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Datum 
2021-05-07 

 

Instans 
Kommunstyrelsen 

 
 

Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i 
Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset, måndagen den 17 maj 2021 kl. 
14:00 
 
 
Med anledning av Covid-19 genomförs sammanträdet helt digitalt med 
undantag för ordföranden och justeringsperson 
 
Kommunstyrelsens sammanträde är ej öppet för allmänheten, sammanträdet 
kommer att sändas via Boras.se) 

Inledning 
Sammanträdet inleds med redovisning av Koncerninköp samt Juridik med 
anledning av svar på initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Rättsliga tvister 
 
Därefter en redovisning från den Centrala Krisledningsstaben angående 
Coronapandemin 
 
 
Ulf Olsson 
Kommunstyrelsens ordförande 

Carl Morberg 
Kommunsekreterare 
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Kc                 Kommunchefen 
PF                 Personal och förhandling 
K                   Kommunikation 
KU                Kvalitet och utveckling 
M                  Mark och exploatering 
E                   Ekonomistyrning 
N                  Näringsliv 
SP                 Strategisk samhällsplanering  
CKS              Centrum för kunskap och säkerhet 
Ki                  Koncerninköp 
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Ärende 
1.  Val av justerare 

   
 

2.  Anmälningsärenden 
Dnr 2021-00344 1.1.2.25 Programområde 1 
  

3.  Delegationsbeslut 
Dnr 2021-00351 1.1.2.25 Programområde 1 
  

4. Kc1 Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i 
Borås 
Dnr 2021-00403 1.1.1.4 Programområde 1 
 

5. Kc2 Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås 
Dnr 2021-00387 1.1.1.4 Programområde 1 
  

6. Kc3 Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna 
Borås 
Dnr 2021-00399 1.1.1.4 Programområde 1 
  

7. Kc4 Avsägelse och fyllnadsval till Styrelsen för Coompanion Sjuhärad 
- Kooperativ utv. Sjuhärad och Kilmatråd 
Dnr 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 1 
  

8. Kc5 Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden 
Dnr 2021-00355 1.2.2.0 Programområde 1 
  

9. Kc6 Uppföljande granskning av informationssäkerhet 
Dnr 2021-00212 1.2.3.3 Programområde 5 
  

10. Kc7 Svar på initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian 
Silbvers (SD): Rättsliga tvister 
Dnr 2021-00158 1.1.2.25 Programområde 1 
  

11. Kc8 Svar på Revisionsrapport - Uppföljande granskning av 
samhällsplanering och  bostadsbyggande 
Dnr 2021-00236 1.2.3.3 Programområde 4 
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12. Kc9 Budgetuppföljning tertial 1 2021, Kommunfullmäktige 
Dnr 2021-00360 1.2.4.1 Programområde 4 
  

13. Kc10 Budgetuppföljning tertial 1 2021, Kommunstyrelsen 
Dnr 2021-00359 1.2.4.1 Programområde 4 
  

14. KU1 Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Hjälp barn i missbruksmiljö! 
Dnr 2019-00119 1.1.1.1 Programområde 2 
 

15. KU2 Svar på remiss av förstudie om användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska materiel och metoder 
Dnr 2021-00253 2.1.1.0 Programområde 1 
  

16. M1 Svar till HusArvid på markanvisningsansökan för projektet 
Lyckebo Sjöklint, del av fastigheten Viared 5:1, väster om Viareds 
Sommarstad 
Dnr 2020-00326 3.1.2.2 Programområde 4 
  

17. M2 Samverkansavtal avseende skyddsvall längs med Herrljungagatan, 
Alideberg, Glesvingen 12 och 17 
Dnr 2021-00395 3.1.2.25 Programområde 4 
  

18. M3 Exploateringsavtal, Glesvingen 12 och 17, Alideberg 
Dnr 2021-00394 3.1.2.7 Programområde 4 
  

19. M4 Markanvisning till Kynningsrud Bostäder AB efter vunnen 
markanvisningstävling för bostadsbebyggelse inom fastigheten 
Eken 15 i Parkstaden 
Dnr 2021-00285 3.1.2.2 Programområde 4   
  

20. E1 Projekteringsframställan för ombyggnad av Särlaskolan 7-9  
Dnr 2021-00334 2.6.1.1 Programområde 5 
  

21. E2 Avgift vid ansökan om godkännande av fristående förskola och 
utökning av befintligt tillstånd 
Dnr 2020-00962 1.1.2.25 Programområde 3 
  

22. E3 Information om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i 
annan kommun 2021 
Dnr 2021-00322 3.7.1.0 Programområde 2 
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23. E4 Avtalsförslag nytt hyresavtal Sjöbohuset från 
Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr 2019-00740 1.2.4.0 Programområde 4 
  

24. E5 Intresseförfrågan om att arrangera SM-veckan vinter 2025 
Dnr 2021-00268 3.6.7.0 Programområde 4 
  

25. E6 Uppföljning intern kontrollplan 2020 för de kommunala bolagen 
Dnr 2021-00255 1.2.3.2 Programområde 1 
  

26. E7 Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund 
Dnr 2021-00206 1.2.4.1 Programområde 1 
  

27. E8 Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder 
Dnr 2021-00377 1.2.4.0 Programområde 1 
  

28. E9 Uppföljning intern kontrollplan 2020 
Dnr 2021-00221 1.2.3.2 Programområde 1 
  

29. E10 Revidering av Regler för internhyra 
Dnr 2020-00309 2.6.4.0 Programområde 5 
  

30. E11 Tilläggsbudget 2 2021 
Dnr 2021-00208 1.2.4.1 Programområde 1 
  

31. SP1 Miljörapport 2020 för Borås Stad 
Dnr 2020-00651 3.2.1.0 Programområde 5 
  

32. SP2 Borås Stads yttrande över remiss: Regional avfallsplan 2021-2030 
Dnr 2021-00101 1.1.2.1 Programområde 5 
  

33. SP3 Politiskt stödbrev för projektansökan till Viable Cities 
Dnr 2021-00389 3.2.1.0 Programområde 5 
  

34. SP4 Granskningsyttrande av ny översiktsplan för Ulricehamns 
kommun 
Dnr 2020-00270 3.1.1.5 Programområde 4 
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35. SP5 Granskningsyttrande över detaljplan för Alideberg, Glesvingen 17 
Dnr 2015-00444 214 Programområde 4 
  

36. SP6 Yttrande över ansökan om planbesked för Sandared 1:613 
Dnr 2021-00066 3.1.1.2 Programområde 4 
  

37. SP7 Yttrande planbesked för Grönfinken 1 Borås 
Dnr 2020-00918 3.1.1.2 Programområde 4 
  

38. SP8 Uppdrag för bostäder med särskilt stöd i Viskafors 
Dnr 2021-00375 3.1.1.0 Programområde 4 
  

39. SP9 Borås Stads remissyttrande över Regional vattenförsörjningsplan 
för dricksvatten i Västra Götalands län 
Dnr 2021-00137 1.1.2.1 Programområde 5 
  

40. CKS1 Uppföljning av visselblåsarfunktionen 
Dnr 2021-00352 1.4.1.25 Programområde 1 
  



Instans 

Kommunstyrelsen 

BESLUTSFÖRSLAG 

Redovisning av kommunalt partistöd för 

Kristdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

Kommunalt partistöd 2021 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas. 

Datum 

2021-04-26 Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Datum 

2021-05-01 Annette Carlson 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner 

Kommunalråd 

 Tillstyrkes

 Alternativt förslag

Diarienummer: KS 2021-00403 1.1.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 

Datum 

20210426 Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

Kc1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00403 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 

Kristdemokraterna i Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunalt partistöd 2021 till Kristdemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 

Kristdemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 

2020 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av kommunalt partistöd för Kristdemokraterna i Borås

  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Kristdemokraterna i Borås 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 











 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00387 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i 

Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunalt partistöd 2021 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 

Centerpartiet i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 2020 

har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i Borås  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Centerpartiet i Borås 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för Centerpartiet i 

Borås 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunalt partistöd 2021 till Centerpartiet i Borås kan utbetalas.                       

 

 

 

Datum 

2021-04-26 Ulf Olsson  

  Kommunstyrelsens ordförande 

 

Datum 

2021-05-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00387 1.1.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

20210426 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc2 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 

Sverigedemokraterna Borås 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunalt partistöd 2021 till Sverigedemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

 

 

 

 

Datum 

2021-04-26 Ulf Olsson  

  Kommunstyrelsens ordförande 

 

Datum 

2021-05-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00399 1.1.1.4 Programområde 01 

Handläggare: Carl Morberg 
 

Datum 

20210426 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00399 1.1.1.4 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av kommunalt partistöd för 

Sverigedemokraterna Borås 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunalt partistöd 2021 till Sverigedemokraterna i Borås kan utbetalas.                       

Ärendet i sin helhet 

Sverigedemokraterna i Borås har inkommit med redovisning av hur partistödet 

2020 har använts. Till redovisningen finns en granskningsrapport bifogad                     

Beslutsunderlag 

1. Redovisning av kommunalt partistöd för Sverigedemokraterna i Borås

  

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Sverigedemokraterna i Borås 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 







 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avsägelse och fyllnadsval till styrelsen för 

Coompanion – Kooperativ utv. Sjuhärad och Klimatråd  

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Tommy Ky (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 

Coompanion – Kooperativ utv. Sjuhärad. 

Anne-Marie Ekström (L) väljs till ledamot i styrelsen för Coompanion – 

Kooperativ utv. Sjuhärad till och med den 31 december 2022. 

Anna Svalander (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd. 

Kamran Rousta (L) väljs till ledamot i Klimatråd till och med den 31 december 

2022. 

Tobias Egerzon (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd. 

 

Datum 

2021-04-26 Ulf Olsson  

  Kommunstyrelsens ordförande 

 

Datum 

2021-05-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00042 1.1.1.3 Programområde 01 

Handläggare: Camilla Christensen 
 

Datum 

20210415 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

Kc4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Camilla Christensen 
Handläggare 
033 357031 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00042 1.1.1.3 

  

 

Avsägelse och fyllnadsval till styrelsen för 

Coompanion – Kooperativ utv. Sjuhärad och Klimatråd  

Kommunstyrelsens beslut 

Tommy Ky (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 

Coompanion – Kooperativ utv. Sjuhärad. 

Anne-Marie Ekström (L) väljs till ledamot i styrelsen för Coompanion – 

Kooperativ utv. Sjuhärad till och med den 31 december 2022.   

Anna Svalander (L) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd. 

Kamran Rousta (L) väljs till ledamot i Klimatråd till och med den 31 december 

2022. 

Tobias Egerzon (V) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i Klimatråd. 

Beslutsunderlag 

1. 2021-05-17. Beslutsförslag Avsägelse och fyllnadsval till styrelsen för 

Coompanion – Kooperativ utv. Sjuhärad och Klimatråd. 

Beslutet expedieras till 

1. Tommy Ky (L). ky.kontakt@gmail.com 

2. Anne-Marie Ekström (L). anne-marie.ekstrom@politiker.boras.se 

3. Per Florén, Näringsliv. per.floren@boras.se 

4. Coompanion – Kooperativ utv. Sjuhärad. sjuharad@coompanion.se 

5. Anna Svalander. Anna.svalander@boras.se 

6. Kamran Rousta. Kamran.rousta@politiker.boras.se 

7. Tobias Egerzon. T.egerzon@gmail.com 

8. Peter Krahl Rydberg, Strategisk Samhällsplanering. 

Peter.krahl.rydberg@boras.se 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 

mailto:anne-marie.ekstrom@politiker.boras.se
mailto:per.floren@boras.se
mailto:sjuharad@coompanion.se
mailto:Anna.svalander@boras.se
mailto:T.egerzon@gmail.com
mailto:Peter.krahl.rydberg@boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna 

mellanhavanden 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Fastställa styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna 

mellanhavanden” att gälla till och med 2024.             

