid rastplats Boråstorpet på riksväg 40 mellan Borås och 

Bollebygd (endast avfart från Göteborgshållet) eller på Borås Camping 

(tömningsavgift för icke campinggäster). 

På sikt är det önskvärt att en central ställplats även erbjuder elektricitet och, om 

det är möjligt till rimlig kostnad, även vatten och avlopp. Tekniska nämnden 

ska utreda investerings- och driftskostnad och redovisa till budgetprocessen 

inför 2020.  

         

Beslutsunderlag 

1. Motion av Kerstin Hermansson (C) och Monica Johansson (C): Central 

ställplats för husbilar  

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd  Bengt Himmelmann 

   Chef för Strategisk samhällsplanering 



MOTION  2018-02-22 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 

Central ställplats för husbilar 
 

De flesta kommuner ordnar ställplatser till sina besökare, i senaste numret av tidningen ”Min 
Husbil” var det reportage om detta. Man kunde också läsa att det inte är en prioriterad fråga i 
Borås. 
I tidningen var det ett väldigt fint reportage om Borås som besöksstad, vad vi har att erbjuda, och 
vad vi har för camping- och ställplatser. Det hänvisades till Saltemads Camping och Seglora 
familjecamping. 
Svaret tidningen hade fått, på frågan varför det inte fanns några centrala ställplatser var följande: 
Enligt Borås TME har vi inte kunnat genomföra detta beroende på att en eventuell 
höghastighetsjärnväg ska gå genom staden, vilket låser upp många centrala områden i Borås. Man 
måste avvakta tills korridoren för järnvägsbygget är klart. 
Det har nu gått 6 år sedan frågan om ställplatser aktualiserades i kommunen. Efter utredningar 
gjordes en provisorisk ställplats, utan el, vatten och avlopp under centralbron. Det blev ingen 
succé. Kan vi inte bättre än så? Ska vi vänta på trafikverkets beslut om järnvägskorridor lär det ta 
många år till. 
Varför vill då husbilsfolket bo på central ställplats? Jo de kommer med sina bilar oftast lite senare 
på dagen, vill promenera och se på staden, shoppa och kanske göra restaurangbesök, för att sedan 
resa vidare nästa dag. 
Husbilsfolket kräver inte så mycket service, det bör finnas ett avlopp för tömning av toaletten, 
kran för färskvatten och eventuellt el. Detta borde inte vara så stor investering, jämfört med 
nyttan. 
Vi vill anses vara en turiststad. Förutsättningar finns. Besöksnäringen är en viktig tillväxtfaktor.  
Vi har mycket vackra miljöer att erbjuda, fantastiska kulturinslag, många restauranger och inte 
minst sommartorsdagarna.  Genom att anordna en central ställplats välkomnar vi 
husbilsentusiasterna till Borås! 
 
Med anledning av ovanstående föreslår vi kommunfullmäktige besluta: 
 

- Tekniska förvaltningen får skyndsamt i uppdrag att utreda, och ta fram lämplig plats för 
en central ställplats för husbilar så den står klar till sommaren 2018. 

 
 
För Centerpartiet 
Kerstin Hermansson (C) 
Monica Johansson(C) 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Lugnet: 

Innerstaden 1:3 (Nötskrikan) 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-02 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-07 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2014-00628 214 Programområde 04 

Handläggare: Susanne Möller Arneborg 
 

Datum 

2019-04-26 Bengt Himmelmann  

  Avdelningschef 

 

SP2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Möller Arneborg 
Handläggare 
0766230802 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2014-00628 214 

  

 

Granskningsyttrande över detaljplan för Lugnet: 

Innerstaden 1:3 (Nötskrikan) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget.        

Ärendet i sin helhet 

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att 
tillåta byggande av bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. 
Detaljplanen möjliggör även etablering av centrumverksamhet vid markplan. 
Under planprocessen kommer en markanvisningstävling hållas med fokus på 
hållbarhet och arkitektonisk kvalitet. Planområdet ligger vid en speciell plats 
och målpunkt i staden och kommer att bidra till att rama in det offentliga 
rummet med PA Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka med omgivningar. För att 
byggnationen ska bli ett positivt bidrag till platsen krävs hög arkitektonisk 
kvalitet. 
 
Planförslaget stämmer överens med intentionerna i Översiktsplan för Borås om 
att förtäta staden. Planområdet ligger i anslutning till stadskärnan med närhet till 
centrala Borås utbud av arbetsplatser, handel, kultur, offentlig och kommersiell 
service. Det är också nära till Åsbogatan som är ett utpekat urbant stråk med tät 
kollektivtrafik och cykelbanor. Det finns alltså goda förutsättningar för ett 
enkelt vardagsliv och hållbart resande till fots, med cykel och kollektivtrafik.  
 
Planförslaget möjliggör en småskalig förtätning och ett positivt tillskott i 
bebyggelsestrukturen med möjlighet för både bostäder och lokal service. I 
markanvisningstävlingen kan kreativa lösningar för hållbart byggande och 
vardagsliv uppmuntras. Samtidigt ligger planområdet i en kulturhistoriskt 
känslig miljö som den nya bebyggelsen måste förhålla sig till. Det är därför 
positivt att samrådsförslaget sätter de yttre ramarna för den fortsatta processen 
genom att reglera byggnadshöjd och volym med hänsyn till omgivningen.  
 
Sammantaget bedöms planförslaget möjliggöra nya, spännande lösningar för en 
attraktiv boende- och stadsmiljö i centrala Borås. Kommunstyrelsen tillstyrker 
därför förslaget.   

Beslutsunderlag 

1. Granskning för detaljplan Lugnet del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan, 2019-

01-30 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden, detaljplanering@boras.se 
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Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Bengt Himmelmann 

Avdelningschef 

 



Detaljplan för Lugnet

del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan

BN 2014-1172

Plan-
beskrivning

Granskning
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Sammanfattning 
 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans 
södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den 
parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även 
möjlighet till etablering av centrumverksamhet. 

Under parkeringen finns det en krigsbranddamm som inte 
längre behövs. Den behöver hanteras antingen genom att tas 
bort, fyllas igen eller utnyttjas till den nya byggnationen.

Planområdet ligger vid en speciell plats och målpunkt i 
staden och kommer att bidra till att rama in det offentliga 
rummet med PA Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, Kultur-
huset och Bäckängsgymnasiet. 

För att  byggnationen ska bli ett positivt bidrag till platsen 
krävs hög arkitektonisk kvalitet.
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1. Inledning
Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans 
södra del genom att tillåta byggande av bostäder på den 
parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även 
möjlighet till etablering av centrumverksamhet. 

Planområdets speciella plats kräver hög arkitektonisk kvalitet.

Planområde
Området tillhör stadsdelen Lugnet och angränsar till kvar-
teret Nötskrikan som ligger norr om Gustav Adolfs kyrka. 
Planområdet ramas in av tre gator. Salängsgatan passerar 
områdets södra gräns, Gustav Adolfsgatan vid den östra 
och Torstensonsgatan vid den västra gränsen. Planområdets 
storlek är ca 880 kvm. Marken är idag en parkeringsplats och 
ägs av kommunen. 

Gällande detaljplan
För området gäller stadsplan P390 som vann laga kraft 1972. 
Gällande detaljplan anger parkering för det aktuella området. 

Kommunala beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-12-05 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan 
för del av Salängen, Bäckängen 2 m.fl. Planen vann laga 
kraft 2010-03-08, men i antagandet undantogs en del av 
planen. Det är denna, undantagna del som nu ska planläg-
gas. Begäran grundar sig på Kommunstyrelsens yttrande 
i planavdelningens verksamhetsplan 2014, där behovet av 
bostäder ligger till grund för efterfrågan av en planläggning. 
Ärendet togs upp för uppdrag i Samhällsbyggnadsnämnden 
2014-08-21. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade § 2014-303 
att ej ge i uppdrag att upprätta detaljplan för området med 
motiveringen att parkeringplatserna behövs och att det var 
positivt med en öppen yta.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-19 §155 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Området har studerats i ett planprogram, PA Halls Terrass, 
P09/08. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är 
att det är en bra tomt att bebygga och att planen bidrar till 
förtätning i ett centralt läge. 

2017-02-09 § 40 godkände Samhällsbyggnadsnämnden att 
förvaltningen går vidare med föreslagna volymer till samråd. 

2018-05-08 beslutade planchefen i beslut § Pl 2018-000007 
via delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 6 maj - 13 juni 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i en samrådsredogörelse. 

Preliminär tidplan
Samråd  2:a kvartalet 2018 
Granskning 1:a kvartalet 2019 
Antagande 1 kvartalet 2019 
Laga kraft 2 kvartalet 2019

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet. 

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Bebyggelsen inom kvarteret Nötskrikan består av tegelhus 
med fyra våningar. Även den omgivande bebyggelsen i 
området är i huvudsak byggd i tegel, Gustav Adolfs kyrka, 
församlingshemmet och Bäckängsgymnasiet, för att nämna 
några. Gustav Adolfs kyrka ligger tvärs över Salängsgatan 
och invigdes 1906. I anslutning till kyrkan finns PA Halls 
terrass och Kulturhuset. Det finns flera större träd i området, 
framförallt i den omgivande miljön kring Gustav Adolfs 
kyrka. Det finns en hel del mindre träd som omger parke-
ringsplatsen och längs med Torstensonsgatan.

Tidigare har Gustav Adolfsgatan sträckt sig rakt över platsen 
men gatan drogs om i samband med att parkeringen kom på 
plats. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen planeras bli något lägre än befintligt 
angränsande hus längs Torstenssonsgatan, den del av bygg-
nadskroppen som kommer att vara mot församlingshemmet  
kommer att vara högre, men något lägre än församlingshem-
met (se plankarta för exakta höjder). Mötet med stadsrummet 
är viktigt. Framförallt mötet med Gustav Adolfsgatan mot 
kyrkan och mot Torstensonsgatan. 

Stadsbild och gestaltning
Under samrådet var utgångspunkten att en markanvisnings-
tävling med fokus på hållbarhet och arkitektonisk kvalitet 

Planbeskrivning
Detaljplan för Lugnet, del av  Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad, upprättad den 22 januari 2019. 
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Illustration som visar hur bebyggelsens volym skulle kunna se från Torstensonsgatan. Avtåndet mellan byggnaderna ska vara 4.5 meter, det redovisas inte i illustrationen.

Illustartion som visar exempel på volym från Gustav Adolfsgatan.
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Bild på planområdet tagen från PA Halls terrass. 

Bild över Lugnet, tagen från Gustav Adolfs kyrka. Mycket har ändrats men vattentornet står kvar.

Bild på planområdet tagen från Torstensonsgatan. 

Bild på planområdet tagen från Salängsgatan. Bild på planområdet tagen från Gustav Adolfsgatan. 
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skulle genomföras parallellt med planprocessen och planför-
slaget var i samrådet relativt flexibelt, dvs byggnadens form 
reglerades inte helt. Inriktningen är nu istället att tävlingen 
kommer genomföras när detaljplanen fått laga kraft. Därför 
har detaljplanen gjorts mindre flexibel inför granskningen. 

Formen på byggnaden styrs så att den - om byggrätten 
utnyttjas till fullo - får en L-form utmed Torstenssonsgatan 
och Gustav Adolfsgatan. Det innebär att kvarteret sluts 
och skapar en tystare baksida mot norr och övriga kvarteret 
Nötskrikan. Byggrätten är 12 meter djup mot Torstens-
sonsgatan. Mot Gustav Adlofs kyrka finns det prickad mark 
som är 3 meter djup. Där får byggnad inte uppföras för att 
möjliggöra en förträdgård, byggrätten innanför är 11 meter 
djup. Utmed Torstensonsgatan får byggnadsdelar sticka ut 
från fasad med 50 centimeter. Mot Gustav Adolfsgatan är 
samma reglering 70 centimeter. 