 

 

 

Datum 

2021-04-28 Ulf Olsson  

  Kommunstyrelsens ordförande 

 

Datum 

2021-05-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00355 1.2.2.0 Programområde 01 

Handläggare: Louise Mattus Streiby 
 

Datum 

20210407 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 

 

KC5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
033 357062 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00355 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna 

mellanhavanden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fastställa styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna 

mellanhavanden” att gälla till och med 2024.             

Ärendet i sin helhet 

 Det förekommer stundtals att meningsskiljaktigheter råder kommuninternt 

mellan två bolag eller två förvaltningar eller mellan bolag och förvaltningar. För 

att underlätta att sådana interna tvister löses på smidigaste sätt finns behov av 

en fungerande handläggningsrutin. Under planerings- och uppföljningssamtal 

hösten 2016 diskuterades frågan och Stadsledningskansliet fick i samband 

därmed i uppdrag att föreslå handläggningsregler för sådana tvister. I anledning 

härav upprättades nu gällande styrdokument ” Handläggning av tvistiga 

kommuninterna mellanhavanden”.  

Styrdokumentet föreslogs gälla samtliga förvaltningar och helägda bolag i Borås 

Stad. Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017, § 35, (2017/KS0157 

108), att styrdokumentet ”Handläggning av tvistiga kommuninterna 

mellanhavanden” ska gälla i händelse av tvistiga frågor i Borås Stad mellan 

förvaltning och förvaltning, mellan helägt bolag och förvaltning samt mellan 

helägt bolag och helägt bolag.  Härefter inarbetades regeln i ägardirektiv 

gällande i respektive bolag.  Styrdokumentet gäller till och med 2021. 

Trots att det sedan införandet av handläggningsregeln är ytterst få ärenden som 

initieras vid juridiska enheten för tvistelösning i enlighet med dokumentet finns, 

inte minst av preventiva skäl, anledning att fastställa dokumentet på nytt. 

Styrdokumentet föreslås gälla till och med år 2024.           

Ärendets beredning 

Då inga ändringar i handlingsrutinen föreslås har remissförfarande inte ansetts 

nödvändigt.   

Beslutsunderlag 

1. Bilaga, Regler för handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden.
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder och bolag 

2. Bolagsgruppen 

3. Juridiska enheten, Stadsledningskansliet 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 

   Stadsdirektör 

 



 Strategi

Program

Plan

Policy

Riktlinjer

• Regler

Borås Stads
Regler för handläggning av 

tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden 



2 Borås Stad  |   Regler för  handläggning av tvistiga kommuninterna mellanhavanden

Borås Stads 
styrdokument

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställd av: Kommunfullmäktige  23 februari 2017 
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Gäller för: alla nämnder/förvaltningar och bolag/styrelser 
Gäller till och med: 2024
Dnr.2021-00355
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Handläggning av tvistiga kommuninterna 
mellanhavanden
Vid tvistiga interna mellanhavanden mellan bolag/förvaltningar inom Borås Stads organisationer 
ska följande handläggning gälla.

Vid tvistiga kommuninterna mellanhavanden skall parterna genom inbördes förhandlingar 
söka träffa överenskommelse. 

Om inte samförstånd kan uppnås ska parterna, utan onödigt dröjsmål, hänskjuta frågan till 
stadsledningskansliets juridiska enhet för särskilt förlikningsförfarande. 

För det fall överenskommelse inte kan uppnås genom särskilt förlikningsförfarande ska juridiska 
enheten besluta i den tvistiga frågan. 

Om endera parten begär det, ska frågan hänskjutas till kommunstyrelsens presidium, bestående 
av kommunstyrelsens ordförande, förste och andre vice ordförande, för avgörande. 

Handläggningsrutinen gäller tvister mellan förvaltning och förvaltning, mellan helägt bolag 
och förvaltning samt mellan helägt bolag och helägt bolag



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se

mailto:boras.stad%40boras.se?subject=
https://www.boras.se


 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppföljande granskning av informationssäkerhet 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om uppföljande 
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Uppföljande granskning av informationssäkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Upprättat svar från Kommunstyrelsen på revisionsrapport om uppföljande 

granskning av Borås Stads informationssäkerhetsarbete sänds till 

Revisionskontoret.         

Sammanfattning 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning utifrån granskningen 

av Borås Stads arbete med informationssäkerhet som genomfördes år 2017. 

Uppföljningens syfte är att genomföra en uppföljning av tidigare gjord 

granskning av informationssäkerhet samt att granska hur Borås Stad 

implementerat GDPR1 och NIS-direktivet2. 

Sammanfattningsvis visar granskningen att arbetet med informationssäkerhet i 

stora delar nedprioriterats på grund av otillräcklig planering och prioritering 

avseende det centrala införandearbetet med GDPR.  

               

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen genomförde 2017 en granskning av Borås Stads 

informationssäkerhet. Stadsrevisionen konstaterade vid den granskningen att 

den interna kontrollen avseende informationssäkerheten inte var tillräcklig. De 

brister som identifierades bedömdes främst bero på att Borås Stad till stor del 

saknade uppdaterade policys och rutiner för informationssäkerhet. Borås Stad 

hade ingen av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige fastställd 

informationssäkerhetspolicy. De dokument som fanns hade i flertalet fall inte 

beslutats i enlighet med delegationsordningen samt att de var inaktuella. 

Stadsrevisionen noterade också att inga utbildningar inom informationssäkerhet 

genomfördes. Det fanns ingen utpekad person i Borås Stad som jobbade 

övergripande med informationssäkerhetsfrågor.     

 

Kommunstyrelsen tar till sig Stadsrevisionens synpunkter och bedömningar och 

vill lämna följande svar: 

                                                      
1 GDPR, General Data Protection Regulation, Dataskyddsförordningen  
2 NIS-direktivet, för att höja EU-medlemsstaternas skyddsnivå när det gäller samhällskritisk 
infrastruktur, ex sjukvård, elförsörjning, vatten/avlopp. 
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När det gäller arbetet med Dataskyddsförordningen (GDPR) är det mesta av 

det som skall göras på plats i Borås Stad. Det finns regelverk som beskriver hur 

hanteringen av personuppgifter ska ske, det finns ett väl etablerade samarbete 

mellan förvaltningarna och Dataskyddsombuden, det finns tekniska lösningar 

för att kunna genomföra risk -och konsekvensanalyser utifrån krav i 

Dataskyddsförordningen och det finns IT-stöd för att kunna dokumentera 

personuppgiftsbehandlingarna på ett korrekt sätt. Årligen genomför 

Dataskyddsombuden revision på alla förvaltningars arbete inom området 

dataskyddsförordningen.  

Detta sammantaget gör att man framöver kan fokusera mer på det centrala 

informationssäkerhetsarbetet.  

 

Det primära uppdraget med att samordna informationssäkerheten i Borås Stad 

ligger på Stadsledningskansliet. Under april 2018 anställdes en 

informationssäkerhetsansvarig för att arbete med det övergripande 

informationssäkerhetsarbetet i Borås Stad. Vid denna tid saknade Borås Stad en 

övergripande plan och utpekad resurs för att hantera dataskyddsförordningen 

(GDPR) som började gälla 25 maj 2018. Då kunskap inom GDPR fanns hos 

informationssäkerhetsansvarig togs beslut att prioritera arbetet med anpassning 

av Borås Stads verksamheter till de krav som ställdes i GDPR och därmed 

skjuta på arbetet med informationssäkerhet fram i tiden. 

Under 2019 påbörjades arbetet med att införa ett LIS3 i Borås Stad. Ett 

ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) är den del av kommunens 

ledningssystem som styr informationssäkerheten i kommunens verksamheter. 

Att jobba enligt ett ledningssystem innebär att man jobbar gemensamt, 

strukturerat och enhetligt över hela kommunen. Arbetet med 

informationssäkerhet i Borås Stad påbörjades under 2019 och fram till nutid har 

det förarbete som krävs för ett väl fungerande LIS pågått. Följande aktiviteter 

har genomförts: 

 Verksamhetsanalys för att identifiera verksamheternas 

informationstillgångar samt verksamheternas interna och externa krav 

på informationssäkerhet. Därefter har informationen klassificerats för 

att hitta rätt nivå på skyddsbehov. 

 Riskanalys för att få kunskap om informationstillgångarna och 

verksamheternas krav och de eventuella hotens sannolikhet och 

konsekvenser. Riskanalysen och verksamhetsanalysen definierar 

tillsammans verksamhetens skyddsbehov. 

 GAP-analys för att jämföra verksamheternas existerande skydd och 

skyddsbehov med de säkerhetsåtgärder som föreslås i standarden för ett 

LIS-arbete. 

                                                      
3 LIS, Ledningssystem för informationssäkerhet 
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 Informationsträffar med samtliga förvaltningschefer för att informera 

dem om det kommande arbetet med införandet av ett LIS i Borås Stad.  

 Informationssäkerhetsgrupp med representanter från samtliga 

förvaltningar har skapats och träffats regelbundet Träffarna har i 

mycket hanterat frågor runt GDPR men har börjat svänga över till att 

mer hanterar informationssäkerhetsfrågor. 

 Utbildningsstöd inom området informationssäkerhet har införskaffats 

och beräknas att driftsättas under första halvåret 2021. 

  

Allt informationssäkerhetsarbete i en organisation ska utgå ifrån en 

informationssäkerhetspolicy vilket gör den till ett centralt dokument för 

informationssäkerhet. Vid uppstarten av informationssäkerhetsarbetet i Borås 

Stad fanns det ingen sådan policy. Ett arbete har genomförts med att ta fram en 

informationssäkerhetspolicy för Borås Stad. En informationssäkerhetspolicy för 

Borås Stad beslutades av Kommunfullmäktige den 25 februari 2021.  

Det fortsatta arbetet med informationssäkerhet under 2021 och framåt kommer 

att innebära ny träff med alla förvaltningar och dess ledningsgrupper för att 

informera om policy och det fortsatta arbetet med LIS i Borås Stad.  

Uppstart med att ta fram och införa kommunövergripande styrdokument och 

riktlinjer inom området informationssäkerhet. Resultatet från tidigare 

genomförd GAP - analys kommer att ligga till grund för det arbetet och hur det 

ska prioriteras. 

Att införa ett LIS i en sådan stor kommun som Borås Stad är tar lång tid och är 

ett arbete som kommer att vara ständigt pågående med regelbundna revisioner. 

Man kan ändå räkna med att det ta 4-5 år innan Borås Stad har kommit så långt 

att vi kan säga att allt finns på plats, gemensamma styrdokument, all personal är 

utbildad och informerad, och att vi i Borås stad har uppnått en hög, gemensam 

säkerhetskultur när det gäller informationssäkerhet.  

 

Beslutsunderlag 

1. Missiv Uppföljande granskning av Informationssäkerhet, 2021-02-08 

2. Rapport Uppföljande granskning av Informationssäkerhet 2021, 2021-02-08 

Beslutet expedieras till 

1. Revisionskontoret, revisionskontoret@boras.se 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Inledning
Stadsrevisionen genomförde 2017 en granskning av Borås 
Stads informationssäkerhet. Stadsrevisionen konstaterade 
att den interna kontrollen avseende informationssäker-
heten inte var tillräcklig. De brister som identifierades 
bedömdes främst bero på att Borås Stad till stor del sak-
nade uppdaterade policys och rutiner för informationssä-
kerhet. De dokument som fanns hade i flertalet fall inte 
beslutats i enlighet med delegationsordningen. Borås Stad 
saknade tillfredsställande avtal med tekniska och rättsliga 
begränsningar som hindrar systemleverantörer att ta del 
av uppgifter som Borås Stad gjorde tillgängliga via säker-
hetskopiering. Kommunstyrelsen och berörda nämnder 
bedömdes behöva säkerställa att samtliga avtal som regle-
rar hanteringen av sekretessbelagda uppgifter var förenliga 
med offentlighets- och sekretesslagen.

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning 
(DSF), mer känd som GDPR, i kraft. Den nya lagen er-
sätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL) och gäller i 
alla EU-länder. Införandet av GDPR innebär bland annat 
ett förändrat regelverk kring hur organisationer lagrar och 
hanterar enskilda individers personuppgifter.

Syfte och frågeställningar
Syftet med granskningen är tvådelat, dels att genomföra 
en uppföljning av tidigare granskning från 2017 av in-
formationssäkerhet, dels att granska hur Borås Stad har 
implementerat GDPR och NIS-direktivet.

Huvudsakliga frågeställningar är:

• Vilka styrdokument och planer har Borås Stad 
inom området?

• Hur har arbetet för att säkerställa förutsättningar 
för god informationssäkerhet utvecklats sedan 
2017?

• Säkerställer Kommunstyrelsen en tillräcklig  
intern kontroll avseende den övergripande  
informationssäkerheten?

• Hur har Kommunstyrelsen bedrivit arbetet med 
att implementera GDPR och NIS-direktivet?

Granskningen avgränsas till att omfatta Borås Stads över-
gripande informationssäkerhetsarbete, arbete med att im-
plementera GDPR och NIS-direktivet. 

Revisionskriterier är Kommunallagen, Tryckfrihetsför-
ordningen, Offentlighets- och sekretesslagen, Arkiv -
förordningen, Arkivlagen och övrig tillämplig 
lag  stiftning. Revisionskriterier är även Dataskydds-
för ordningen, NIS-direktivet samt rekommendatio-
ner från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY, tidigare 
Datainspektionen) och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB).

Bakgrund
Informationshantering
Med informationshantering avses de åtgärder som vidtas 
för att informationen ska kunna användas på ett ända-
målsenligt och kontrollerat vis, genom att den skapas, 
struktureras, hanteras, förvaras och lagras på lämpligt 
sätt. Det kräver styrning och kontroll av informationen 
under hela dess livscykel, från klassificering, registrering, 
kvalitetssäkring, redovisning, tillgänglighet och värdering 
till skydd och förvaring, vilket även innefattar informa-
tionssäkerhetsfrågor.1

De regler och lagar som reglerar informationshanteringen 
är Tryckfrihetsförordningen, Offentlighet och sekretess-
lagen, Arkivlagen och arkivförordningen samt GDPR och 
andra speciallagar. 

Borås har också lokala riktlinjer för informationshante-
ringen i form av arkivregler, rutiner för information- och 
arkivhantering, dokumenthanteringsplaner med råd och 
anvisningar samt egna rutiner eller lathundar som respek-
tive förvaltning tagit fram.

Informationssäkerhet
Informationssäkerhet handlar om att skydda all känslig 
information oavsett i hur den uppkommer eller den lagras. 
Eftersom informationen i allt högre utsträckning finns i 
IT-system handlar informationssäkerhet i allt högre ut-
sträckning om datatekniska lösningar.

Borås Stad med dess bolag hanterar en betydande del av 
samhällsservicen. Bolagens IT-service är skild från kon-
cernen i övrigt. Det finns därför ingen sammanhållen bild 
över hela kommunkoncernens informationssäkerhet.

Utöver de lagar, riktlinjer och rutiner som finns för in-
formationshanteringen i Borås Stad finns även speci-
fika informationssäkerhetsrutiner för olika program. 
Stadsledningskansliet håller också på att ta fram en in-
formationssäkerhetspolicy.

1 Borås Stad – Informationshantering och arkiv https://intranet.boras.se/
styrningochledning/handbockermetodermodellerochrutiner/offentligforvaltning/
informationshanteringocharkiv.4.613655ff148a1209d2d49f31.html 
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Kommunallagen
Enligt 6 kap. 7 § Kommunallagen skall nämnderna var 
och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 
bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig 
samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsstäl-
lande sätt.

Tryckfrihetsförordningen
Genom tryckfrihetsförordningen (1949:105) (TF) ges 
allmänheten rätt att ta del av allmänna handlingar 
 (offentlighetsprincipen). En handling anses enligt 2 kap. 
§ 4 TF som allmän om den är att anse som inkommen 
eller upprättad hos en myndighet.

Offentlighet- och sekretesslagen
Undantag från rätten att ta del av allmänna handlingar 
regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
(OSL). Lagen innehåller även bestämmelser för registre-
ring av allmänna handlingar. 

Enligt 3 kap. 1 § OSL innebär sekretess ett förbud att röja 
en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande 
av en allmän handling eller på något annat sätt. Vid kon-
traktering som medför att informationen hos myndighet 
blir tillgänglig även för tjänsteleverantör måste begräns-
ningar enligt OSL beaktas, och bedömning ske om över-
lämnandet är förenligt med OSL.

Arkivlagen – Arkivförordningen
Arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) 
gäller för statliga och kommunala myndigheter. Den är 
även tillämplig på bolag, föreningar och stiftelser där 
kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande 
enligt 2 kap. 3 § OSL. I arkivlagen och arkivförordning-
en regleras ansvaret för de allmänna handlingarna och 
hur dessa får hanteras. Varje myndighet ansvarar för sina 
handlingar.

Ledningssystem för informationssäkerhet
Standarderna i ISO 27 000-serien har beteckningen 
Ledningssystem för informationssäkerhet och bildar grun-
den för att bedriva ett systematiskt informationssäkerhets-
arbete i en organisation. Standarderna i ISO 27 000-serien 
är framtagna av internationella expertgrupper inom ISO/
IEC (International Organisation for Standardization/
International Electrotechnical Commission) där Sverige 
medverkar genom SIS (Swedish Standards Institute).2 

2  Informationssäkerhet.se Ledningssystem för informationssäkerhet
https://www.informationssakerhet.se/stod--vagledning/standarder-for-
informationssakerhet/ledningssystem-for-informationssakerhet/ 

MSB:s föreskrifter och allmänna råd och kommuners 
risk- och sårbarhetsanalyser
MSB:s föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhets-
analyser (MSBFS 2015:5) innehåller indikatorer för be-
dömning av kommuners generella krisberedskap. Gällande 
informationssäkerhet menar MSB att kommunen hanterar 
information säkert genom att:3

 – bedriva ett systematiskt arbete med informations-
säkerhet i enlighet med tillämplig informations-
säkerhetsstandard (ISO/IEC 27 001, ISO/IEC 
27002) på området,

 – ha rutiner för att identifiera och hantera kritiska 
beroenden till system och tjänster för informa-
tionshantering som är av central betydelse för 
kommunens verksamhet, samt

 – ha rutiner för att identifiera och hantera säkerhets-
brister i industriella informations- och styrsystem 
av betydelse för samhällsviktig verksamhet inom 
kommunalteknisk försörjning. 

Kommunen ställer krav på informationssäkerhet i förhål-
lande till andra aktörer

 – när informationshantering upphandlas av extern 
leverantör 

 – när kommunal verksamhet upphandlas av extern 
leverantör.

GDPR – Dataskyddsförordningen 
I maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen 
(GDPR, The General Data Protection Regulation) i kraft. 
Dataskyddsförordningen gäller i hela EU och efterträder 
den tidigare Personuppgiftslagen (PUL). 4

Ett av syftena med dataskyddsförordningen (GDPR) är 
att skydda medborgarnas grundläggande rättigheter och 
friheter och då särskilt deras rätt till skydd av personupp-
gifter.5

För Borås Stads och andra kommuners del innebär GDPR 
att flera aspekter måste beaktas när det gäller hanteringen 
av medborgares och anställdas personuppgifter.  GDPR 
ställer krav på hur organisationen ska utformas, kontrollen 
av personuppgiftshantering och att det ska finnas person-
uppgiftsansvariga som tillser att lagstiftningen efterlevs 
och dataskyddsombud som finns som stöd och utövar 
tillsyn. Medborgare har enligt GDPR rätt att veta vilka 
3 Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- 
och sårbarhetsanalyser, MSBFS 2015:5 https://www.msb.se/siteassets/dokument/
regler/rs/15e78831-767b-4714-9fa4-3b4fd0df92a8.pdf 
4  Integritetsskyddsmyndigheten – Dataskyddsförordningen, Syfte och 
tillämpningsområde https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
dataskyddsforordningens-syfte-och-tillampningsomrade/ 
5 Ibid.
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personuppgifter som finns och hur dessa hanteras. De har 
också rätt till rättelse av felaktiga uppgifter.

Personuppgifter får bara behandlas om de uppfyller de 
krav som finns i GDPR.6 

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att 
hos myndigheter, som exempelvis kommuner, ta del av all-
männa handlingar. Dataskyddsförordningen hindrar inte 
att personuppgifter i allmänna handlingar lämnas ut för 
att kommuner ska kunna uppfylla skyldigheten att läm-
na ut allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. 
Om kommunen väljer att lämna ut allmänna handlingar 
digitalt, vilket blir allt vanligare, krävs dock att reglerna 
i dataskyddsförordningen följs. Känsliga personuppgifter 
som utlämnas på detta sätt måste t.ex. skyddas genom 
lämpliga säkerhetsåtgärder.7

NIS-direktivet
NIS-direktivet, som precis som GDPR är ett EU-direktiv, 
infördes i Sverige 2018 och ställer krav på säkerhet i nät-
verk och informationssystem. Syftet är att uppnå en hög 
gemensam nivå på säkerhet i nätverk och informations-
system inom EU. Kraven i direktivet omfattar leverantö-
rer av samhällsviktiga tjänster och vissa digitala tjänster.8 
Direktivet införlivas i den svenska rättsordningen genom 
lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och 
digitala tjänster (SFS 2018:1174). 

Kommuner kan beröras av NIS-regleringen som leve-
rantörer av samhällsviktiga tjänster så som dricksvatten, 
energi samt hälso- och sjukvård. Huvudman för berörda 
tjänster är enligt lagstiftningen skyldig att anmäla sig till 
respektive tillsynsmyndighet. För sektorn hälso- och sjuk-
vård är Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ansvarig 
tillsynsmyndighet.9

Granskningsresultat
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning 
av tidigare granskning av informationssäkerhet samt gran-
skat hur Borås Stad implementerat GDPR. I materialet 
nedan är bedömningarna från år 2017 i kursiv stil och 
nedanför dessa redovisas granskningsresultat och bedöm-
ningar för 2020.

6 SKR, PM Allmänna Dataskyddsförordningen https://skr.se/
download/18.61e0690f1635e1fcddc2288e/1526455345783/pm-skl-
dataskyddsforordningen-GDPR.pdf 
7 Integritetsskyddsmyndigheten – Vägledningar för myndigheter 

https://www.imy.se/vagledningar/for-myndigheter
8 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – NIS-direktivet 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-

sakra-kommunikationer/nis-direktivet/
9 SKR – NIS-direktivet 

https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/arkitektursakerhet/

informationssakerhet/nisdirektivet.19091.html

Informationssäkerhet
Central samordning
Stadsrevisionen konstaterade att det saknades någon särskilt 
utsedd person som arbetade med övergripande informations-
säkerhetsfrågor. Stadsrevisionen konstaterade också att det 
är väsentligt att Kommunstyrelsen i utvecklingsarbetet sä-
kerställer att informationssäkerheten är tillfredsställande i 
såväl förvaltningar som bolag. Det saknades tillfredsställande 
avtal med tekniska och rättsliga begränsningar som hindrar 
systemleverantör att ta del av uppgifter som Borås Stad gör 
tillgängliga via säkerhetskopiering. Kommunstyrelsen och 
berörda nämnder bedömdes behöva säkerställa att samtliga 
avtal som reglerar hanteringen av sekretessbelagda uppgifter 
var förenliga med offentlighets- och sekretesslagen.