Avståndet mellan planerad byggnad och befintlig byggnad 
direkt norr om planområdet, i kvarteret Nötskrikan, regleras 
till 4,5 meter. Utstickande takdetaljer, till exempel vid en 
eventuell entré, får dock sticka ut och vara närmare. 

Det finns höjdbestämmelser i planen som syftar till att få 
fram en skalförändring och ge möjlighet att skapa en takter-
rass. 

Markanvisningstävlingen som planeras efter att detaljplanen 
fått laga kraft ska genomföras med fokus på hållbart 
byggande och hållbart vardagsliv.

Bild på Gustav Adolfs kyrka, tagen från Stadshuset. Planområdet ligger till vänster om kyrkan. Vattentornet går att skymta uppe till vänster.

Solstudie
Inför granskningsskedet har en solstudie tagits fram. 
Solstudien visar att skuggning av kvarteret Nötskrikan 
framförallt sker västerifrån. Den nya bebyggelsen påverkar 
inte gården i någon större utsträckning. Däremot påverkas 
den södra fasaden på befintlig byggnad på fastigheten 
Nötskrikan 10 där befintlig fasad möter ny. Bedömningen är 
att skuggningen från den nya bebyggelsen inte medför någon 
betydande olägenhet.

Historik och kulturmiljöer
Lugnet som stadsdel började bebyggas vid slutet av 1880-
talet. Den stora utbyggnadsperioden kom dock först under 
1890-talet samt under 1900-talets första år, då staden 
Borås som helhet växte mycket snabbt. Bebyggelsen bestod 
ursprungligen nästan uteslutande av enkla arbetarbostäder 

Bild på fasad som möter ny bebyggelse. 
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Vårdag jämning 8.00 . Vårdag jämning 12.00 .

Vårdag jämning 17.00 . Sommarsolstånd 8.00 .

Sommarsolstånd 12.00 . Sommarsolstånd 17.00 .
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Mitten av augusti 8.00 . Mitten av augusti 12.00 .

Mitten av augusti 17.00 . Mitten av december 8.00 .

Mitten av december 12.00 . Mitten av december 17.00 .
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i 2½ -våning. Den delvis vildväxande stadsdelen stadspla-
nerades 1906 då dagens gatustruktur i princip lades fast och 
husen maximerades till två våningar samt inredd vind för 
trähus. Stenhus fick samtidigt byggas i tre våningar. 

Under 1930-talet tillkom ett antal större bostadshus i funktio-
nalistisk stil och stadsdelen började långsamt förändras. En 
ny stadsplan gjordes 1941 med inriktning på att riva den äldre 
arbetarbebyggelsen och skapa en helt ny struktur i enlighet 
med funktionalismens stadsplaneideal. Planens tankar 
genomfördes dock inte i någon större utsträckning fram till 
1960- och 1970-talet, då ett antal flerbostadshus uppfördes 
inom ramen för det så kallade miljonprogrammet. 

En dispositionsplan för Lugnet togs fram år 1978 och en ny 
detaljplan antogs 1981. Kvarteret Nötskrikan är en del av 
denna nya detaljplan vilken innebar omfattande rivningar 
av den kvarvarande, småskaliga träbebyggelsen på Lugnet. 
Samtidigt tillkom ett antal nya flerbostadshus vilka idag 
sätter sin prägel på stadsdelen. I planen från 1981 lades också 
Torstensonsgatan ut som ett huvudstråk på stadsdelen och 
gatan omvandlades till gågata/gångfärdsgata. I den del av 
kvarteret Nötskrikan som nu är aktuell för planläggning 
skapades en ny parkering och Gustav Adolfsgatan fick en ny, 
lite krokigare, sträckning ner mot Sturegatan i sydväst. Den 
gamla sträckningen, som gick diagonalt genom kvarteret 
Nötskrikan, innebar att det tidigare inte har funnits någon 
bebyggelse i den del av kvarteret Nötskrikan som nu avses att 
bebyggas. Ytan har istället varit en del av en mindre platsbild-
ning som skapades i mötet mellan Gustav Adolfsgatan och 
Torstenssonsgatan och som låg i anslutning till den stora 
kyrkobyggnaden.

Flera av de omkringliggande fastigheterna är bebyggda 
med hus som vid en byggnadsinventering från 1998 ansågs 
vara kulturhistoriskt värdefulla. Här följer några korta 
beskrivningar av de byggnader som ansluter till kvarteret 
Nötskrikan:

Kvarteret Lommen 12 
Fastigheten bebyggdes med ett mindre bostadshus redan 
1886. Huset ingick som en del av den tidiga, oreglerade 
utomplansbebyggelse som utgör grunden till stadsdelen 
Lugnet. Det reveterades (teknik för att klä en trävägg) och 
förändrades interiört 1936 samt fick en plastfasad 1973. Det 
större flerbostadshuset på fastigheten uppfördes 1906 och 
fick en utformning som var mycket vanlig i stadens arbetar-
stadsdelar. De ursprungliga träfasaderna reveterades 1924 
och interiöra förändringar har gjorts b.la. 1932. Byggnaden 
utgör trots förändringar en av stadens bäst bevarade repre-
sentanter för denna, tidigare mycket vanliga byggnadstyp i 
Borås. Den bevarade gårdsbebyggelsen utgörs av en mindre 
bostadsbyggnad enligt uppgift uppförd 1895 samt en äldre 

uthuslänga med okänt byggnadsår. Bebyggelsen bildar idag en 
av stadens sista gårdsmiljöer som bevarat den äldre karaktär 
som framförallt fanns i arbetarstadsdelarna vid sekelskiftet 
1900 och ett par decennier framåt.

Lommen 2, arbetarbostad 
Byggt 1903 i en för Borås mycket typisk utformning när 
det gäller arbetarbostäder. Interiört moderniserat 1965 med 
sammanslagning av mindre lägenheter. Dock finns dörrar, 
listverk, kakelugnar mm kvar. Lägenhetsdörrarna finns 
kvar med speglar, på vissa har man satt på en masonitskiva 
på insidan, och på andra har man satt i glasrutor i de övre 
speglarna. Uthuset revs kring 1965.

Orren 8 - Gustav Adolfs församlingshem  
Fastigheten bebyggdes med dagens byggnad 1957 vilken 
då ersatte en äldre trähusbebyggelse. Församlingshemmet 
uppfördes för Gustav Adolfs församling efter ritningar av 
stadsarkitekt Harald Ericson. Stilmässigt ansluter den till 
en funktionalistisk tradition där dock material och detaljer 
anpassats till tidens ideal. En tillbyggnad för barndaghem 
gjordes 1958, därefter har omfattande interiöra samt mindre 
exteriöra förändringar gjorts vid en ombyggnad 2014 då delar 
av församlingshemmet byggdes om till bostäder och bland 
annat nya balkonger tillkom. Som helhet har dock byggnaden 
bibehållit sin karaktär.

Krigsbranddamm
Under parkeringen finns det en krigsbranddamm som inte 
längre behövs. Den behöver hanteras antingen genom att 
tas bort, fyllas igen eller utnyttjas till den nya byggnationen. 
Branddammen rymmer 300 000 liter och beräknas ha en 
diameter på 9 meter och ha ett djup på ca 5 meter.

Bostäder
Antal nya lägenheter beror på storlek och utformning av 
bottenplan. Uppskattat antal kan hamna mellan 10-20 
stycken.

Arbetsplatser
Eventuellt tillkommer nya arbetsplatser då centrumverksam-
het möjliggörs. Närmsta stora arbetsplats är Stadshuset som 
ligger ca 150 meter bort. 

Offentlig service
Offentlig service som ligger nära planområdet utöver 
Stadshuset är Borås kulturhus som ligger 100 meter bort och 
innehåller bland annat museum och bibliotek. Kyrka samt 
församlingshem finns i angränsande fastigheter. 

Det finns flera skolor och förskolor i närområdet. Inom 400 
meter finns Bäckängsgymnasiet, Engelbrektskolan, fyra 
förskolor, musikskola och högskola. 
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Flyg foto som visar fastigheterna som beskrivs under rubriken Historik och kulturmiljöer. 

orren

Kommersiell service 
Restaurang och uteservering finns i anslutning till kulturhu-
set som bland annat har teater och konserter. Planförslaget 
ger möjlighet till ökat utbud. Närmsta matbutik ligger ca 300 
meter bort.

Tillgänglighet 
Planområdet sluttar svagt från Gustav Adolfsgatan och 
Salängsgatan ner mot centrum. Området är anpassat för 
god framkomlighet för människors olika behov och är inte 
funktionshindrande.

3. Gator och trafik
Gatunät
Kvarteret Nötskrikan ingår i samma rutnätsstruktur som 
karaktäriserar centrala Borås. Området omges av Torsten-
sonsgatan, Salängsgatan, Gustav Adolfsgatan och Södra 
Kyrkogatan. Området är tillgängligt både med bil, buss, 
cykel och till fots. Gatunätet kommer inte att förändras då 
planförslaget inte bedöms medföra någon större belastning 
på gatunätet. 

Gångtrafik
Området är lättillgängligt för gångtrafikanter med gågata, 
trottoarer och låg belastning av motortrafik vilket också 
underlättar för övrig trafik. 

Ritning som visar krigsbranddamm.

Lommen

12

2

Orren

8

Nötskrikan
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Karta över cykelvägar. Gatorna mellan cykelvägarna och närmast planområdet är kvartersgator som fungerar väl för cyklister. Kungsgatan är en barriär men det finns 
övergångställe och tunnel under gatan. Mer information finns på Boråskartan på boras.se.

Gångstråk finns i direkt anslutning till planområdet. Närmaste busshållplats är på Åsbogatan. Kungsgatan är en barriär för gång- och cykeltrafikanter.  

Stora torget
Kungsgatan

Nötskrikan

PA Halls terrass

Allégatan

Kvarnbergsparken

Salängsgatan

Gus
tav

 A
do

lfs
ga

tan

Kulturhuset

Gustav Adolfs kyrka

Torstensonsgatan

Stadshuset
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Cykeltrafik och cykelparkering
För cykeltrafiken gäller samma förutsättningar som för gång-
trafikanterna. Bedömningen är att det inte behövs någon 
förändring i gatustrukturen. Cykelparkering installeras med 
fördel inom planområdet. En nackdel är den barriär som 
Kungsgatan utgör då cyklar hänvisas till tunnel under gatan.
 
Borås Stads Parkeringsregler säger att vid en cykelparkerings-
plats ska det vara möjligt att låsa fast cykelns ram eller ställa 
cykeln i ett låst utrymme. För cykelparkeringsplatser gäller 
genomgående att parkeringstalen är tvådelade. Det innebär 
att 30 % av cykelparkeringsplatserna ska finnas i nära anslut-
ning till entrén eller max 35 meter därifrån. Övriga cykelpar-
keringsplatser ska finnas inom 50 meter från entrén samt ha 
väderskydd eller förvaras inomhus. I praktiken innebär det 
att extra utrymme för cykelparkering kan lämnas inom de 
ordinarie lägenhetsförråden om avståndskraven uppfylls. 

Parkeringsreglerna kräver 25 cykelparkeringar per 1000 m2  

BTA för lägenheter i centrum. Med tanke på platsens begrän-
sade yta, centrala läge och svårigheten att anlägga bilparke-
ringar kan det vara lämpligt att satsa extra på cykelparkering.