Det primära uppdraget med att samordna informations-
säkerheten ligger på Stadsledningskansliet. Sedan maj 
2018 har Borås Stad en informationssäkerhetssamordnare 
som är anställd för att arbeta med det övergripande infor-
mationssäkerhetsarbetet i Borås Stad och införa ett nytt 
ledningssystem för staden enligt standarden ISO 27 000.

Enligt de intervjuade saknade Borås Stad en övergripande 
insats för att behandla GDPR-frågor vid införandet 2018, 
vilket påverkat arbetet med informationssäkerhet. Ingen 
tjänsteperson var anställd med uppgiften att samordna 
för införandearbetet. Detta ledde till att informationssä-
kerhetssamordnaren istället arbetat med GDPR och att 
informationssäkerhetsarbetet de senaste åren har fått stå 
tillbaka.

Informationssäkerhetssamordnaren ansvarar för IT-
samordnarmöten med representanter från stadens förvalt-
ningar. Mötena hålls med viss regelbundenhet. Mötenas 
fokus har fram tills nu varit mer inriktat på GDPR snarare 
än informationssäkerhet.

Rutiner och regler i Borås Stad avseende informations-
säkerhet
Stadsrevisionen konstaterade att den interna kontrollen av-
seende informationssäkerhet inte var tillfredsställande. De 
brister som identifierades bedömdes främst bero på att Borås 
Stad till stor del saknade uppdaterade policys och rutiner för 
informationssäkerhet. De dokument som fanns hade i fler-
talet fall inte beslutats i enlighet med delegationsordningen. 
Stadsrevisionen noterade också att inga utbildningar inom 
informationssäkerhet genomfördes. 

Borås Stad har ingen av Kommunstyrelsen eller Kommun-
fullmäktige fastställd informationssäkerhetspolicy. I dags-
läget finns lokala dokument om informationssäkerhet på 
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vissa förvaltningar. Det finns dock inga övergripande 
styrdokument, vilket Stadsrevisionen också påpekade i 
rapporten 2017.

Informationssäkerhetssamordnaren har tagit fram ett 
nytt styrdokument med en gemensam informationssä-
kerhetspolicy för Borås Stad, baserat på standarden ISO 
27 00010, som planeras att antas i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige under 2021. Dokumentet beskri-
ver hur stadens övergripande arbete med informations-
säkerhet ska fungera. Planen är att Kommunfullmäktige 
därefter delegerar beslutsrätten om övriga mer detaljerade 
dokument till Kommunstyrelsen. Varje nämnd får där-
efter anta mer specifika anvisningar för sin förvaltning. 
Policyn skickades ut på remiss till samtliga nämnder den 
2 november 2020 och remissvaren ska vara inkomna till 
Stadsledningskansliet senast den 31 december 2020. 

Informationssäkerhetssamordnaren har också köpt in och 
tagit fram två webbutbildningar, DISA informationssä-
kerhetsutbildning och GDPR – Dataskydd i offentlig 
miljö, som finns tillgängliga för alla stadens medarbetare 
via intranätet. 

Dataservice
Dataservice är en avdelning under Servicekontoret som 
är operativt ansvarig för drift av stadens IT-miljö och IT-
säkerhet.

Informationssäkerhet sätter ramarna för arbetet med IT-
säkerhet och vilken nivå denna ska ligga på, exempelvis 
vilken typ av skydd som krävs. Dataservice kan inte själva 
besluta om vilken nivå av informationssäkerhet som är 
nödvändig utan det beslutet måste tas av ansvarig nämnd 
som är ansvarig för sin egen data. Enligt de intervjuade 
saknas styrdokument och politiskt satta mål för informa-
tionssäkerhet, vilket därmed också påverkar hur arbetet 
med IT-säkerhet utformas.  Arbetet har hittills istället skett 
enligt metoder som tjänstepersonerna själva bedömt som 
adekvata. 

Högre skyddsnivåer inom IT-säkerhet leder också till 
högre kostnader för staden. För att utveckla IT-säkerhet 
krävs det att man vet vad som är viktigt och vad som ska 
prioriteras, vilket de intervjuade upplever till viss del har 
saknats i styrningen.  

Sammanfattning
Stadens har sedan 2018 en informationssäkerhetssam-
ordnare. Arbetet med informationssäkerhet har de se-
naste åren till stor del fått stå till sidan för arbetet med 

10  Informationssäkerhet.se Ledningssystem för informationssäkerhet https://www.
informationssakerhet.se/stod--vagledning/standarder-for-informationssakerhet/
ledningssystem-for-informationssakerhet/ 

GDPR. Borås Stad har ingen av Kommunstyrelsen eller 
Kommunfullmäktige fastställd informationssäkerhetspo-
licy. Avsaknaden av styrdokument och politiskt satta mål 
för informationssäkerhet har också påverkat utformandet 
av stadens arbete med IT-säkerhet. Stadsrevisionen noterar 
att arbetet med antagande av en ny informationssäker-
hetspolicy och styrdokument baserat på standarden ISO 
27 000 pågår.

GDPR 
Central samordning
Den centrala samordningen av GDPR-frågor har skötts 
av informationssäkerhetssamordnaren sedan 2018. En stor 
del av informationssäkerhetssamordarens arbete fram tills 
nu har bestått av GDPR, snarare än informationssäkerhet. 

Dataskyddsombud (DSO)
GDPR ställer krav på att varje myndighet ska ha data-
skyddsombud. Som en effekt av införandet av GDPR 
har Borås Stad sedan 2018 två dataskyddsombud som 
övervakar att organisationen följer dataskyddsförord-
ningen. Dataskyddsombuden är anställda av Sjuhärads 
kommunalförbund och arbetar mot och är utsedda av 
respektive nämnd och bolagsstyrelse. Uppdraget är tu-
delat och består dels av en rådgivande roll, dels av en 
granskande roll. Dataskyddsombuden styrs inte av be-
slut på politisk nivå eller tjänstemannanivå utan gransk-
ningarna följer Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare 
Datainspektionens) tillsynsplan och fokuserar på särskilt 
kritiska och svårhanterliga områden där man vill hitta 
praxis. 

DSO och informationssäkerhetssamordnaren har möten 
varje vecka. Kontakten mellan förvaltningarna och DSO 
har blivit mer och mer fristående och förvaltningarna har 
hänvisats att kontakta dem direkt vid frågor istället för att 
kontakta informationssäkerhetssamordnaren. 

Nämndernas och bolagens arbete med GDPR
Gällande personuppgiftsbehandling är varje förvaltning 
en egen myndighet med eget ansvar för sina uppgifter 
och behandlingar, det vill säga varje förvaltning är per-
sonuppgiftsansvarig (PUA). Respektive förvaltning utser 
en ansvarig tjänsteman för att arbeta med frågorna, en så 
kallad dataskyddskontakt. Varje dataskyddskontakt ska 
årligen rapportera till nämnden om antalet uppgifter som 
inkommit. 

Vissa förvaltningar arbetar i kluster med GDPR-arbetet. 
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De kommunala bolagen är inte del av den centrala sam-
ordningen av GDPR. Det finns dock en framarbetad över-
enskommelse mellan respektive bolag och dataskyddsom-
buden som fastställts av respektive bolagsstyrelse. 

Intern kontroll
I dagsläget har vissa nämnder med dataskyddsför ordningen/
GDPR i sin interna kontrollplan (Överförmyndar-
nämnden, Valnämnden, Servicenämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden). 
Individ- och familjeomsorgsnämnden har med informa-
tionssäkerhet i sin interna kontrollplan.

Dataskyddsförordningen/GDPR eller informationssäker-
het finns inte med i Kommunstyrelsens plan för intern 
kontroll.

Borås Stad har riktlinjer för intern kontroll som beslutas 
av Kommunstyrelsen. I riktlinjerna finns ingen informa-
tion om att informationssäkerhet ska ingå i nämndernas 
interna kontroll.

Enligt standarden ISO 27 000 behöver förvaltningens 
arbete med informationssäkerhet ingå i nämndens arbete 
med intern kontroll. Detta är också ett av kraven i utkastet 
till Borås Stads nya informationssäkerhetspolicy. 

System för hantering av personuppgifter
Sedan 2018 har staden infört flera system för att hantera 
personuppgifter. 

Selfpoint är en e-tjänst som Borås Stad använder vid be-
gäran om registerutdrag av personuppgifter. Då förfråg-
ningar kommer in till förvaltningen skickas mejl ut till 
utsedda kontaktpersoner som sedan går in i systemet och 
hanterar begäran. Förfrågningarna ska hanteras inom 30 
dagar och informationssäkerhetssamordnaren har behö-
righet att se samtliga förfrågningar för att säkerställa att 
ingen blir liggande. De intervjuade menar att det fanns 
viss förvirring vid införandet av rutinen som ledde till att 
förfrågningar blev liggande, men att det nu fungerar re-
lativt väl. Fler personer har nu tillgång till systemet vilket 
gör att förfrågningar kan upptäckas och hanteras snabbare.

Draftit Privacy Records är ett digitalt verktyg där samtliga 
personuppgiftsbehandlingar kan registreras. Verktyget an-
vänds av samtliga förvaltningar för att hantera personupp-
gifter. I Draftit kan man också se statistik för överföring 
av personuppgifter till tredje part. Enligt de intervjuade 
fungerar systemet och hanteringen bra. 

KLASSA är ett digitalt verktyg, framtaget av SKR, som 
används i Borås Stads verksamheter för att säkerhetsklassa 
information. Verktyget används för att göra en bedömning 
av vilken säkerhetsnivå olika verksamhetssystem behöver 
och vilka konsekvenser som uppstår om informationen 
inte kan nås, om den kan förvanskas eller kommer på 
avvägar. 

Varje förvaltning måste klassificera sin egen data, vil-
ket skyddsbehov som finns och hur den ska hanteras. 
Dataservice för i vissa fall dialog med dataskyddskontak-
terna om hur olika system har klassats, vilken skyddsnivå 
detta kräver och vilken kostnad det blir. En stor del av 
arbetet med informationssäkerhetsklassning och register-
vård sker direkt mellan respektive förvaltning och DSO 
samt informationssäkerhetsansvarig. Prioriteringen görs 
av förvaltningen med stöd av dataskyddsombuden. 

Riktlinjer och dokumentation
Enligt de intervjuade saknade Borås Stad en övergripan-
de insats för att behandla GDPR-frågor vid införandet 
2018, vilket ledde till att informationssäkerhetsarbetet de 
senaste åren till viss del har fått stå till sidan för arbetet 
med GDPR. 

De intervjuade menar att vid införandet saknades doku-
mentation av befintliga rutiner för hantering av person-
uppgifter. Det saknades även gemensamma metoder. De 
intervjuade uppger att Borås Stad arbete med riktlinjer 
och dokumentation för GDPR var eftersatt i jämförelse 
med andra kommuner. Arbetet inleddes därför med en 
omfattande kartläggning av de existerande rutinerna, vil-
ket ledde till att själva arbetet med att införa nya rutiner 
försenades. 

De intervjuade menar att det tagit tid att förankra system, 
rutiner och processer för arbetet med GDPR i staden, men 
upplever att dessa nu i många delar är på plats. Detta gör 
att man framöver kan fokusera mer på det centrala infor-
mationssäkerhetsarbetet där även GDPR ingår. 

Införandet av Office 365
Den 16 juli 2020 slog EU-domstolen fast att det så kallade 
Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett 
tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över 
till USA. Ogiltigförklarandet innebär att det inte längre är 
tillåtet för personuppgiftsansvariga i EU att med Privacy 
Shield som grund överföra personuppgifter till mottagare 
i USA.11 

11 Integritetsskyddsmyndigheten – Så här påverkar Schrems II-domen överföringar 
till tredje land https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/
tredjelandsoverforing/sa-har-paverkar-schrems-ii-domen-overforingar-till-tredje-
land/
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Domen påverkar alla organisationer som använder 
amerikanska IT-tjänster, exempelvis den molnbaserade 
tjänsten Office 365 som Borås Stad har planerat att in-
föra och som är en del av stadens ökade digitalisering. 
Informationsöverföringen till tredje part, i vissa fall av 
sekretessbelagda uppgifter och personuppgifter, ställer 
krav på att informationssäkerheten beaktas i utforman-
det av avtal. 

Borås Stads IT-råd lämnade den 24 augusti 2020 en re-
kommendation till Kommunstyrelsen om att besluta att 
planering av införandet av Office 365 kan inledas, samti-
digt som det oklara rättsläget kräver en kontinuerlig be-
vakning av rättsläget på området för att eventuellt omvär-
dera tidigare ställningstaganden. I skrivelsen Sammanvägd 
bedömning av Office 365 framhöll IT-rådet också att in-
förandet kräver vissa försiktighetsåtgärder, inte minst för 
att göra det tydligt för den enskilde medarbetaren hur och 
var olika uppgifter ska hanteras och underlätta för denne 
att göra rätt. 

Skrivelsen drogs tillbaka då vissa juridiska frågetecken 
kvarstår. Den håller på att ses över och en ny komplet-
terande version kommer enligt uppgift från intervjuade 
att tas upp till Kommunstyrelsen för beslut under första 
kvartalet 2021. Dataskyddsombuden har under hösten till 
flera förvaltningar starkt rekommenderat att alla projekt 
och införanden av tredjelandsbaserade molntjänster ska 
bromsas upp och pausas.

Sammanfattning
Stadens centrala samordning av GDPR har skötts av in-
formationssäkerhetssamordnaren sedan 2018. Staden har 
sedan 2018 två dataskyddsombud som stöttar nämnder-
nas arbete med GDPR. Sedan dess har nya system och 
utbildningar för hantering av personuppgifter införts. 
Vid införandet av GDPR saknades tydliga riktlinjer och 
 dokumentation för att behandla GDPR-frågor, vilket lett 
till att arbetet med att införa rutiner försenats. Arbetet 
med införandet av Office 365 påverkas också av GDPR 
och har för närvarande pausats då vissa juridiska fråge-
tecken kvarstår. 

NIS-direktivet 
För Borås Stad berör NIS-direktivet Vård- och äldre-
nämnden (inom hälso- och sjukvård) och de kommunala 
bolagen (Borås Elnät, Borås Energi och Miljö AB). De 
kommunala bolagen ingår inte i samordningsarbetet på 
samma sätt gällande NIS och GDPR men kommer att 
inkluderas i informationssäkerhetspolicyn som berör hela 
staden.

Då NIS-direktivet enbart berör Vård- och äldrenämnden 
är det inte en stadenövergripande fråga på samma sätt. 

Enligt NIS-direktivet behöver Vård- och äldrenämnden 
anmäla sin verksamhet till IVO. 12 Enligt de intervjuade 
hade nämnden missat att anmäla sin verksamhet och blev 
därför belagda med vite. Nämnden har nu anmält sin 
verksamhet. 

Sammanfattning och iakttagelser 
avseende Borås stads informations-
säkerhetsarbete samt införande av 
GDPR och NIS-direktivet
De intervjuade menar att rutiner och processer för arbetet 
med GDPR i staden i många delar är på plats, vilket gör 
att man nu kan fokusera mer på det centrala informations-
säkerhetsarbetet. Detta arbete berör också det fortsatta 
arbetet med GDPR då många processer och policyer inbe-
griper både arbetet med GDPR och informationssäkerhet. 

De intervjuade framhåller att framtida utmaningar inom 
informationssäkerhetsarbetet i staden grundar sig i lär-
domar från GDPR-införandet, vilka bland annat är vikten 
av samordning, resurser och tid. Utan ett gemensamt styr-
dokument har det varit svårt att få samtliga förvaltningar 
att enas. Den mängd resurser och tid som ges för att arbeta 
med informationssäkerhet är också avgörande, likaså på-
verkar kontaktpersonernas/dataskyddskontakternas status 
på förvaltningen. Till viss del är arbetet personberoende 
och en avgörande framgångsfaktor har varit att ha en-
gagerade tjänstepersoner som är insatta i frågan i de fall 
där styrdokument och tydliga instruktioner saknats. En 
ytterligare framtida utmaning är kommunikation, då ett 
gediget informationsarbete krävs för att nå ut med infor-
mationen på förvaltningarna. 

Stadsrevisionens bedömning 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning 
utifrån granskningen av Borås Stads arbete med informa-
tionssäkerhet som genomfördes år 2017. Uppföljningens 
övergripande syfte är dels att genomföra en uppföljning 
av tidigare granskning av informationssäkerhet, dels att 
granska hur Borås Stad implementerat GDPR och NIS-
direktivet.

12  IVO – Anmälan för leverantörer av samhällsviktiga tjänster https://www.
ivo.se/for-yrkesverksamma/informationssakerhet/anmalan-for-leverantorer-av-
samhallsviktiga-tjanster/  
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De huvudsakliga revisionsfrågorna är att undersöka vil-
ka styrdokument och planer som Borås Stad har inom 
området, hur arbetet för att säkerställa förutsättningar 
för god informationssäkerhet utvecklats sen 2017, om 
Kommunstyrelsen säkerställer en tillräcklig intern kon-
troll avseende den övergripande informationssäkerheten 
samt hur Kommunstyrelsen har bedrivit arbetet med att 
implementera GDPR och NIS-direktivet.

Granskningen visar att arbetet med informationssäker-
het i stora delar nedprioriterats sedan 2017 på grund av 
otillräcklig planering och prioritering avseende det cen-
trala införandebetet med GDPR. Detta har inneburit att 
resurser som avsatts för arbete med informationssäker-
het istället avletts till arbete med införandet av GDPR. 
Informationssäkerhetssamordnaren har istället för att arbe-
ta med informationssäkerhet fått fokusera på framtagandet 
av rutiner samt centrala samordningen för GDPR-arbetet. 
Arbetet med framtagande av tydliga strukturer för infor-
mationssäkerhet har under 2020 kunnat prioriteras i stötte 
utsträckning och framtagande av en ny informationssä-
kerhetspolicy pågår och beräknas slutföras under 2021.

Granskningen visar att det inte finns några övergripande 
planer eller styrdokument gällande informationssäkerhet. 
Området saknar även en tydligt formulerad målsättning. 
Stadsrevisionen kan konstatera att de brister som identifie-
rades i 2017 års granskning i dessa delar till största delen 
kvarstår. Förhållandena medför enligt stadsrevisionens 
bedömning att styrningen av hur Borås Stads informa-
tionssäkerhetsarbete ska bedrivas varit bristfällig under en 
längre tid. 

Förhållandena har inneburit att arbetet hittills skett utan 
tydliga riktlinjer, vilket riskerat att leda till att informa-
tionssäkerhetsfrågor och GDPR-frågor hanterats olika i 
förvaltningarna. Bristen på styrning har inneburit risk för 
att tjänstepersoner i Stadens förvaltningar fått fatta stra-
tegiska beslut utan övergripande vägledning och politisk 
förankring.

Borås Stad har sedan 2017 en informationssäkerhetssam-
ordnare, utsedda dataskyddsombud och det finns en da-
taskyddskontakt vid varje förvaltning. Webbutbildningar 
inom informationssäkerhet och GDPR har införts, likaså 
nya system för hantering av GDPR-frågor. Stadsrevisionen 
bedömer att arbetet för att säkerställa förutsättningar för 
god informationssäkerhet i dessa delar har utvecklats po-
sitivt sedan 2017.

Granskningen visar vidare att vissa nämnder på egen 
hand har inkluderat GDPR/informationssäkerhet i arbe-
tet med interna kontroll. Det är dock inte inkluderat i 
Kommunstyrelsens riskanalys eller plan för intern kon-
troll. Det saknas därutöver anvisningar som avser infor-
mationssäkerhetsaspekter i Borås Stads regler för intern 
kontroll eller vägledningsdokumentet intern kontroll i 
Borås Stad. 

Stadsrevisionens bedömning är att Kommunstyrelsen bör 
förtydliga regler och vägledning för intern kontroll för att 
säkerställa att risker inom informationssäkerhetsområdet 
inkluderas i nämndernas arbete med intern kontroll. Inte 
minst är detta betydelsefullt för att säkerställa följsamhet 
till standarden ISO 27 000. Stadsrevisionen noterar att 
detta ingår som en del i förslaget på ny informationssä-
kerhetspolicy. 

NIS-direktivet berör enbart Vård- och äldrenämnden samt 
vissa av de kommunala bolagen. Vård- och äldrenämnden 
hade missat att anmäla sin verksamhet till Inspektionen 
för vård och omsorg (IVO) och blev därför belagda med 
vite. Nämnden har nu anmält sin verksamhet i enlighet 
med NIS-direktivet.

Sammanfattande bedömning
Sammanfattningsvis visar granskningen att arbetet med 
informationssäkerhet i stora delar nedprioriterats sedan 
2017 på grund av otillräcklig planering och priorite-
ring avseende det centrala införandebetet med GDPR. 
Förutsättningarna för arbetet med informationssäkerhet/
GDPR har i vissa delar utvecklats positivt sedan 2017. 
Dock är flera av de brister som konstaterades i gransk-
ningen 2017 fortsatt aktuella. Bland annat saknas central 
styrning och styrande dokument på övergripande nivå 
gällande informationssäkerhet. Vidare är det inte säker-
ställt att olika aspekter av informationssäkerhet/GDPR 
är inkluderat i nämndernas arbete med intern kontroll. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med en ny informations-
säkerhetspolicy för Borås Stad pågår. Stadsrevisionen ser 
positivt på det påbörjade arbetet i dessa delar. 