Kollektivtrafik
Det finns goda möjligheter att åka kollektivt. Närmaste buss-
hållplats är på Åsbogatan, ca 200 meter sydväst från planom-
rådet. Borås centralstation ligger ca 1 km bort.

Biltrafik och bilparkering 
Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. 
Ambitionen är att byggnationen inte ska bidra till denna 
generella vardagsbilism, då den ligger i ett så centralt läge.

För att lösa de övergripande frågorna kopplat till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
stadens förhoppning är att denna åtgärdsvalsstudie ska skapa 
en samsyn och en plan kring åtgärder i trafiksystemet för att 
hantera en växande befolkning. 

I ÅVS Noden Borås tas hänsyn till en övergripande befolk-
ningstillväxt i olika delar av staden och således ingår den 
tillväxt som det aktuella planområdet genererar. Ytterligare 
trafikutredning bedöms inte vara nödvändig.

Vanligtvis är utgångspunkten att byggherren i första hand 
ska lösa parkeringsbehovet enligt borås Stads parkerings-
regler inom den egna fastigheten. I det ingår att titta på 
möjliga åtgärdspaket och eventuellt samnyttjande. I de fall 

inom centrumzonen där det inte är möjligt att ordna hela 
parkeringsbehovet på den egna fastigheten ska parkeringsköp 
tillämpas. Parkeringsköp innebär att byggherren istället för 
att ordna parkeringsplatsen betalar en viss summa pengar 
per parkeringsplats till kommunen. Dessa medel avsätts till 
allmänna parkeringsanläggningar, dock ej på en bestämd 
plats. Avtal om parkeringsköp tecknas med mark- och 
exploateringsavdelningen och måste vara klara innan bygglov 
får ges. 

Planområdet är litet och bilparkering kan bli svårt att lösa 
på kvartersmark. Planområdets centrala läge skapar goda 
förutsättningar att färdas till fots, cykel och med kollektivtra-
fik. Parkeringsreglerna kan minska kravet på antalet bilparke-
ringar om goda alternativ till privat bilägande ges, genom att 
till exempel anordna fler cykelparkeringsplatser och bilpool. 
Utöver det kan parkering ordnas genom parkeringsköp som 
nämns ovan.

Detaljplanen innebär att 21 allmänna parkeringsplatser 
som finns idag försvinner. Området var med i den större 
detaljplanen för PA Halls Terrass (P1132). I den detaljplanen 
planerades för ca 40 parkeringsplatser i norra delen av 
dåvarande Schelégatan som ersättning för p-platserna som 
nu planläggs för bostäder. Parkeringsplatserna är utbyggda, 
i arrendeavtalet utgör de en av parkeringarna vid Bäckängs-
skolan. Därmed ses de allmänna parkeringsplatserna vid 
Gustav Adolfs kyrka som ersatta. 

Angöring och utfarter
Infart etableras vid Gustav Adolfsgatan på planområdets 
östra sida.

Riksintressen
Inga riksintressen berörs.

4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Exploateringen ska inte innebära ett högre flöde av dagvatten 
ut från fastigheten vid kraftiga nederbördstillfällen jämfört 
med innan förändringen.

Värme
Förutsättningar finns för att koppla fastigheten till det 
kommunala fjärrvärmenätet.
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Betelkapellet. Till höger i bild syns Torsetensonsgatan. Till höger kan man skymta Gustav Adolfs kyrka.

Bild på Torstensonsgatan från 1946. Till höger kan man ana hur Gustav Adolfsgatan mynnar ut från platsen som idag är parkering. 



El, tele och fiber
Området är anslutet till el och teleledningar.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet vid 
avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges Hand-
bok för avfallsutrymmen” samt Boverkets vägledningshand-
bok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Parkeringsplatsen är omgiven av en trädkrans av Oxel och 
buskar. Några har drabbats av sjukdom och har därför tagits 
bort. Exploateringen innebär att stor del av nuvarande 
vegetation troligtvis kommer att försvinna. Ny växtlighet kan 
planteras på gård eller eventuell förträdgård i samband med 
byggnation. 

Biologisk mångfald
Planområdet är litet och bedöms inte ha någon större 
påverkan på den biologiska mångfalden. Den vegetation som 
försvinner skulle dock kunna ersättas i någon mån för att 
skapa trivsel och underlätta för till exempel pollinatörer. 

Grönområdesplan
Planområdet innefattas ej i Grönområdesplanen.

Geoteknik och Radon
En geoteknisk utredning har tagits fram inför detaljplanens 
granskningsskede. Utredningen visar att marken består av 
sandig morän och har goda grundsättningsförhållanden för 
den planerade bebyggelsen. 

Hantering och utförande kring branddammens bortskaffning 
eller igenfyllnad står exploatören för. Utförd undersökning 
är av översiktlig karaktär. Kompletterande undersökningar 
ska utföras när den tilltänkta byggnadens utformning är 
fastställd.

Utförda radonmätningar uppvisar en stor spridning av 
uppmätta markradonhalter med värden som kategoriseras 
som lågradonmark och högradonmark. Vid lågradonmark 
tillämpas traditionellt byggnadsutförande medan högradon-
mark kräver radonsäkrat byggnadsutförande. Kompletterande 
markradonmätningar ska utföras när byggnadens slutgiltiga 
grundläggningsnivå är fastställd. 

Lek och rekreation
Närmaste lekplats ligger vid vattentornet i Kvarnbergsparken 
ca 200 meter från planområdet. Kvarnbergsparken har 

grillmöjligheter, sittplatser, en mindre konstgräsplan samt 
block för klättring. Vintertid är parken även populär som 
pulkabacke. 

Förorenad mark
Inför granskningsskedet av detaljplanen har en miljöteknisk 
markundersökning tagits fram. Resultatet av undersökningen 
visar att bly uppmätts i en halt som tangerar riktvärdet för 
känslig markanvändning. Inga andra halter över rekommen-
derade riktvärden har påträffats. Trolig källa för påträffad 
förorening av bly är områdets nyttjande som parkeringsyta. 
Till exempel kan blyhaltig bensin läckt från en parkerad bil. 
Föroreningsnivån bedöms som liten och skyddsvärdet för 
området är litet. Känsligheten bedöms som stor och förore-
ningens farlighet som mycket stor (Naturvårdsverket, 1999). 
Områdets spridningsförutsättningar är måttliga till stora för 
mark och grundvatten, och små för spridning till ytvatten.

Då utförda undersökningar bygger på stickprovstagning i 
endast en punkt kan det inte uteslutas att föroreningshalter 
kan förekomma, trots att detta inte har identifierats i denna 
undersökning. Om det i samband med exploatering kommer 
att schaktas i området och överskottsmassor uppstår bör 
en kompletterande provtagning göras för att korrekt klassa 
massorna.

Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges 
förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell 
plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden 
för angiven markanvändning. 

6. Vatten
Översvämningsrisk
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörjning idag 
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eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp som används 
för att beskriva grundvatten är god kvantitativ status och god 
kemisk status.

Ytvattnets kvalitet
Ytvatten är sjöar och vattendrag. De klassificeras i ekologisk 
status och kemisk status. Den ekologiska statusen utgår 
från förutsättningarna för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på vattendragets form, om bottnen 
har förändrats, marktyp i närmiljön och strukturen på 
strandzonen. Statusen blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre påverkan som oftast är 
negativt för växt- och djurliv. Andra faktorer som påverkar är 
till exempel försurning och utsläpp av övergödande ämnen. 

Ytvattnets kemiska status bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller bottensedimentet. De 
ämnen som ses som föroreningar är ämnen som normalt sett 
inte hör hemma i våra ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska föreningar som används i 
bland annat tillverkningsindustrin. Miljökvalitetsnormen för 
ytvatten är god eller hög ekologisk status och god kemisk 
status.

Viskan hade i den senaste klassningen som gäller 2009-2015 
otillfredsställande ekologisk status och god kemisk status. 
Den här detaljplanens genomförande med tillskott på ett 
bostadshus bedöms inte påverka Miljökvalitetsnormerna 
negativt. 

Släckvatten
Vid en eventuell brand kan större mängder förorenat släck-
vatten skapas. Området bör därför planeras på ett sådant sätt 
att släckvatten förhindras från att nå känsliga områden såsom 
Viskan. Detta kan exempelvis göras genom att tillskapa 
fördröjningsytor såsom diken inom någon del av planområ-
det. Ett annat alternativ är att dagvattensystemet förses med 
en ventil som kan stängas för att hindra att släckvatten sprids 
vid eventuell brand.

Om garage byggs under mark ska i den här planen ett system 
anläggas med avstängningsfunktion för att kunna ta hand 
om släckvattnet från en normal släckningsinsats. I plankartan 
regleras med en bestämmelse att byggnaden ska förses med 
ett system för att förhindra att släckvatten kommer ut i 
VA-nätet. Systemet ska ha kapacitet för att hålla kvar 5 m3 
släckvatten. 

7. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är längre 
än Länsstyrelsens riskhanteringsavstånd på 150 m. Det är 
långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare utredningar 
bedöms inte som nödvändiga.    
 
Buller 
Enligt översiktlig bullerkartering har området inga problem 
med buller i dagsläget. Den nya planen innebär ingen föränd-
ring som innebär att det finns anledning att misstänka att 
detta skulle förändras. 

Planområdet antas inte bli utsatt för någon större bullerbro-
blematik. Den verksamhet som tillåts ger inte upphov till 
något buller som kan störa omkringliggande bostäder. För att 
säkerställa en god ljudmiljö är byggrätten utformad så att en 
tystare sida skapas mot norr. 

Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller. 

Luftkvalitet
För att undvika att människor andas in skadliga halter av 
luftföroreningar har Regeringen utfärdat en förordning med 
miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft, luftkvalitets-
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förordningen (2010:477). Normerna syftar till att skydda 
människors hälsa och miljön samt att uppfylla krav som ställs 
genom vårt medlemskap i EU. 

Det finns normer för en rad ämnen till exempel kväveoxider, 
svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, ozon med flera. Luftföro-
reningshalten är högst vid hårt belastade gator och vägar i 
tätare bebyggelse, men även utsläpp från industrier, småskalig 
vedeldning och energiproduktion påverkar halterna.

I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

8. Sociala perspektiv
Detaljplanen innebär en förtätning av centrala Borås och 
bidrar med bostäder och verksamhetsmöjligheter vilket är 
ett långsiktigt mål för Borås Stad. Det är i linje med Borås 
strategiska målområde om att verka för en livskraftig stads-
kärna som är levande under dygnets flesta timmar. 

Identitet
När det gäller utformningen av byggnationen inom plan-
området är det viktigt att byggnationen tar hänsyn till eller 
bidrar till den speciella platsens identitet. Byggnationen inom 
planområdet kommer att ha en inramande effekt på både PA 
Halls terrass, Gustav Adolfs kyrka, kvarteret Nötskrikan och 
som entré till gångstråket längs Torstensonsgatan. Byggna-
tionen bör utformas på ett sätt som tar hänsyn till, eller på 
annat sätt stärker intrycket av platsen. 

Mötesplatser 
I dagsläget finns det många mötesplatser runt Gustav Adolfs 
kyrka och PA Halls terrass. Den norra delen runt kyrkan, där 
planområdet är beläget, saknar dock detta. Planen möjliggör 
för en potentiell mötesplats på denna sida av kyrkan.

9. Planbestämmelser 
Kvartersmark
Bokstaven C står för Centrum och tillåter all sådan verksam-
het som bör ligga centralt eller på annat sätt vara lätt att nå 
för många. I ändamålet ingår t.ex. butiker och samlingsloka-
ler. Bokstaven B står för bostäder.