Stadsrevisionen bedömer sammanfattningsvis att den 
interna styrningen och kontrollen av arbetet med infor-
mationssäkerhet i Borås Stad inte är helt tillräcklig
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Källförteckning
Lagar och förordningar
Kommunallagen
Tryckfrihetsförordningen
Offentlighets- och sekretesslagen
Arkivförordningen
Arkivlagen
Dataskyddsförordningen
NIS-direktivet

Internetkällor
Borås Stad – Informationshantering och arkiv 
https://intranet.boras.se/styrningochledning/handbockermetodermodellerochruti-ner/offentligforvaltning/
informationshanteringocharkiv.4.613655ff148a1209d2d49f31.html  
 
Informationssäkerhet.se Ledningssystem för informationssäkerhet
https://www.informationssakerhet.se/stod--vagledning/standarder-for-informationssakerhet/lednings system-
for-informationssakerhet/  

Integritetsskyddsmyndigheten – Dataskyddsförordningen, Syfte och tillämpningsområde
https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-syfte-och-tillampnings-
omrade/ 

Integritetsskyddsmyndigheten – Så här påverkar Schrems II-domen överföringar till tredje land 
https://www.imy.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/tredjelandsoverforing/sa-har-paverkar-schrems- 
ii-domen-overforingar-till-tredje-land/ 

Integritetsskyddsmyndigheten – Vägledningar för myndigheter 
https://www.imy.se/vagledningar/for-myndigheter/ 

IVO – Anmälan för leverantörer av samhällsviktiga tjänster
https://www.ivo.se/for-yrkesverksamma/informationssakerhet/anmalan-for-leverantorer-av-samhalls viktiga-
tjanster/   

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser, 
MSBFS 2015:5
https://www.msb.se/siteassets/dokument/regler/rs/15e78831-767b-4714-9fa4-3b4fd0df92a8.pdf   

Myndigheten för samhälsskydd och beredskap – NIS-direktivet 
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/informationssakerhet-cybersakerhet-och-sakra-kommunikationer/
nis-direktivet/ 

SKR – NIS-direktivet 
https://skr.se/naringslivarbetedigitalisering/digitalisering/arkitektursakerhet/informationssakerhet/ 
nisdirektivet.19091.html
 
SKR, PM Allmänna Dataskyddsförordningen https://skr.se/download/18.61e0690f1635e1fcdd-
c2288e/1526455345783/pm-skl-dataskyddsforordningen-GDPR.pdf 
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Uppföljande granskning av Informationssäkerhet   

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning utifrån granskningen av Borås Stads 
arbete med informationssäkerhet som genomfördes år 2017. Uppföljningens syfte är dels att ge-
nomföra en uppföljning av tidigare granskning av informationssäkerhet, dels att granska hur Borås 
Stad implementerat GDPR och NIS-direktivet.

Sammanfattningsvis visar granskningen att arbetet med informationssäkerhet i stora delar ned-
prioriterats sedan 2017 på grund av otillräcklig planering och prioritering avseende det centrala 
införandearbetet med GDPR. Förutsättningarna för arbetet med informationssäkerhet/GDPR har 
i vissa delar utvecklats positivt sedan 2017. Dock är flera av de brister som konstaterades i gransk-
ningen 2017 fortsatt aktuella. Bland annat saknas central styrning och styrande dokument på 
övergripande nivå gällande informationssäkerhet. Vidare är det inte säkerställt att olika aspekter av 
informationssäkerhet/GDPR är inkluderat i nämndernas arbete med intern kontroll. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med en ny informationssäkerhetspolicy för Borås Stad pågår. 
Stadsrevisionen ser positivt på det påbörjade arbetet i dessa delar. 

Stadsrevisionen bedömer sammanfattningsvis att den interna styrningen och kontrollen av arbetet 
med informationssäkerhet i Borås Stad inte är helt tillräcklig.

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat i bilagd rapport.

Missiv med bilagd kortrapport tillställs Kommunstyrelsen. Svar från Kommunstyrelsen  
emotses senast 2021-05-29.

Bill Johansson      
Ordförande första revisorsgruppen

Missiv
  2021-02-08

Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på initiativärende av Andreas Exner (SD) och 

Kristian Silbvers (SD): Rättsliga tvister 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Utifrån den muntliga redovisningen avslutas ärendet.        

 

 

 

Datum 

2021-04-28 Ulf Olsson  

  Kommunstyrelsens ordförande 

 

Datum 

2021-05-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
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20210426 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 
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Svar på initiativärende av Andreas Exner (SD) och 

Kristian Silbvers (SD): Rättsliga tvister 

Kommunstyrelsens beslut 

Utifrån den muntliga redovisningen avslutas ärendet.        

Ärendet i sin helhet 

Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) har vid Kommunstyrelsens 

sammanträde den 8 februari 2021 lämnat in ett initiativärende. I förslaget vill de 

att kommunstyrelsen kallar representanter från Akademiplatsen ABs styrelse 

samt stadsjurister för att få mer information om situationen, vilka brister som 

identifierats och som föranlett rättsläget, samt vilka åtgärder man avser vidta 

framöver för att säkerställa att erforderliga rutiner finns på plats. 

Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till Stadsledningskansliet för 

beredning. 

En muntlig redovisning på kommunstyrelsens sammanträde den 17 maj 2021 

har planerats in där koncerninköp kommer redogöra för sitt arbeta i aktuell 

fråga, stadsjuristerna kommer även redovisa hur de arbetar inom Borås Stad.               

Beslutsunderlag 

1. Initiativärende av Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD): Rättsliga 

tvister 

  

 
Ulf Olsson  
Kommunstyrelsens ordförande  

Svante Stomberg  
Stadsdirektör 



Borås Stad 
Kommunstyrelsen  

   2021-02-08 
Initiativärende 

 
 

 

Rättsliga tvister 
 

Det har kommit till vår kännedom att ett av Borås Stads bolag, Akademiplatsen AB, nyligen dömts till 
att betala vite till tredje part till följd av att man inte agerat i enlighet med Lagen om Offentlig 
Upphandling. Vi har vid tidigare tillfällen framfört önskemål om att Kommunstyrelsen ska vid fasta 
tillfällen informeras om aktuella rättstvister som kan föranleda ekonomisk eller förtroendemässig 
skada mot Borås Stad och dess koncern. 

Mot bakgrund av aktuellt domslut mot Akademiplatsen AB önskar vi att Kommunstyrelsen kallar 
representanter från bolagets styrelse samt stadsjurister för att få mer information om situationen, 
vilka brister som identifierats och som föranlett rättsläget, samt vilka åtgärder man avser vidta 
framöver för att säkerställa att erforderliga rutiner finns på plats. Vi ser det även angeläget att en 
översyn genomförs för att säkerställa att erforderliga rutiner finns på plats inom samtliga nämnder 
och bolag. 

 

Sverigedemokraterna föreslår med anledning av ovan, 

 

Att styrelsen för Akademiplatsen AB samt stadsjurister kallas till Kommunstyrelsen för att 
informera om domslutet samt vilka åtgärder som avses att vidtas framöver, i enlighet 
med ärendets intention. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
 Kommunalråd   Ledamot, kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av 

samhällsplanering och bostadsbyggande. 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättad skrivelse. 

 

 

 

 

Datum 

2021-04-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-06 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00236 1.2.3.3 Programområde 04 

Handläggare: Karin Graad 
 

Datum 

20210426 Svante Stomberg  

  Stadsdirektör 
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2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00236 1.2.3.3 

  

 

Svar på revisionsrapport - Uppföljande granskning av 

samhällsplanering och bostadsbyggande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättad skrivelse        

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads 

arbete med samhällsplanering och bostadsbyggande. Uppföljningens 

övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 och 

genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut i Borås Stad. 

Den är indelad i tre delar, Borås Stads styrning och styrande dokument, 

Kommunfullmäktiges mål samt samverkan och samordning.  

Uppföljningens empiriska del visar, genom de statistiska jämförelser som 

genomförts, att bostadsproduktionen fortsatt är låg i Borås Stad.  

Processen för att nå fram till färdigställda bostäder är komplex och involverar 

ett stort antal aktörer, och Borås Stad är till betydande delar beroende av 

externa aktörers agerande i processen. Samtidigt har Staden ett antal instrument 

till sitt förfogande som kan styra omfattning och inriktning på 

bostadsbyggandet. Samhällsbyggnadsprocessen är utdragen och det tar ofta 

flera år innan resultat av förändringar visar sig, men kan ha gett utslag under 

2020.  

Kommunstyrelsen kan konstatera att det har skett stora förändringar under 

2020 där bostäder som fått startbesked (skedet efter bygglov när byggnationen 

kan starta) har fördubblats från tidigare år, från ca 500 bostäder per år till 978 

bostäder. Orsaker till detta kan vara många, men förbättrade processer och 

bättre underlag är säkerligen en bidragande orsak till detta.  

Handlingsplanen för bostadsbyggande, som uppdaterades av Kommunstyrelsen 

2021-04-12, har numera en tydlig utformning redovisning för att följa 

utvecklingen för bostadsbyggnationen i kommunen. Den visar också 

planberedskap, pågående planarbete inom geografiska zoner baserade på 

översiktsplanen.  
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Kommunstyrelsen delar Stadsrevisionens syn att Borås under de senaste åren 

blivit mer attraktiv för investerare som vill bygga, vilket kommer öka 

möjligheterna till att förbättra bostadssituationen i kommunen. 

Borås Stads styrning och styrande dokument 

Borås Stad har sedan 2017 utvecklat styrningen och det strategiska arbetet inom 

samhällsplanering och bostadsbyggande. En ny översiktsplan antogs 2018 och 

riktlinjer för bostadsförsörjning under 2018 och 2019. Därutöver har flertalet 

inriktningsdokument på underliggande nivå till översiktsplanen tagits fram. 

Arbetet har skett i samråd med berörda nämnder, förvaltningar, bolag och 

externa aktörer och medfört att en del väsentliga klargöranden har beslutats när 

det gäller när, hur och var Borås ska växa.  

Borås Stads arbete har utvecklats positivt och är på rätt väg. Samtidigt återstår 

väsentliga delar att ta fram. Ytterligare arbete med strategisk inriktning pågår 

inom Borås Stad. Framför allt inom Stadsledningskansliet och 

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Prioritering av detaljplanearbetet och 

gemensamt strategiskt arbete har blivit tydligare.  

Arbete pågår med att ta fram tydliga prioriteringar och ställningstaganden, 

framför allt när det gäller trafik- och parkeringsfrågor. Ett förslag på ny 

Trafikplan kommer att remitteras under 2021 och förväntas ge en tydlig 

inriktning och prioritering inom området. Ett samordnat arbete pågår även med 

alla parkeringsdokument som finns i kommunen och som förväntas bli klart 

under året.  

För staden har järnvägsfrågor försvårat och förlängt planeringsprocesserna från 

statligt håll, detta gäller för station och sträckning av ny järnväg Borås- 

Göteborg. Avvaktan på besked i stationsfrågan har gjort det svårt för 

politikerna att ta ställning till flera viktiga frågor om planering, exploatering och 

infrastruktur i stora delar av Borås. Senaste årens arbete börjar nu ger klarhet i 

järnvägsfrågan och kommer öppna upp ytterligare delar för planering. 

Avgörande i järnvägsfrågan förväntas ge en ytterligare skjuts uppåt i attraktivitet 

för exploatörer.  

Under senaste året har även planering i våra större orter (Fristad, Dalsjöfors, 

Viskafors och Sandared) tagit fart och utvecklingsplaner för dessa förväntas bli 

klara under 2022. 

Kommunfullmäktiges mål 

De administrativa rutinerna har förändrats över tid, likväl som formuleringarna 

i vad som ska rapporteras. Bostadsbyggnationen i kommunen är till största 

delen från externa aktörer. Dessa har kommunen inte rådighet över vilket 

försvårar att kunna ha indikatorer i kommunens egna system.  Den nuvarande 

redovisningen redovisar den bostadsbyggnation som kommunkoncernen 

åstadkommer och är inte den samma som den totala bostadsproduktionen i 

kommunen. Stratsys och Årsredovisning är kanske inte heller det lämpligaste 

verktyget för detta.  



Borås Stad 
  Sida 

3(5) 

 

 

Kommunstyrelsen godkänner årligen Handlingsplanen för bostadsbyggande 

den informationen finns tillgänglig för alla på kommunens hemsida. I nuläget 

redovisar den antalet startbesked (skedet efter bygglov och innan byggnationen 

påbörjas) och då redovisas alla startbeseked som lämnats året innan.  

 

Om istället nytillkomna bostäder (klara för inflyttning) ska redovisas hämtas 

denna statistik från SCB och då blir det förskjutet ett år då den redovisningen 

kommer först i maj varje år, alltså efter Handlingsplan och Årsredovisning har 

varit upp för beslut.  Statistik är en färskvara och ett års eftersläpning bedöms 

inte som verkningsfullt, men fullt möjligt om det är önskvärt. 