Höjdbestämmelse
Planen tillåter två höjder, en lägre höjd mot Torstensonsgatan 
och en högre höjd mot församlingshemmet. Höjdbestämmel-

sen anger högsta totalhöjd med allt tillhörande byggnaden 
inräknat. Dock listas några undantag, som teknisk utrustning 
och installationer för att kunna ta sig till och vistas på taket.

Utfart
Utfart tillåts endast mot planområdets östra sida. Det beror 
på att Torstensonsgatan är en gågata och att det finns en 
trottoar och trädallé mot den södra sidan. 

Prickmark
Prickmarken på planområdets norra del finns för att reglera 
att det finns utrymme att bygga och underhålla kommande 
byggnad inom egen fastighet. Inom prickmarken får det inte 
finnas byggnader, men det är okej med utstickande tak, till 
exempel för entréer. I den södra delen finns det prickmark 
för att skapa en förträdgård med ett djup på tre meter.

Korsmark
Inom korsmark är det tillåtet att bygga totalt 40 kvadratmeter 
teknik- och komplmentbyggnader, till exempel sophus, 
cykelförråd eller liknande.

Exploateringsgrad
Exploateringsgraden regleras på olika sätt i detaljplanen. I en 
av yterna finns ingen exploateringsgrad, det är för att hela 
ytan får exploateras. Prickmarken får inte bebyggas och på 
korsmarken får komplementbyggnad uppföras. 

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Planen följer strategiska riktlinjer för att skapa en attraktiv 
och livskraftig stadskärna med en blandning av boende, 
handel och upplevelser. Goda resvanor med alternativa och 
attraktiva kommunikationer vid både korta och långa resor, 
minskar belastningen på miljön.

Översiktlig planering
En ny översiktplan för Borås antogs i samband med att 
denna plan skickades på samråd. Översiktsplanen för Borås 
Stad (2018) visar hur Borås Stad ska utvecklas för att skapa 
en attraktiv och hållbar kommun. Ett av målområdena i 
översiktsplanen är ”En tät, sammanhållen och blandad 
bebyggelse”. 

Detaljplanen är förenlig med översiktsplanen och bidrar till 
dess målbild bland annat genom att ta avstamp i de övergri-
pande strategierna om ”tätt och mixat”, ”mer mötesplatser 
och målpunkter” och ”bygg för mer buss, cykel och gång”.
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Miljömål
Nya miljömål för Borås Stad har antagits under 2018. Planen 
bidrar till att uppfylla målen. Under rubriken Fossilbräns-
lefritt och energieffektivt Borås står följande: Borås Stad 
minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag 
används till kollektivtrafik, person- och godstransporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara trans-
portlösningar och inspiration till miljömedvetna resvanor når 
vi det hållbara samhället. 

Några specifika mål som berörs är:

 » Mål 3: Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsätt-
ningar för en hälsosam livsmiljö. 

 » Mål 4: Borås Stad arbeter för att bli fossiloberoende. 
Etappmål 4d: Andelen resor inom Borås Stads 
geografiska område som sker till fots, med cykel eller 
kollektivtrafik ska öka.

Genom att förtäta centrala Borås bidrar detaljplanen till 
samtliga ovanstående punkter. Genom att bygga centralt 
och stationsnära ökar möjligheterna för en mer hållbar och 
hälsosam livsmiljö. Behovet av bilen minskar samtidigt som 
möjligheterna för en effektivare energianvändning ökar. Det 
skapar förutsättningar för en hälsosam livsmiljö.

Behovsbedömning 
En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan 
har gjorts. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökon-
sekvensbeskrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Kommande exploatör ansvarar för samtliga byggnads- och 
anläggningsarbeten inom detaljplanen. Åtgärder som kan 
vara aktuella är markarbeten, byggnation med tillhörande 
anläggningar och anslutningar, plantering med mera. Exploa-
tören ansvarar även för hantering, igenfyllnad eller vad 
exploatören anser är lämpligt, gällande den krigsbranddamm 
som är belägen under mark inom planområdet.

Detaljplaneområdet saknar allmän platsmark. Kommunen 
är huvudman för allmän plats i intilliggande detaljplaner 
och ansvarar därmed för projektering och genomförande av 
de åtgärder som måste genomföras inom allmän platsmark 
till följd av genomförandet av detaljplanen. Om det krävs 
anslutnings- eller återställningsarbeten inom allmän plats 
till följd av exploateringen ansvarar exploatören för dessa i 
samråd med Borås Stad.

Borås Energi och Miljö ansvarar för utbyggnad samt framtida 
drift och underhåll av allmänna anläggningar avseende 
vatten, spillvatten och dagvatten.

Borås Elnät AB ansvarar för eventuell flytt, utbyggnad samt 
framtida drift och underhåll av allmänna anläggningar för el.

För utbyggnad av fiber ansvarar den fiberleverantör som 
kommande exploatör tecknar avtal med.

Borås Stad ansvarar för att ansökan om avstyckning lämnas 
in till Lantmäterimyndigheten.

Avtal
Efter det att detaljplanen fått laga kraft kommer en mark-
anvisningstävling att genomföras. När vinnande förslag 
har utsetts kommer den exploatör som har lämnat in det 
vinnande förslaget att erbjudas teckna markanvisningsavtal 
med Borås Stad. 

Köpeavtal kommer att tecknas när exploatören har erhållit 
bygglov som stämmer överens med det vinnande förslaget 
samt uppfyllt eventuella övriga villkor i markanvisnings-
avtalet som krävs för köpeavtalets tecknande. Eventuella 
genomförandeåtgärder, exempelvis åtgärder inom allmän 
platsmark, kommer att regleras i köpeavtalet eller i separat 
genomförandeavtal.

Det är inte troligt att hela parkeringsbehovet kommer att 
gå att lösa på den egna fastigheten. I sådana fall ska parke-
ringsköp tillämpas. För en förklaring av vad parkeringsköp 
innebär, se ”3. Gator och trafik”. Noteras bör att det som 
står i kapitel 3 är exempel tagna från de i skrivande stund 
gällande parkeringsreglerna men att det är parkeringsreg-
lerna vid tidpunkten för avtalets tecknande som kommer 
att gälla. Avtal om parkeringsköp handhas av mark- och 
exploateringsavdelningen och avtalet måste ha antagits av 
kommunstyrelsen före det att bygglov får ges. Det i avtalet 
om parkeringsköp avtalade beloppet transfereras över till 
Borås kommuns Parkerings AB.

Befintligt arrendeavtal mellan Borås Stad och Borås 
kommuns Parkerings AB för parkeringsplatser belägna inom 
detaljplaneområdet behöver sägas upp för att möjliggöra 
utbyggnad enligt detaljplanen.

Köpeavtal kommer att tecknas när exploatören har erhållit 
bygglov som stämmer överens med det vinnande förslaget 
samt uppfyllt eventuella övriga villkor i markanvisnings-
avtalet som krävs för köpeavtalets tecknande. Eventuella 
genomförandeåtgärder, exempelvis åtgärder inom allmän 
platsmark, kommer att regleras i köpeavtalet eller i separat 
genomförandeavtal.
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Befintligt arrendeavtal mellan Borås Stad och Borås Parke-
rings AB för parkeringsplatser belägna inom detaljplaneom-
rådet behöver sägas upp för att möjliggöra utbyggnad enligt 
detaljplanen.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i november 2016. Följande ledningsä-
gare har ledningar inom eller i nära anslutning till planområ-
det:

• Borås Energi och Miljö

• Borås Elnät

• Skanova

• SplitVision

Det åligger kommande exploatör att i god tid kontakta 
berörda ledningsägare. Av dessa är, enligt det kartunderlag 
som har erhållits från respektive ledningsägare, ledningar 
tillhörande Skanova samt Borås Elnät belägna inom den yta 
som enligt detaljplanen får bebyggas.

Ytterligare ledningar, okända av Borås Stad, som berörs av 
detaljplanen kan finnas. Det åligger kommande exploatör att 
undersöka om ytterligare ledningar finns.

Fastighetsrättsliga frågor

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar del av fastigheten Borås Innerstaden 
1:3, vilken ägs av Borås Stad.

Fastighetsbildning 
Den mark som omfattas av detaljplanen avses styckas av från 
Innerstaden 1:3 för att utgöra en egen fastighet.

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Genomförandet av detaljplanen kommer innebära följande 
konsekvenser för följande fastigheter som är direkt berörda:

Borås Innerstaden 1:3

• Nya byggrätter för bostäder (B) och centrumverksamhet 
(C) tillskapas.

• Byggrätt för parkering (P) minskar.

• När detaljplanen är genomförd kommer den mark som 
detaljplanen omfattar inte längre tillhöra fastigheten.

Ekonomi
Grundprincipen är att kommande exploatör ska finansiera de 
åtgärder som uppkommer i samband med dennes exploate-
ring. Förutom bygg- och anläggningskostnader tillkommer 
kostnader för de tillstånd, undersökningar och utbyggnader 
av tekniska anläggningar som krävs att genomföra detalj-
planen, samt anslutningsavgifter för exempelvis VA, el och 
tele. Kostnader som uppkommer i samband med hantering 
av krigsbranddammen inom detaljplaneområdet åligger 
kommande exploatör. Även kostnader för parkeringsköp och 
fastighetsbildning åligger exploatören. Vad gäller kostnader 
för framtagande av detaljplanen åligger dessa exploatören 
i form av den planavgift som kommer att debiteras vid 
bygglov.

Kostnader för flytt av ledningar regleras mellan exploatören 
och berörda ledningshavare.

Kostnader för eventuell sanering av marken inom 
detaljplaneområdet ska bekostas av den som har orsakat 
föroreningen.

Detaljplanen medför intäkter för Borås Stad i samband med 
försäljning av kvartersmark till kommande exploatör. Borås 
Stad går miste om intäkter för det arrende som finns på 
den plats som detaljplanen omfattar. I övrigt förväntas inga 
kostnader uppstå för Borås Stad till följd av genomförandet 
av detaljplanen.

Borås Kommuns Parkerings AB får intäkter i och med att 
avtal om parkeringsköp sluts. Borås Kommuns Parkerings 
AB får inte längre några utgifter för det för parkeringsända-
mål upphörda arrendet men mister i gengäld intäkter i form 
av parkeringsavgifter för nämnda parkeringsplatser.

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 10 år efter att planen har fått laga 
kraft.

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande.

Planavgift
Planavgift enligt taxa tas ut vid prövning av lovärenden. 

Planunderlag
Följande utredningar utgör underlag för detaljplanen:
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• Geoteknik, Tyrens, 2019-01-11. 

• Markmiljö, Tyrens, 2019-01-11.

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Mattias Nilsson 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Mark- och exploateringsavdelningen

Anders Graad 
Mark- och exploateringsingenjör
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Sammanfattning
Samråd enligt PBL 5:11 avseende planförslag upprättat den 7 
maj 2018 har ägt rum under tiden 16 maj 2018 - 13 juni 2018 
och har annonserats i Borås Tidning. Berörda markägare har 
underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har 
detaljplanen varit anslagen i Stadshuset. Handlingarna har 
även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

Tolv remissinstanser, tre sakägare och två övriga har skickat 
in yttranden under samrådstiden.

Yttrandena har lett till att detaljplanen har reviderats på några 
punkter, vilket framgår av kommentarerna till respektive 
yttrande och sammanfattningen nedan. Planens innehåll 
vad avser markanvändning och principer är i allt väsentligt 
bibehållet.

Ändringar i planförslaget
Granskningshandlingen innebär följande ändringar jämfört 
med samrådshandlingen:

 » Plankartan har justerats med prickmark närmast 
Nötskrikan 10 i norr och mot gustav Adolfs kyrka. Ett 
större område korsmark har också förts in för att reglera 
den nya byggnadens form.

 » En soltudie har tagits fram och finns redovisad i 
planbeskrivningen.

 » En miljöteknisk och geoteknisk markutredning har 
tagits fram och dess slutsatser finns sammanfattade i 
planbeskrivningen.

Beslutsförslag
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta

 » att godkänna samrådsredogörelsen som sin egen samt

 » att skicka ut detaljplanen på granskning

 » att genomförandet av detaljplanen inte kan förmodas 
innebära en betydande miljöpåverkan. 

Handläggning
Samhällsbyggnadsnämnden gav 2008-12-05 Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan 

för del av Salängen, Bäckängen 2 m.fl. Planen vann laga 
kraft 2010-03-08, men i antagandet undantogs en del av 
planen. Det är denna, undantagna del som nu ska planläg-
gas. Begäran grundar sig på Kommunstyrelsens yttrande 
i planavdelningens verksamhetsplan 2014, där behovet av 
bostäder ligger till grund för efterfrågan av en planläggning. 
Ärendet togs upp för uppdrag i Samhällsbyggnadsnämnden 
2014-08-21. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade § 2014-303 
att ej ge i uppdrag att upprätta detaljplan för området med 
motiveringen att parkeringplatserna behövs och att det var 
positivt med en öppen yta.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-05-19 §155 att 
ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta 
detaljplan. 

Området har studerats i ett planprogram, PA Halls Terrass, 
P09/08. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är 
att det är en bra tomt att bebygga och att planen bidrar till 
förtätning i ett centralt läge. 

2017-02-09 § 40 godkände Samhällsbyggnadsnämnden att 
förvaltningen går vidare med föreslagna volymer till samråd. 
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2018-05-08 beslutade planchefen i beslut § Pl 2018-000007 
via delegation att sända planen på samråd. Samrådet pågick 
under tiden den 6 maj - 13 juni 2018. Inkomna synpunkter 
finns sammanställda i denna samrådsredogörelse. 

1. Yttranden från remisspart
S1 Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker planförslaget. Planförslaget 
stämmer överens med intentionerna i Översiktsplan för 
Borås om att förtäta staden. Planområdet ligger i anslut-
ning till stadskärnan med närhet till centrala Borås utbud 
av arbetsplatser, handel, kultur, offentlig och kommersiell 
service. Det är också nära till Åsbogatan som är ett utpekat 
urbant stråk med tät kollektivtrafik och cykelbanor. Det 
finns alltså goda förutsättningar för ett enkelt vardagsliv och 
hållbart resande till fots, med cykel och kollektivtrafik.

Planförslaget möjliggör en småskalig förtätning och ett 
positivt tillskott i bebyggelsestrukturen med möjlighet för 
både bostäder och lokal service. I markanvisningstävlingen 
kan kreativa lösningar för hållbart byggande och vardagsliv 
uppmuntras, vilket kommer forma planförslaget fram 
till granskningsskedet. Samtidigt ligger planområdet i en 
kulturhistoriskt känslig miljö som den nya bebyggelsen måste 
förhålla sig till. Det är därför positivt att samrådsförslaget 
sätter de yttre ramarna för den fortsatta processen genom 
att reglera byggnadshöjd och volym med hänsyn till omgiv-
ningen.

Sammantaget bedöms planförslaget möjliggöra nya, spän-
nande lösningar för en attraktiv boende- och stadsmiljö i 
centrala Borås. 

Kommentar
Noteras.

S2 Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna 
i 11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett anta-
gande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att prövas.

Länsstyrelsen befarar inte att:

 » Riksintresse kommer att skadas påtagligt

 » Mellankommunal samordning blir olämplig

 » Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 
(MB 7 kap)

 » Bebyggelse kan bli olämplig för människors hälsa och 
säkerhet samt risken för olyckor, skred och erosion.

 » Miljökvalitetsnormer riskerar att inte följas.

Kommentar 
Noteras. 

S3 Trafikverket 
Planområdet befinner sig inom föreslagen korridor för 
Götalandsbanan. Banan är en framtida höghastighetsbana 
mellan Stockholm och Göteborg via bland annat Norrkö-
ping, Linköping, Jönköping och Borås. Planerings- och 
utredningsarbete pågår för närvarande av de olika delsträck-
orna. Den som planerar åtgärder här bör informera sig om 
planeringsläget för den framtida järnvägen, för att kunna 
ta ställning till förutsättningarna för genomförande av den 
planerade åtgärden. Mer information kan hittas på Trafikver-
kets hemsida, www.trafikverket.se.

Trafikverket har inga övriga synpunkter på föreslagen 
detaljplan då statlig infrastruktur inte är direkt berörd.

Kommentar
Noteras.

S4 Tekniska nämnden
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget till detaljplan med 
beaktande av nämndens yttrande.

Tekniska nämnden anser att parkeringssituationen i området 
måste studeras mer noggrant och bedömas utifrån såväl det 
parkeringsbehov som exploateringen av nya bostäder skapar 
samt det antal allmänna parkeringsplatser som försvinner.

Området är besöksintensivt med kyrka, kultur, stadshus, 
servering och skola. Nämndens uppfattning är att de 
allmänna parkeringsplatserna vid Bäckängsskolan redan idag 
är fullt utnyttjade varför dessa i praktiken inte kan räknas 
som ersättning för de som försvinner i kv Nötskrikan.

När parkeringsköp tillämpas är det enligt nämndens mening 
viktigt att ha en framtida beredskap hur parkeringsbehovet 
ska lösas. Tidigare har planer på ett parkeringshus i kv 
Nornan varit aktuellt som skulle kunna underlätta vid förtät-
ning av bostäder i centrum och för besökande inom området.

Tekniska nämnden har i övrigt inget att erinra mot upprättat 
förslag till detaljplan.

Kommentar
De allmänna parkeringsplatser som försvinner i och med 
denna detaljplan har redan blivit ersatta i samband med 
detaljplanen för PA Halls Terrass. Ett eventuellt ökat behov 

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Lugnet, del av  Innerstaden 1:3, Nötskrikan, Borås Stad, upprättad den 22 januari 2019. 
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av allmän parkering i Borås centrala delar är dock en fråga 
som måste diskuteras och tittas på i ett övergripande perspek-
tiv och kan inte lösas i denna detaljplan. 

Frågan om var och när nya parkeringshus ska anläggas är av 
strategisk karaktär och vidarebefordras till Kommunstyrel-
sen. 

S5 Miljö- och konsumentnämnden  
Miljö-och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget. 

Det är bra att markanvisningstävlingens ambition är att 
sträva efter en hållbar vardag och då bör extra hänsyn visas 
kring återvinning, återanvändning och samutnyttjande.

Det vore dessutom spännande att prova ett djärvt grepp 
och använda parkeringsreglerna för att styra bort så mycket 
bilparkering som möjligt i anslutning till bostadsbyggandet, 
förslagsvis som ett av kriterierna i markanvisningstävlingen.

Det är bra att markmiljöutredning kommer att utföras. 
Startbesked för lov som innebär markarbete får inte ges 
förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på aktuell 
plats för lov, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden 
för angiven markanvändning.

För att skapa en god ljudmiljö både i och utanför bostäderna 
är det positivt att bygga så att fastigheten får en innegård som 
är skärmad från gatumiljön.

Kommentar
Noteras.

S6 Borås Energi och Miljö 
Avfall - andra stycket stryks.

Kommentar
Stycket är struket. 

S7 Borås Elnät 
Borås Elnät önskas bli kontaktade av exploatören i god tid 
för ny servisanslutning. Lång leveranstid för servisanslutning 
kan förekomma beroende på vilken effekt som krävs.

Borås Stadsnät har ledningar i anslutning till planområdet. 
Dessa beaktas vid exploatering och eventuell flytt av befint-
liga ledningar bekostas av initiativtagaren.

Kommentar
Noterat. Information om kostnad för flytt av ledningar finns 
med under rubrikerna om planens genomförande i planbe-
skrivningen.

S8 Lantmäterimyndigheten
Lantmäterimyndigheten har inga synpunkter på planförsla-
get.

Kommentar
Noterat.

S9 Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker detaljplanen och betonar vikten 
av att beakta behovet av ytterligare förskoleplatser i centrum.

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden är medvetna om behovet av 
förskoleplatser i centrum, men hänvisar arbetet med att hitta 
nya platser/lokaler för förskola till Lokalförsörjningsnämn-
den och Stadsledningskansliet som vid behov kan tillskriva 
Samhällsbyggnadsnämnden nya detaljplaneuppdrag. Denna 
detaljplan är inte aktuell för förskola.

S10 Grundskolenämnden
Grundskolenämnden tillstyrker detaljplanen. 

Kommentar
Noterat.

S11 Fritids- och folkhälsonämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av detalj-
planen.

Kommentar
Noterat.

S12 Polismyndigheten
Vid planering och byggnation av bostäder är det viktigt att 
ha ett brottsförebyggande perspektiv. Bostadsinbrott hör 
till de mest integritetsbrotten av alla och är ett brott som 
får förebyggas på många sätt. Där kommer de grundläg-
gande möjligheterna in för att ta hänsyn till detta redan vid 
planeringen. Det är också viktigt att ha ett brottsförebyg-
gande perspektiv vid planeringen av övriga verksamheter 
som beskrivs i detaljplanen. Det gäller både tillgänglighet 
och säkerhet till närliggande lekplatser, fritidsområden, 
parkeringsplatser, gator/vägar och gång- och cykelbanor 
i anslutning till området, som alla ingår och påverkas av 
detaljplanen. I övrigt har lokalpolisområdet ingen erinran.

Kommentar
Noterat.
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2. Yttranden från sakägare
S13 Boende, Nötskrikan 10
Jag och min make bor på Torstensonsgatan 57. Vi skulle, 
enligt planarkitekten nere på visningen den 7 juni, ha fått 
information från Borås stad om att kommunen har för avsikt 
att bygga bort parkeringsplatsen mellan vårt hus och Gustav 
Adolfskyrkan. Det har vi inte fått. Inte heller någon annan 
i huset vi bor i eller huset mittemot som också kommer att 
påverkas av eventuell ny bebyggelse har erhållit någon som 
helst information. Alla läser inte BT, där ni tydligen annon-
serade, så vi tycker väl inte att ni gjort vad ni ska gällande att 
informera berörda parter.

Enligt planerna tänker ni ta bort parkeringsplatsen. Var ska 
våra besökare då parkera? Området är aktivt, både kyrkan, 
Bäckängskolan och Kulturhuset har mycket aktiviteter. 
Parkeringen utanför Bäckängskolan är ofta full. Vi tillställ-
ningar i kyrkan parkerar redan idag många sina bilar utmed 
gårdsgatan. Om ni nu också bygger ett nytt hus, vart har ni 
tänkt att de som bor där ska parkera sina bilar? Ni skriver i 
er plan att det inte behövs parkeringar i centrum för alla går 
eller cyklar. Nu arbetar väl inte alla i centrum och då behövs 
bil. Området lockar mycket barnfamiljer, och då krävs också 
bilar för att barnen ska nå sina aktiviteter.