 

Översiktsplanen 15 000 bostäder utgick ifrån startåret 2016 och då motsvarar 

det cirka 750 bostäder per år. Detta tal kan dock ses som ett planeringsmål utan 

en definitiv slutpunkt. Den baserades bland annat på SCB underlag för 

befolkningsprognos och den befolkningsökning som varit under ett antal år. 

SCB har skrivit ner prognoserna främst utifrån av invandringen till Sverige har 

avtagit markant.  

 

I Riktlinjer för bostadsförsörjning har det satts mål på 600 bostäder per år, 

vilket bedömds som ett mer rimligt mål och som ska kunna uppnås. Det var då 

en 20 % ökning av dåvarande bostadsbyggnation och ett rimligt mål att 

eftersträva. För 2020 har detta mål överträffats markant (i antal startbesked) 

vilket är positivt och jämnar ut snittet för de senaste åren. Bostadsmålet i 

riktlinjerna för bostadsförsörjning kan ses över var fjärde år, i samband med 

revidering av styrdokumentet. Nästa revidering sker 2023. 

 

Samverkan och samordning 

Stadsrevisionen bedömer att samverkan och samordning har stärkts inom 

samhällsplaneringsområdet sedan granskningen 2017. Till största delen är 

förklaringen den struktur för samordning och samverkan som växt fram genom 

den strategiska gruppen, Samtek-gruppen och arbetsmodellen/ 

samverkansformen projektstudion.   

Projektstudion är ett arbetssätt som tillkom för att förbättra samarbetet inom 

samhällsbyggnadsfrågorna i Borås stad. Projektstudioformatet används bland 

annat för att snabbt hitta vägar framåt och hantera de målkonflikter som ofta 

förekommer i samband med en växande stad. Arbetsformatet gynnar 

nätverksbyggande inom staden och inte minst får deltagarna i studion möjlighet 

att sätta sig in i andra förvaltningars utmaningar.  

I det korta perspektivet kan projektstudioformatet bidra till att komplexa frågor 

inom samhällsbyggnadsprocessen hanteras skyndsamt och därmed bidra till en 

fortsatt framdrift i stadsbyggandet. I det längre perspektivet innebär arbetssättet 

till en djupare förståelse för vilka utmaningar som finns inom de olika 

fackområdena i samhällsbyggandet. Det i sin tur leder till ett mer välsmort 

samhällsbyggnadsmaskineri. 
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Att utveckla samverkan, processer, arbetssätt mm inom hela 

samhällsbyggnadssektorn pågår ständigt och kommer inte avstanna. 

Fortsatt arbete att förbättra samverkan och samordning pågår. Ett led i detta 

arbete är de presidieöverläggningar som hålls med syfte att hantera den politiskt 

fragmenterade organisationen. Under första halvåret 2021 pågår även en 
utredning av en extern part för att se över samverkan mellan 

Stadsledningskansliet, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Miljöförvaltningen.   

 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning  

Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner 

när det gäller nyproducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 

2017. Jämförelserna indikerar att bostadssituationen i Borås blir allt mer 

problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i kommunen än 

tillskottet av bostäder.  

Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området 

sedan granskningen 2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning.  

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg 

styrning, styrande dokument, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. 

Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende strategi, 

inriktning och prioritering gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. Även 

styrning, samverkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. En 

fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om 

Kommunfullmäktiges mål och behovsbedömning inom området ska kunna 

uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt.  

Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom 

området pågår i Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser.  

I granskningen framkommer att Borås under de senaste åren blivit mer 

attraktivt för företag som vill bygga bostäder. Detta tillsammans med den 

jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås understryker i Stadsrevisionens 

mening vikten av ett ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det gäller att skapa 

förutsättningar för bostadsproduktion. 

               

 

 

Beslutsunderlag 

1. Missiv – Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande, 

2021-02-24 

2. Rapport – Uppföljande granskning av Samhällsplanering och 

bostadsbyggande, 2021-02-24   
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Beslutet expedieras till 

1. Stadsrevisionen, revisionskontoret@boras.se 

 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 

 



Borås Stads Revisionskontor

Postadress  Besöksadress Webbplats E-Post Tel 

501 80 Borås Sturegatan 42 boras.se/revisionskontoret revisionskontoret@boras.se  033-35 71 56 

UPPFÖLJANDE GRANSKNING AV  SAMHÄLLSPLANERING 
OCH BOSTADSBYGGANDE I BORÅS STAD

Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande 
i Borås Stad. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 års 
granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller nypro-
ducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att bostadssitu-
ationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i kommunen än 
tillskottet av bostäder.

Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen 
2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande doku-
ment, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt i dessa 
delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering gällande mark-, trafik- och parkeringsfrågor. 
Även styrning, samverkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. En fortsatt utveck-
ling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om Kommunfullmäktiges mål och behovsbedöm-
ning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom området pågår i 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser. 

I granskningen framkommer att Borås under de senaste åren blivit mer attraktivt för företag som vill 
bygga bostäder. Detta tillsammans med den jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås under-
stryker i Stadsrevisionens mening vikten av ett ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det gäller att 
skapa förutsättningar för bostadsproduktion. 

I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultat och rekommendationer i bilagd rapport.

Missiv med bilagd rapport tillställs berörda nämnder och Kommunstyrelsen. Svar med planerade 
åtgärder emotses senast 2021-05-28.

Bill Johansson   
Ordförande första revisorsgruppen

Missiv
  2021-02-15

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden

Miljö- och konsumentnämnden
Tekniska nämnden
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Uppföljande granskning av samhällsplanering och bostadsbyggande

Inledning
Stadsrevisionen genomförde 2017 en granskning av Borås Stads samhällsplanering och bostads-
byggande. Granskningen visade att förutsättningarna för samhällsplanering och bostadsbyggande 
var oklara på flera områden. 

Stadsrevisionen konstaterade att det var väsentligt att Kommunstyrelsen och berörda  nämnder 
 säkerställde att styrdokument och planer inom området uppfyllde lagstiftarens intentioner avseende 
utformning, innehåll och omfattning. Uppföljningen av måluppfyllelsen till Kommunfullmäktige 
behövde ses över för att säkerställa en ändamålsenlig rapportering.

Förutsättningarna för bostadsproduktion och färdigställande av bostäder som motsvarade 
behoven hos bostadssökande behövde förbättras så att Kommunfullmäktiges kvantitativa och 
kvalitativa mål på området kunde nås. För att detta skulle vara möjligt bedömde 
Stadsrevisionen att det krävdes en utveckling av förutsättningarna i enlighet med 
granskningsresultaten, med ställnings-taganden och prioriteringar som tydliggjorde var och hur 
staden ska växa.
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1 PROJEKTBESKRIVNING
1.1 Syfte och frågeställning
Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp granskningsresultaten från 2017 års granskning 
och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området ser ut 2020 i Borås Stad.

Följande revisionsfrågor har formulerats:

• Vilka styrdokument och planer har Borås Stad inom området?

• Hur rapporteras måluppfyllelse och utfall inom området till Kommunfullmäktige?

• Hur har styrning och samordning inom området utvecklats sedan 2017?

• Vilka övriga åtgärder har genomförts inom området i Borås Stad sedan 2017?

• Hur har behovet av bostäder utvecklats i Borås sedan 2017?

• Hur har nyproduktionen av bostäder utvecklats i Borås sedan 2017?

1.2 Avgränsningar
Granskningen avgränsas till att omfatta Kommunstyrelsen, Samhällsbyggnadsnämnden, 
Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, de kommunala bostadsbolagen och Borås 
kommuns parkerings AB.

1.3 Revisionskriterier 
Granskningen utgår från kommunallagen (KL), lagen om kommunernas bostadsförsörj-
ningsansvar (BFL), lagen om riktlinjer för markanvisningar och plan- och bygglagen (PBL). 
Revisionskriterier är även lokala styrdokument inom området. 

1.4 Resurser/granskningsansvariga
Granskningsledare är Andreas Ekelund. Granskningsmedarbetare är Emma Sandell.

1.5 Metod
Metoderna för granskningen är dokumentstudier, genomgång av relevant statistik och intervjuer 
med tjänstemän vid berörda förvaltningar och bolag.

2 GRANSKNINGSRESULTAT
Granskningsresultat presenteras inledningsvis genom en enkel genomgång av de mest grundläg-
gande delarna av granskningens revisionskriterier. Sedan följer en sammanställning av  statistik 
inom området. Därefter kommer en redogörelse av granskningsresultat i den uppföljande gransk-
ningen i förhållande till granskningsresultat från 2017. Granskningsresultat från 2017 redogörs 
för i dessa delar i kursiv text. 

2.1 Lagar och regler
Plan- och bygglagen (2010:900)
I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om planläggning av mark, vatten och om 
byggande. Planprocessen består främst av två delar, översiktsplan och detaljplan. 
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Kommunernas arbete med Översiktsplan regleras i 3 kap. PBL. Översiktsplanen är en kommun-
täckande plan som visar vilken inriktning kommunen har för bebyggelseutveckling och andra 
förhållanden som berör den fysiska miljön. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den lång-
siktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge vägledning för beslut om hur mark- och 
vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. 

Den 1 april 2020 ändrades plan- och bygglagen, PBL.1 Från och med 9 september 2020 och 
fram till det ordinarie valet 2022 ska länsstyrelserna redovisa underlag som ingår i kommunernas 
arbete med sina planeringsstrategier. I planeringsstrategin ska kommunerna bland annat pröva 
översiktsplanens aktualitet. Kommunerna ska under perioden efter valet 2022 och senast 11 
september 2024 ha antagit en planeringsstrategi.

En detaljplan ska enligt PBL 4 kap. upprättas för ny samlad bebyggelse eller för ny enstaka bygg-
nad som har betydande inverkan på omgivningen. Detaljplanen ligger till grund för framtida 
beslut om bygglov. 

Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjning
Varje kommun ska med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. Syftet med 
planeringen ska vara att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och 
för att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. 
Lagen innebär bl.a. att:2 

• Kommunen ska planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i
kommunen att leva i goda bostäder.

• Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige under varje man-
datperiod. Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer
upprättas och antas av kommunfullmäktige.

• Riktlinjerna ska innehålla kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av
bostadsbeståndet, planerade insatser för att nå målen och hur kommunen tagit hänsyn
till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är av betydelse för
bostadsförsörjningen. Uppgifterna ska grundas på en analys av den demografiska ut-
vecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och mark-
nadsförutsättningar.

Lag (2014:899) om riktlinjer för markanvisning
Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar. En kommun 
ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter 
och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner 
och grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för markprissättning. En kommun 
som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlinjer.3

1 Lag (2020:76) om ändring i plan och bygglagen
2 Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och Lag (2013:866) om ändring i lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar.
3 Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 2 §
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2.2 Bostadsbyggande i Borås Stad
Jämförelser inom bostadsbyggande 
I syfte att kartlägga hur bostadsbyggandet i Borås utvecklats sedan granskningen 2017 och för 
att genomföra jämförelser på nationell och regional nivå har relevant statistiskt material från 
rapporten 2017 uppdaterats.4 Jämförelser har gjorts med liknande kommuner.5 En genomgång 
av färdigställda lägenheter i Borås Stad jämfört med liknande kommuner i Sverige ger följande 
utfall avseende perioden 2011–2019:6

Diagram 1

Sammanställningen visar att antalet färdigställda lägenheter i Borås Stad ligger på en relativt 
jämn nivå om strax över 400 lägenheter per år för perioden 2013 till 2017. Från 2014 och framåt 
ökar skillnaden mellan Borås Stad och medelvärdet för övriga 100 gruppen från 111 lägenheter 
2014 till 583 lägenheter 2016. Jämförelsegruppens medelvärde har för perioden 2014–2016 
fördubblats medan Borås Stads utfall ökat marginellt. Under 2017 och 2018 minskar färdig-
ställda lägenheter i Borås Stad något medan utvecklingen ökar i ungefär motsvarande grad i 
jämförelsegruppen. För 2019 ökar utfallet för Borås Stad med 254 lägenheter medan utfallet för 
jämförelsegruppen minskar. 2019 färdigställdes 597 nya lägenheter i Borås Stad vilket medför att 
Kommunfullmäktiges målsättning om 600 nya lägenheter är mycket nära att uppnås för första 
gången sedan 2015. Det behov som beslutats om av Kommunfullmäktige i Översiktsplanen om 
c:a 15 000 nya lägenheter fram till 2035 (vilket motsvarar c:a 880 nya lägenheter per år) uppnås 
inte under 2018 eller 2019. 