Men det viktigaste av allt är att vi tror att den kommande 
byggnaden riskerar att medföra en betydande olägenhet för 
befintliga bostäder genom kraftigt försämrad sikt, minimalt 
dagsljusinsläpp och skuggning större delen av dagen. Enligt 
2. Kap § 9 i PBL får inte placering av byggnadsverk ske så att 
de påverkar omgivningen eller människor och ger betydande 
olägenheter. Detta anser vi kommer att ske om planerad 
byggnad byggs. Vi som bor på den befintliga fastigheten 
Nötskrikan kommer att få känslan av att bo i en bunker då 
dagsljuset och solen till stor del kommer att försvinna för 
oss.

Kommentar
Utskicket av handlingar i samband med samråd av en detalj-
plan går till fastighetsägarna till de fastigheter som kommu-
nen bedömt som sakägare i detaljplanen. I brevet ombeds 
fastighetsägare eller kontaktpersoner för samfälligheter att 
informera eventuella hyresgäster och andra ägare om infor-
mationen. Det innebär att enskilda hyresgäster och boende i 
bostadsrättsföreningar inte får brev skickade till sig. I det här 
fallet är HSB:s bostadsrättsförening Kråkan fastighetsägare 
till Nötskrikan 10 och det är de som fått brevet. För att ändå 
försöka nå så många som möjligt, både sakägare och övriga, 
har vi också annonserat i Borås Tidning. 

I området finns mycket allmän parkering och de platser 
som försvinner i och med denna detaljplan har redan blivit 

ersatta i samband med tidigare antagen detaljplan för PA 
Halls Terrass. Vid stora evenemang, och speciellt om det är 
flera samtidigt, kan trycket på parkeringsplatser bli stort. Då 
finns dock flera anläggningar i centrum som kan användas 
för de som har möjlighet att gå en lite längre sträcka mellan 
bil och målpunkt. Borås Stad arbetar, med utgångspunkt i 
stadens nya översiktsplan och nya miljömål, för att utnyttja 
marken så smart och effektivt som möjligt, vilket innebär 
att det i centrumnära lägen inte är möjligt att dimensionera 
antalet parkeringsplatser efter de sällan uppkomna tillfällen 
då parkeringsbehovet är som allra störst. 

Vid nybyggnation ska stadens parkeringsregler tillämpas.
Detaljplanen tillåter att det byggs underjordisk parkering 
under byggnaden, men eftersom ytan är begränsad i storlek 
kan det krävas parkeringsköp. Markanvisningstävlingen som 
planeras ska ha tema hållbart vardagsliv vilket innebär att 
många av de som flyttar in kanske inte har egna bilar.  

Inför granskningsskedet har detaljplanen reglerats något 
hårdare för att säkerställa att byggnaden hamnar utmed 
Torstensonsgatan och Gustav Adolfsgatan i söder. Avståndet 
mellan ny byggnad och befintlig byggnad på Nötskrikan har 
ökats med 1,5 meter, vilket innebär ett avstånd på 4,5 meter 
och regleras med prickmark istället för korsmark. 

Inför granskningsskedet har en solstudie tagits fram. Solstu-
dien visar att skuggning av kvarteret Nötskrikan framförallt 
sker västerifrån. Den nya bebyggelsen påverkar inte gården 
i någon större utsträckning. Däremot påverkas den södra 
fasaden på befintlig byggnad på fastigheten Nötskrikan 10 
där befintlig fasad möter ny. Bedömningen är att bebyggelsen 
inte medför någon betydande olägenhet.

Se mer kring hur byggnaden regleras i detaljplanen under 
kommentar på punkt 6 i yttrande S14 nedan.

S14 Styrelsen brf Kråkan, Nötskrikan 10
Vi beklagar att ingen i styrelsen eller någon av våra medlem-
mar har blivit informerade eller kallade till samrådsmötet 
utan har fått ta del av informationen via annons i Borås 
Tidning. Kallelse skall ju ske enligt rutiner, och detta har 
inte skett. Styrelsen och övriga medlemmar har betydande 
invändningar vilket följer nedan.

1. Ny byggnation. 
Byggnaden förstör hela området - såväl estetiskt som 
kulturellt. En vacker kyrka och kyrkpark behöver utrymme 
runt omkring sig för att inte bli ” kvävd” av andra byggnader. 
Hela denna fantastiska plats kommer att förlora sin identitet.
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2. Hållbart byggande. Vad menas? 
Huset, som är tänkt att byggas på den befintliga parkeringen, 
kommer att totalt påverka Brf Kråkan/Nötskrikans boende 
negativt.

a. De boende kommer att få sin utsikt mot kyrkan och 
kyrkparken helt förstörd.

b. Förtätningen gör att det blir en instängd miljö och rymden 
av luft blir begränsad. Brf Kråkan har lagt ut stora summor 
för att få innergården och miljön för våra boende så attraktiv 
och miljövänlig som det någonsin går i harmoni med kyrkan 
och dess omgivning.

c. Vi hänvisar till PLB (Plan- och bygglagen 2010:900 ). 
Där skrivs att kulturvärden skall beaktas och konsekvenser 
för kulturvärdena skall beskrivas och att man skall skydda 
kulturvärdena i detaljplanen.

3. Förtätning av Borås. 
Är det att förtäta Borås att bygga 10-20 lägenheter på en 
parkeringsplats vid kyrkan? ( Återkommer nedan till detta 
med parkeringar på Lugnet.) Byggnader som byggs i de 
centrala ”förtätade” områdena är väldigt dyra och detta blir 
nog inte något undantag. Byggnaden som ni planerat med sin 
speciella anpassning till denna plats kommer att bli tillgänglig 
till en mycket begränsad elit. Inte till ungdomar, som behöver 
komma in på bostadsmarknaden eller äldre medelinkomst-
tagare som har störst behov. Dessutom har ni ju planer på att 
någon slags ”verksamhet” skall etablera sig i markplan. Vad 
för verksamhet? Idag är det tomma lokaler både i City och 
Knalleland och det är inte lätt att hyra ut lokaler på Lugnet 
och få ”rätt” betalt.

4. Parkeringsplatser. 
Redan nu är det parkeringsproblem på Lugnet, och här tar 
ni bort 21 parkeringsplatser - inte minst till de som besöker 
kyrkan, teatern och Bäckängsgymnasiet. Och hänvisning till 
parkeringshus långt borta duger inte för en barnfamilj eller 
för övriga, som bosätter sig på Lugnet och är i stort behov att 
ha sin bil i närheten. Ni hänvisar till cykelparkering. Visst - 
tanken är god, men skall man cykla till centrum från Lugnet 
så är det inte lätt, med Kungsleden och diverse trappor ner 
mot city. Människor som flyttar till stan har bil. Även äldre 
och fram för allt barnfamiljer. För att ta sig till sina sommar-
ställen, butiker, sjukhus, dagis, skolor etc.

5. Lekplatser. 
Ni skriver att det finns en lekplats vid Vattentornet. Vi 
påpekade på samrådsmötet att vi tycker att ni skall gå dit 
och titta. Detta är ingen lekplats som ” ligger i tiden” , den 
behöver rustas upp. Och med tanke på att man nu gör i 

ordning Vattentornet så tycker vi att detta även borde ingå i 
planen. Lekplatsen har blivit ett ”tillhåll”. Och det är sällan 
som någon med barn eller barnbarn går dit. 

6. Byggnationen som är planerad och våra synpunkter kring 
detta.

Om det nu trots alla våra invändningar skall byggas, så har vi 
några mycket viktiga krav;

a. Max två våningar på huskroppen mot Gustav Adolfskyr-
kan , inklusive gatuplanet.

b. Huskroppen skall ligga så nära Gustav Adolf Kyrkan 
som möjligt samt att fastigheten på Torstenssonsgatan skall 
placeras så nära gatan som möjligt.

c. Avståndet mellan nuvarande huskropp Torstenssonsgatan 
och den nya byggnaden skall vara minst 4,5 meter för att 
väggen skall kunna underhållas och att man kan komma in 
med arbetsfordon. Det finns även fönster på denna vägg.

d. Enligt Svensk Byggtjänst så anges det en viktig del att 
man skall ta hänsyn till kulturvärdet vid nybyggnation och 
här tänker ni bygga kring en vacker kyrka. Om man skall 
ta hänsyn till tillgänglighet för olika människor, t ex till 
människor med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, 
var skall dessa människor parkera när de vill till kyrkan eller 
kulturhuset?

e. Vi förutsätter också att den betydande nivåskillnad som är 
mellan parkeringsplatsen och vår innergård tas hänsyn till. 
Om det blir problem med vattenintrång i vår fastighet efter 
utgrävning etc., då får ni stå för konsekvenserna.

f. Styrelsen för Brf Kråkan vill ha tillgång till en konsekvens-
analys för projektet. Eftersom våra boende på Nötskrikan 
blir drabbade förutsätter vi att vi i styrelsen får ta del av er 
konsekvensanalys!

7. Torstenssonsgatan. 
Har ni planerat att det skall bli entréer från Torstenssonsga-
tan? Vi föreslår i så fall att hela Torstenssonsgatans första del, 
dvs från huskroppen till korsningen Södra Kyrkogatan även 
ingår i arkitekttävlingen och att kommunen tar sitt ansvar 
här för att få till en ny innovativ arena. Borås Stad gjorde ju i 
ordning hela Torstenssonsgatan för några år sedan, men det 
har inte blivit mer än några parkbänkar och en plantering 
längst bort mot Engelbrektsgatan. De gräsytor som finns 
längst med gatan sköts otroligt dåligt och används i mångt 
och mycket som hundrastplatser!! Biltrafik har ju stängts av 
sedan tidigare men nu behövs ett nytt tag.!! 
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Slutsatsen av denna skrivelse är att vi från Brf Kråkan 
överklagar hela den planerade bebyggelsen och vi förutsätter 
att ni kommunicerar med undertecknad styrelse, vilken 
företräder samtliga boende i Brf Kråkan.

Kommentar
Gällande information om samrådet, se kommentar till 
yttrande S13. Informationsbrevet har skickats till bostads-
rättsföreningens postadress och inte till enskilda boende eller 
styrelsemedlemmar. 

1. Platsen har en speciell identitet som är viktig för kommu-
nen. Den nya byggnaden måste därför utformas så att den får 
en karaktär som tar hänsyn eller på annat sätt stärker intryck-
et av platsen och omgivningen. I en markanvisningstävling är 
det kommunen som avgör byggnadens arkitektoniska gestalt-
ning och estetik. Detaljer kring utformning kommer därför 
inte att regleras i detaljplanen utan i markanvisningstävlingen 
och i bygglovet. Se mer kring hur byggnaden regleras i 
detaljplanen under kommentar på punkt 6 nedan.

2. Med hållbart byggande avses i det här fallet fokus på 
klimatsmarta lösningar där jordens resurser används på 
ett bra sätt. Eftersom planområdet ligger centralt och nära 
butiker, restauranger m.m. finns till exempel goda möjlig-
heter för de som flyttar in att använda kollektivtrafik eller 
cykel/gång som huvudsakliga färdmedel. En annan aspekt av 
hållbart byggande kan vara gestaltning och kulturvärden. Se 
mer kring detta under kommentar på punkt 6 nedan. 

3. Förtätning av Borås sker på flera platser samtidigt, med 
projekt av olika karaktär och skala. I dagsläget är det inte 
bestämt vilken typ av verksamhet som etableras på bottenvå-
ningen. Detaljplanen möjliggör verksamhet som till exempel 
café eller butik om det finns intresse för det, men reglerar 
inte att det måste vara det.

4. Gällande parkering, se kommentar till yttrande S13. 

5. Tekniska förvaltningen är ansvariga för skötsel av 
lekplatser och arbetar löpande med upprustning. Det finns 
lagstiftning som reglerar vilken typ av lekanordningar som 
är godkända och hur ofta de behöver bytas ut. Synpunkterna 
skickas vidare till tekniska förvaltningen som får avgöra om 
och i så fall när det krävs åtgärder. Lekplatsen är i gällande 
plan parkmark och eventuella åtgärder behöver inte föregås 
av en ny detaljplan. 

6. Detaljplanen reglerar inte maximalt våningsantal. Istället 
regleras maximala totalhöjder. Höjderna har satts så att 
byggnaden utmed Torstensonsgatan inte blir högre än 

befintlig byggnad norrut på Nötskrikan 10 och att den utmed 
Gustav Adolfsgatan inte blir högre än församlingshemmet på 
Orren 8. 

Byggrätten har reglerats så att den nya byggnaden hamnar 
längs Torstensonsgatan och Gustav Adolfsgatan, med en 
gård i nordöst. Avståndet mellan befintlig byggnad på 
Nötskrikan 10 och ny byggnad har ökats till 4,5 meter och 
regleras nu med prickmark istället för korsmark.

Kring kyrkan och kulturhuset finns fortfarande flera 
allmänna parkeringsplatser som kan användas av besökare.

Marknivåer regleras inte i detaljplanen och avrinning av 
vatten får säkerställas i samband med byggnation.

Planbeskrivningen finns för att beskriva planförslaget och 
dess konsekvenser inom olika frågor. En separat konsekvens-
analys kommer därför inte tas fram. 

7. Torstenssongatan som helhet kommer inte att tas med 
i denna detaljplan. I dagsläget är det inte bestämt om den 
kommer ingå i markanvisningstävlingen. Gatan är enligt 
gällande plan gågata vilket gör att eventuella åtgärder inte 
behöver föregås av en ny detaljplan. Synpunkterna kring 
gatans gestaltning skickas vidare till tekniska förvaltningen 
som är ansvariga för skötseln av gatan och som får avgöra 
om det krävs åtgärder. 

Samrådet är det första skedet i detaljplaneprocessen där 
sakägare och övriga har möjlighet att lämna synpunkter. 
Nästa steg är granskningen då det återigen finns möjlighet 
att lämna synpunkter. Alla sakägare som har yttrat sig under 
samrådet och/eller granskningen och inte fått sina synpunk-
ter tillgodosedda har rätt att överklaga antagandebeslutet av 
detaljplanen.

S15 Adventkyrkan, Nötskrikan 9
Inför det planerade nybygget på Innerstaden 1:3 Nötskrikan 
vill vi i Adventkyrkan anföra följande:

1. Då runt 25% av våra aktiva medlemmar bor utanför Borås 
stad behöver många åka bil till kyrkan. Vi tar upp alla våra 
egna parkeringsplatser(13) och använder runt 10 platser på 
parkeringen där den nya byggnaden ska uppföras.

2. Våra besökare kommer främst via Salängsgatan, och 
med den nya byggnaden på plats så kommer kyrkan ligga 
mer undangömd. Om det skulle finnas någon möjlighet att 
fortfarande kunna synas mer från Salängsgatan skulle vi 
uppskatta det mycket.
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Övrig information: 
- Lördagar 09:30 – 13:00 är det som mest aktivitet i Advent-
kyrkan

Kommentar 
Gällande parkering, se kommentar till yttrande S13.

Eftersom Adventskyrkan ligger en bit in på Gustav Adolfsga-
tan och aktuellt planområde är beläget mellan Gustav Adolfs-
gatan och kyrkan kommer planerad byggnad att skymma 
kyrkan sett från sydväst. Från Salängsgatan (sydöst) påverkar 
inte planförslaget kyrkans synlighet. 

3. Synpunkter från övriga
S16 Boende, Orren 4
Jag tycker att det byggs alldeles för tätt i Borås centrala 
stadsdelar. Man tar bort alla grönytor och stora träd, och det 
blir bara hus och asfalt kvar. Detta gäller både i centrum, och 
stadsdelarna i närheten.

Människor mår bra av att ha träd och grönska omkring sig. 
Särskilt i dagens stressade samhälle är det viktigt att det finns 
mycket grönska. Och eftersom vi har den väldigt kraftigt 
trafikerade Kungsleden rakt genom staden (och inte så långt 
från kv Nornan), så behövs det ju stora träd för att rena luften 
från avgaser.

När höghusen på kvarteret Asplyckan byggdes så högg man 
ner gamla, stora, fina träd på Åsbogatan, Kungsgatan och 
mot Kvarngatan. Och nu förmodar jag att man tänker hugga 
ner de fina träden på parkeringen Nornan (se bild ovan). I 
planbeskrivningen står att den trädkrans av oxel och buskar 
som finns där nu…”kan dock komma att ersättas ”. Varför 
inte skriva att den ska ersättas eller bevaras.

Så snälla, planera för att bevara och nyplantera många grön-
områden och träd runt om i staden, i närheten av människors 
bostäder. 

Och tillåt bara att det byggs hus som passar in i befintlig 
bebyggelse i kvarteret, inte stora, fula komplex (t ex som det 
man först planerade att bygga vid Övre Kvarngatan/Andra 
Villagatan).

Kommentar
Samhällsbyggnadsnämnden håller med om att grönytor och 
stora träd är viktiga. Speciellt när staden förtätas. Många av 
träden i staden är skyddade av den anledningen. Bland träden 
vid parkeringen har några redan tagits ner för att de var 
sjuka. I planen finns det möjlighet att skapa en förträdgård 
som skulle kunna innebära ny växlighet och gröna väggar 
mot gaturummet. Ny växlighet skulle också kunna planteras 

på gården.

Vilken typ av ny vegetation och var den kan planteras kom-
mer studeras noggrannare i samband med markanvisnings-
tävling, bygglov och byggnation.

Byggnadens gestaltning är viktig, men styrs inte i detaljpla-
nen. Det kommer att studeras mer noggrant i samband med 
markanvisningstävling och bygglov.

S17 Övrig, besökare till området
Jag är angelägen om att lämna ett par synpunkter på planerna 
att bygga ett bostadshus på nuvarande parkering i kvarteret 
Nötskrikan.

1. Jag besöker ofta min mamma som bor i ett angränsande 
kvarter. Ofta behöver jag parkera längre tid än de tillåtna 
två timmarna utmed gatorna och då nyttjar jag Nötskrikans 
parkering. Det blir betydligt längre att gå om jag ska använda 
andra parkeringsplatser. Ännu fler boende i området skulle 
dessutom öka parkeringsproblematiken. Ska det finnas garage 
i huskroppen? Även om så skulle vara blir det fler människor 
som har ärenden till huset, besökare, hantverkare, hemtjänst 
osv.

2. Ett bostadshus på den aktuella ytan skulle hamna mycket 
nära Gustav Adolfskyrkan, vilket inte skulle vara estetiskt 
tilltalande enligt min uppfattning. Det vackra området runt 
omkring kyrkan skulle påverkas negativt.

Kommentar
Gällande parkering, se kommentar till yttrande S13.

Gällande byggnadens form och gestaltning i förhållande till 
kyrkan, se kommentar till yttrande S14.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Mattias Nilsson 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt





SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN32

1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller flera delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Illustrationskarta, som i bild visar ett eller flera exempel på 
hur det skulle kunna se ut när detaljplanen är färdig. Den är 
inte juridiskt bindande.

Planbeskrivning, som redovisar planens syfte och förut-
sättningar. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den vinner 
laga kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 
helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan.

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 
skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 

som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka 
sex månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. 
För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det vinner planen laga 
kraft, om inte planen 
överklagats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen vunnit laga 
kraft är det inte längre 
möjligt att överklaga 
beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.



SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN34

bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen vinner även laga kraft, om ett överklagande inte 
går igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 





samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan





Lugnet, del av Innerstaden 1:3, Nötskrikan 

Detaljplan | Diarienummer: BN 2014‐1172 | Huvudsaklig användning: Bostäder | Aktuell status i 
planarbetet: Granskning 

 

Syftet med detaljplanen är att förtäta kvarteret Nötskrikans södra del genom att tillåta byggande av 
bostäder på den parkeringsplats som finns där idag. Detaljplanen ger även möjlighet till etablering av 
centrumverksamhet. Planområdets speciella plats kräver hög arkitektonisk kvalitet. 

 

Området tillhör stadsdelen Lugnet och angränsar till kvarteret Nötskrikan som ligger norr om Gustav 
Adolfs kyrka. Planområdets storlek är ca 880 kvm. Marken är idag en parkeringsplats och ägs av 
kommunen. För området gäller stadsplan P390 som vann laga kraft 1972. Gällande detaljplan anger 
parkering för det aktuella området. 

 

Samrådstiden pågick från den 16 maj ‐ den 13 juni 2018. 

 

Granskningstiden pågår mellan 30 januari ‐ 27 februari. 

Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen. 

 

Ta del av handlingarna 

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 
Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan 
komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e‐post eller post. 
Kontakta oss så hjälper vi dig! 

 

Har du synpunkter på detaljplanen? 

Skicka synpunkter senast den 27 februari via e‐post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2014‐1172), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha 
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går 
även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 

 

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna 
till att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att 
informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat 
dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen. 

 

Detaljplanen finns med som prioriterad i gällande verksamhetsplan för 2019PDF.  



 

För mer information 

Planarkitekt Mattias Nilsson tfn. 033‐34 84 88, e‐post mattias.nilsson@boras.se 

Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033‐35 85 14, e‐post: paulina.bredberg@boras.se 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på motion av Annette Carlson och Oliver Öberg 

(M) Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad 

trygghet 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Motionen är besvarad.            

 

 

Datum 

2019-04-24 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-04-24 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2018-00371 Programområde 1 

Handläggare: Peder Englund 
 

Datum 

2019-04-11 Peder Englund 

  Avdelningschef 

 

CKS1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 

SVAR PÅ MOTION 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00371 2.8.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Annette Carlson och Oliver Öberg 

(M) Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad 

trygghet 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Motionen är besvarad.            

Ärendet i sin helhet 

Annette Carlson och Oliver Öberg (M) har vid Kommunfullmäktiges 

sammanträde 2018-05-17 lämnat in förslaget att Borås Stad aktivt ska arbeta 

tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna användas på 

brottsutsatta områden i centrala Borås. 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) har 

en nära och kontinuerlig samverkan med lokalpolisområde Borås om bland 

annat trygghetsfrågor. 

Lokalpolisområde Borås har i en skrivelse 2018-11-19 ingivit en anmodan 

gällande kameraövervakning i Borås Stad. I anmodan hemställs att 

Lokalpolisområde Borås tillsammans med Borås Stad utreder förutsättningar 

och tar fram en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 

vid otrygga platser i Borås Stad.  

Vid Kommunstyrelsens sammanträde 2019-01-07 beslutades att utreda 

förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 

kameraövervakning i Borås Stad. CKS arbetar med att ta fram förutsättningar 

och förslag på plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning 

och målsättningen är att den ska vara klar för beslut till hösten 2019. 

Beslutsunderlag 

1. Motion av Annette Carlson (M) och Oliver Öberg (M) 

2. Bilaga: Protokollsutdrag 2019-01-21 § 25 Anmodan  

Samverkan 

Polismyndigheten, Polisområde Älvsborg, Lokalpolisområde Borås. 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande  Peder Englund

    Avdelningschef 



MOTION  2018-05-17 
MODERATERNA   KOMMUNFULLMÄKTIGE 

   

 
Trygghetskameror på brottsutsatta platser för ökad trygghet 

 
Trygghet är en förutsättning för att stadens invånare ska kunna leva ett gott liv. Tillåts otrygghet 
och kriminalitet att få fäste blir det betydligt svårare att leva det liv man själv önskar. Att 
upprätthålla lag och ordning och skapa trygga miljöer är således en fråga om att försvara varje 
människas frihet, och därför naturligt för Moderaterna att prioritera. 
 
Som en del i den större trygghetssatsning som partiet har startat, vill vi utöka möjligheten att 
använda kameraövervakning. Kameraövervakning har tidigare använts på i Borås - med goda 
resultat - för att bekämpa kriminalitet. Nu har polisen meddelat att kameraövervakning kommer 
nyttjas i områden, som tillsammans med Borås Stad och AB Bostäder, identifierats som särskilt 
brottsutsatta. Det ser vi som mycket positivt.  

 
Moderaterna ser dock även att andra delar av staden sedan en tid präglats av upplevd otrygghet 
och kriminalitet. Det gäller bland annat de centrala delarna av Borås. Vi föreslår därför att 
kommunen ska verka för att trygghetskameror även ska kunna användas i dessa områden i den 
mån polisen själva finner det lämpligt.  
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Att Borås Stad aktivt arbetar tillsammans med polisen för att trygghetskameror ska kunna 
användas på brottsutsatta områden i centrala Borås. 
 
För Moderaterna  
 
Annette Carlson (M) 
Oliver Öberg (M) 
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Sammanträdesdatum 
2019-01-21 

Kommunstyrelsen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 25 Dnr KS 2018-00820 2.8.2.25 

Anmodan gällande kameraövervakning i Borås Stad 

Kommunstyrelsens beslut 
Utreda förutsättningar och ta fram en plan för eventuell samverkan vad gäller 
kameraövervakning vid otrygga platser i Borås Stad.       

Ida Legnemark (V) lämnar en anteckning till protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 
Polismyndigheten, Region Väst, Lokalpolisområde Borås, hemställer att Borås 
Stad tillsammans med Lokalpolisområde Borås utreder förutsättningar och tar 
fram en plan för en eventuell samverkan vad gäller kameraövervakning vid 
otrygga platser i Borås Stad.  

Det som behövs kartläggas i en eventuell samverkan är exempelvis ansvars-och 
kostnadsfördelning, behovsanalyser samt nyttjanderätter vid kameraplacering 
samt integritetsfrågor. 

Beslutsunderlag 
1. Inkommen skrivelse från Polismyndigheten





 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende: Förtydliga Beredskapen! 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Initiativärendet är besvarat. 

 

 

 

 

Datum 

2019-05-02 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2019-05-02 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2019-05-07 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00339 2.8.2.0 Programområde 1 

Handläggare: Peder Englund 
 

Datum 

2019-04-26 Peder Englund 

  Avdelningschef 

 

CKS2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755 
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Datum 

2019-05-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00339 2.8.2.0 

  

 

Svar på initiativärende: Förtydliga Beredskapen! 

Kommunstyrelsens beslut 

Initiativärendet är besvarat.        

Sammanfattning 

 Initiativtagarna framhåller att det föreligger en informationsbrist om vad 

Krisledningsnämndens uppdrag och ansvar är samt om händelser som branden 

vid Evedalsgatan den 27 februari är av arten ”extra ordinära händelser i 

fredstid”. De efterfrågar ett förtydligande och tolkning av 

Krisledningsnämndens ansvar och arbetssätt samt vad som kan definieras som 

extraordinära händelser. Initiativtagarna förslår Kommunstyrelsen att besluta att 

Krisledningsnämnden ges en redovisning om nämndens arbetssätt, ansvar och 

befogenheter samt vilka händelser som kan definieras som extraordinär 

händelse. 

     

Ärendet i sin helhet 

Initiativtagarna framhåller att det föreligger en informationsbrist om vad 

Krisledningsnämndens uppdrag och ansvar är samt om händelser som branden 

vid Evedalsgatan den 27 februari är av arten ”extra ordinära händelser i 

fredstid”. De efterfrågar ett förtydligande och tolkning av 

Krisledningsnämndens ansvar och arbetssätt samt vad som kan definieras som 

extraordinära händelser. Initiativtagarna förslår Kommunstyrelsen att besluta att 

Krisledningsnämnden ges en redovisning om nämndens arbetssätt, ansvar och 

befogenheter samt vilka händelser som kan definieras som extraordinär 

händelse. 

Redovisning 

Extra ordinära händelser regleras i Lag (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Enligt 1 kap 

4§ definieras en extra ordinär händelse en händelse som; 

 Avviker från det normala 

 Innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig 

störning i viktiga samhällsfunktioner och som 

 Kräver skyndsamma insatser av en kommun eller landsting. 



Borås Stad 
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Samhällsstörning saknar definition i lag men innebär; 

 En händelse som drabbar många människor eller stora delar av 

samhället och hotar grundläggande värden och funktioner 

 Ett tillstånd som inte kan hanteras med normala resurser och 

organisation 

 En oväntad händelse som, utanför det vanliga och vardagliga och som 

fodrar samordnade åtgärder från flera aktörer 

 Ett ökat behov av samordning. 

I Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser 

beskriver hur kommunen ska organisera sig under en samhällsstörning eller 

extraordinär händelse samt hur kommunens organisation för krisledning leder, 

samordnar, samverkar och säkerställer en hög förmåga för att hantera en 

extraordinär händelse. Det övergripande målet för kommunens krisberedskap 

är att kommunen ska ha en väl förberedd krisorganisation som snabbt kan träda 

i funktion för att samordna kommunens insatser för att begränsa 

konsekvenserna och lindra effekterna av samhällsstörningar och extra ordinära 

händelser. Kommunens centrala krisledning utgörs av Krisledningsnämnden, en 

krisledningsstab samt andra stödfunktioner. Varje nämnd/förvaltning ska ha 

egna krisberedskapsplaner.  

Borås Stads Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära 

händelser är under revidering med beaktande av den nya överenskommelsen 

mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 

kommunerna, Borås Stads nya organisation, funktionen Tjänsteman i beredskap 

(TIB), samt det nya förhållningssättet vad gäller kommunerna och civilt försvar. 

Planen kommer att redovisas till Kommunstyrelsen innan sommaren 2019. 

 

Borås Stad har fyra krisberedskapsnivåer som används för att anpassa det 

centrala krisberedskapsarbetet;  

 Nivå 1: Grundberedskap  

 Nivå 2: Störning (stab i beredskap) 

 Nivå 3: Stabsläge  

 Nivå 4: Förstärkt stabsläge (extraordinär händelse) 

 

Kommunchefen eller dennes ersättare beslutar om nivå 1-3, 

Krisledningsnämndens ordförande, eller vid förhinder vice ordförande, beslutar 

om nivå 4 läge ska intas. 

 

Krisledningsnämnden 
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Krisledningsnämnds ansvar regleras i Lag (2006:544) om kommuners och landstings 

åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap regleras i 2kap 

2-6§§ samt i Borås Stads Reglemente för Kommunstyrelsen 11§. Reglementet är 

under politisk beredning.  

Krisledningsnämnden fungerar som stadens politiska ledning om kommunen 

drabbas av en extraordinär händelse och har det yttersta övergripande ansvaret för 

krishanteringen. En extraordinär händelse innebär inte per automatik att 

Krisledningsnämnden ska träda i funktion, det är omständigheterna i det 

enskilda fallet som avgör detta. Krisledningsnämnden kan också samlas utan att 

en extraordinär händelse är beslutad för att hålla nämnden informerad om 

händelsen. 

Krisledningsnämnden ska fatta normativa beslut, dvs principiella och 

övergripande beslut, de fastställer inriktning och sätter ramar för den strategiska 

ledningen. När Krisledningsnämnden träder i funktion får nämnden överta 

beslutanderätten för hela eller delar av verksamhetsområden från kommunens 

nämnder.  

Krisledningsnämnden svarar för att; 

 Ange inriktningen för kommunens krishantering 

 Besluta om förändringar i servicenivåer inom kommunens 

verksamheter 

 Besluta om omfördelning av kommunens resurser 

 Tolka kommunens roll under den extraordinära händelsen 

 Företräda kommunen 

 Vid behov begära bistånd utanför kommunen. 

 

Branden vid Evedalsgatan den 27 februari 2019 

Branden var för alla näringsidkare och föreningar i fastigheten som eldhärjades 

en fruktansvärd händelse som på många sätt påverkade och påverkar deras 

tillvaro och dagliga liv. Branden medförde turligt nog inga personskador. 

Branden var dock inte en händelse som var att bedöma som extra ordinär händelse 

eller en allvarlig samhällsstörning.  Tjänsteman i beredskap (TIB) informerades 

snabbt om branden och sammankallade delar av den centrala krisledningsstaben 

samt informerade kommunstyrelsens ordförande (krisledningsnämndens 

ordförande) om branden och läget. 

Efter lägesbeskrivning gjordes bedömningen att inga av Borås Stads 

verksamheter hade behov av att sätta krisledningsplaner i verket utan de 

åtgärder och insatser som behövdes genomföras kunde göras i den befintliga 

verksamheten. Borås Stads verksamheter fick enbart smärre störningar genom 

att stänga ventilationen och avbryta idrottslektion i Lundbyhallen. I övrigt 
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initierades åtgärder och aktiviteter för att minimera följderna för de drabbade 

företagen och föreningarna; 

 Fritids- och folkhälsoförvaltningen informerades och förbereddes på 

insatser för de drabbade föreningarna 

 Näringslivsavdelningen informerades i samma syfte 

 Lokalförsörjningsförvaltningen gavs i uppdrag att finna lämpliga 

ersättningslokaler 

 Servicekontoret ansvarade för biträde vid släckningsarbetet och 

eventuell miljöpåverkan 

 Tekniska kontoret samt polisen angående trafikstörningar med 

anledning av branden 

 

Under eftermiddagen den 27 februari kallades och samlades kommunalråden i 

kommunchefens rum där en lägesbeskrivning och information om branden 

gavs. 

Branden vid Evedalsgatan var inte en händelse som krävde särskilda insatser 

eller samordningsbehov vilka inte kunde hanteras i den ordinarie verksamheten 

i Borås Stad. Som regel, oavsett händelse, och det kan bedömas att ett 

informationsbehov kan föreligga, informeras alltid Kommunstyrelsens 

ordförande och vice ordförande om händelsen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens skrivelse 

2. Initiativärendet: Förtydliga Beredskapen!   

Beslutet expedieras till 

1. Ingen expediering 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Peder Englund 

Avdelningschef 



Kommunstyrelsen 
2019-03-25 

Initiativärende 
 
 

 

 

Förtydliga beredskapen! 
 

 

I och med branden vid Evedalsgatan aktualiserades flertalet krisfunktioner inom Borås Stads 

verksamheter. Ingen information utgick till Krisledningsnämnden. I samband med detta återkom 

flertalet representanter ur Kommunstyrelsen tillika Krisledningsnämnden och efterfrågade 

information samt om krisledningsnämnden skulle kallas in eller ej.  

Det föreligger därmed en informationsbrist om vad Krisledningsnämndens uppdrag och ansvar är 

samt om händelser som branden, där en påverkan på samhällsfunktioner förelåg, är av arten 

”extraordinära händelser i fredstid”. Vi efterfrågar därmed ett förtydligande om 

Krisledningsnämndens ansvar och arbetssätt samt tolkningen av vad som kan definieras som 

extraordinära händelser. 

 

Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna Kommunstyrelsen besluta 

 

Att Krisledningsnämnden ges en redovisning om nämndens arbetssätt, ansvar och 

befogenheter samt vilka händelser som kan definieras som extraordinär händelse. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

 

Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 

Kommunalråd   Ledamot, Kommunstyrelsen 
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