4 Materialet är till största delen hämtad från Statistiska centralbyråns (SCB) statistikdatabas för boende, byggande och bebyggelse:  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/ 
5 Liknande kommuner har i granskningen definierats som de kommuner i Sverige som har en befolkning över 100 000 invånare undantaget 

storstadskommunerna. Jämförelsegruppen brukar kallas ”100-gruppen” och består av: Västerås, Örebro, Linköping, Norrköping, Umeå, 

Huddinge, Eskilstuna, Uppsala, Lund, Jönköping, Helsingborg och Borås. Samtliga kommuner utom Huddinge tillhör kommungrupp B3. 

För mer information om kommungrupper se: Sveriges kommuner och Regioner; Kommungruppsindelning 2017 – omarbetning av Sveriges 

kommungruppsindelning, 2017:12ff. Som jämförelsetal har medelvärde för 100 gruppen använts.
6 Sammanställningen innefattar samtliga färdigställda lägenheter oavsett hustyp och inkluderat tillskott av ombyggnation för respektive år.
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SAMMANLAGD PLANBEREDSKAP FÖR BOSTÄDER I BORÅS

Antal per 1 000 invånare, jämfört med kommungruppen Större stad

ANTAL PERSONER PER LÄGENHET I BOSTADBESTÅNDET 2013–2019

För att kartlägga nyproduktionens inverkan på bostadsbeståndet i förhållande till befolknings-
ökning har en sammanställning gjorts avseende dessa båda områden för perioden 2013–2019. 
Sammanställningen visar på följande utfall.7 

Diagram 2

Sammanställningen visar att befolkningen i Borås Stad ökat mer än bostadsbeståndet under 
perioden 2013–2019, dvs. att antal personer per lägenhet i bostadsbeståndet ökar. Utvecklingen 
i jämförelsegruppen visar att bostadsbeståndet där ökat mer än befolkningen vilket innebär att 
antal personer per lägenhet minskat. Från att ha haft på 0,04 fler personer per lägenhet i lägen-
hetsbeståndet än jämförelsegruppen 2013 har Borås Stad 2019 0,10 fler personer per lägenhet i 
lägenhetsbeståndet. Sammantaget kan avvikelserna mellan Borås och 100 gruppen verka små, 
en skillnad på 0,10 personer per lägenhet under 2019. Men omräknat till antalet lägenheter som 
skulle krävas i Borås Stad för att ligga på samma värde som jämförelsekommunerna i 100 gruppens 
medelvärde, innebär skillnaden att omkring 2 600 lägenheter behöver tillföras bostadsbeståndet 
i Borås. Skillnaden har ökat från 2000 lägenheter 2016 till 2600 lägenheter 2019.8

För att kartlägga Borås Stads planberedskap i förhållande till jämförbara kommuner har ned-
anstående diagram hämtats från SKR:s öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2020. 
Planberedskap förklaras i jämförelsen som antalet planlagda men inte utnyttjade byggrätter.9 

Diagram 3

7 Sammanstallningen bygger på uppgifter från SCB Statistikdatabas för befolkning: https://www.scb.se/BE0101  och SCB Statistikdatabas 

för befintligt bostadsbestånd: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/

bostadsbyggande-och-ombyggnad/bostadsbestand/ 
8 Beräkningen baseras på det antal lägenheter som behövs för att komma ned i 2,01 lägenheter per innevånare i Borås. Med utgångspunkt 

i Borås Stads befolkning 2019 om 133 022 personer och ett bostadsbestånd om 53 621 lägenheter totalt i beståndet 2019, vilket ger 2,11 

personer per lägenhet. För att komma ned i 2,01 personer per lägenhet skulle det behövas c:a 56 230 lägenheter i beståndet,  

dvs. ytterligare 2 608 st.
9 SKR: Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2020 – Kommunrapport för Borås. I kommungruppen större städer ingår bl.a. samtliga 

kommuner i 100-gruppen: https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/planlaggningochtidsatgang.11728.html. 
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De öppna jämförelserna visar att Borås Stads planberedskap är lägre än jämförbara kommuners. 

De öppna jämförelserna visar bl.a. också att Borås Stad ligger lägre än jämförbara kommuner i 
kommungruppen större städer 2014–2015, 2016–2017 och 2018–2019 när det gäller:10 

• Antal planlagda bostäder per 1 000 invånare

• Antal bostäder som beviljats bygglov per 1 000 invånare

• Antal färdigställda bostäder per 1 000 invånare

Samhällsbyggnadsförvaltningen har de senaste åren ökat produktionen av detaljplaner. En ge-
nomgång av Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetssystem ByggR visar att det antagits i 
genomsnitt 13,75 detaljplaner per år perioden 2017–2020 vilket kan jämföras med 8,75 detalj-
planer i genomsnitt per år för perioden 2013–2016. Antalet bostäder i antagna detaljplaner har 
också ökat från totalt c:a 120 i genomsnitt per år för perioden 2013–2016 till c:a 900 i genomsnitt 
per år för perioden 2017–2020.11

2.2 Borås Stads styrning och styrande dokument
Stadsrevisionen bedömde 2017 att Kommunstyrelsen i huvudsak följde lagar och regler avseende fram-
tagning av olika riktlinjer och styrdokument inom samhällsplaneringsområdet och bostadsbyggnadspro-
cessen. Styrdokumenten uppfyllde däremot inte fullt ut lagstiftarens intentioner avseende utformning, 
innehåll och omfattning. Avsteg konstaterades i Översiktsplanen, Riktlinjer för bostadsförsörjning samt 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar. Styrdokumenten som var framtagna saknade viktiga 
ställningstaganden, principer och prioriteringar. Borås Stad saknade dessutom väsentliga styrdokument 
på underliggande nivå till översiktsplanen.

Borås Stads styrdokument inom området 2020 
Kommunfullmäktige antog 2018 en ny översiktsplan 2018.12 Stadsledningskansliet har under 
2018 och 2019 tagit fram riktlinjer för bostadsförsörjning i enlighet med Lag (2000:1383) om 
kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Riktlinjerna är uppdelade i tre olika delar – Riktlinjer 
för bostadsförsörjning (del 1), Handlingsplan för bostadsbyggande (del 2) och befolknings- och 
bostadsanalys (del 3). Endast del 1 – Riktlinjer för bostadsförsörjning är fattad beslut om av 
Kommunfullmäktige.13 De andra delarna av riktlinjerna är redovisade för Kommunstyrelsen.14 

Utöver ovanstående har Borås Stad Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark som gäller 
fram till 2021 och Riktlinjer för markanvisning av bostäder antagna 2017. Vidare har Borås Stad 
flertalet andra upprättade styrdokument som berör området. Bland annat finns styrdokument 
avseende avfall, dricksvatten, avlopp, trädvård, energi- och klimat, och grönområden. Därutöver 
finns en framtagen handbok för stadsmiljön.15 

10 Ibid.
11 Genomgången bygger på statistik om antal antagna detaljplaner och antal bostäder i antagna detaljplaner 2011–2020 från 

Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetssystem ByggR.  
12 Borås Stad; Översiktsplan för Borås, antagen av KF 12 april 2018.
13 Borås Stad; Riktlinjer för bostadsförsörjning, antagen av KF 19 juni 2019, 
14 Befolknings och bostadsanalys, redovisad i KS 3 juni 2019. Handlingsplan för bostadsbyggande, redovisad i KS 14 april 2020.
15 Borås Stad; Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark, antagandedatum saknas. Borås Stad; Riktlinjer för markanvisning av bostäder, 

2017. Borås Stad; Avfallsplan, 2017 och 2020. Borås Stad; Plan för vatten- och avlopp, 2016. Borås Stad; riktlinjer för dricksvatten- och 

avloppsförsörjning, 2016. Borås Stad; plan för vatten och avlopp, 2016. Borås Stad; Riktlinjer för trädvårdsarbetet, 2020. Borås Stad.  

Borås Stad; Energi- och klimatstrategi, 2020.  Borås Stad; Grönområdesplan, 2017. Borås Stad; Handbok för stadsmiljön, datum för 

antagande saknas.
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När det gäller trafikområdet har Borås Stad inte någon framtagen trafikplan. Arbete med trafik-
planen pågår vid Stadsledningskansliet och den beräknas enligt intervjuade kunna gå ut på remiss 
under 2021.16 Det finns en antagen Cykelplan och en plan för laddinfrastruktur för elfordon.17 
Det pågår ett arbete vid Stadsledningskansliet med att ta fram en cykelstrategi. Det pågår även 
ett arbete med att ta fram en parkeringsstrategi. En del av arbetet är även att revidera regler och 
riktlinjer för parkering. Det finns regler och riktlinjer för parkering antagna sedan tidigare vilka 
har förlängts i avvaktan på det arbete som bedrivs.18

När det gäller kollektivtrafik finns en utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås som är 
framtagen av Borås Stad, Västra Götalandsregionen och Västtrafik.19

Planprogram, utbyggnadsstrategier och pågående arbete
Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att 
översiktligt utreda förutsättningar och formulera mål och visioner. Planprogrammets syfte är att 
finnas med som ett övergripande inriktnings- och måldokument. Planprogram görs ofta över ett 
större område och ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor.

I Borås Stad finns sammantaget tio antagna planprogram som avser olika delar av kommunen. 
Sex av planprogrammen är antagna av Kommunfullmäktige under perioden 2005–2011.20 Fyra 
av planprogrammen är antagna av Samhällsbyggnadsnämnden under perioden 2018–2019.21 
Stadsrevisionen kan konstatera att de planprogram som beslutades om under 2018 var de första 
som fattades beslut om sedan 2011. 

Kommunstyrelsen antog 2019 utbyggnadsstrategin – Mer Stad längs Viskan 2018–2035. Syftet 
med utbyggnadsstrategin uppges vara bl.a. att tydliggöra var och när kommunen vill se att sta-
den utvecklas, och därmed var det kommer behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. 
Utbyggnadstrategin uppges även kommunicera kommunens vilja till invånare, näringsliv och 
andra samtidigt som den stärker genomförandet av Översiktsplanen.22 

I utbyggnadsstrategin finns även olika etapper med målsättning om vilket år genomförandet ska 
påbörjas. Det som anges är Stadskärnan 2018, Knalleland 2020, Gässlösa 2025 och Getängen 
2030. I utbyggnadsstrategin framgår även att ett framgångsrikt genomförande bygger på att 
kommun och marknad tillsammans skapar värden. Platsers attraktivitet kan öka genom med-
veten lokalisering av bostäder och offentlig och kommersiell service. Inom kommunen behöver 
alla verksamheter verka i samma riktning, exempelvis genom att uppdrag och planer följer ut-
byggnadsstrategin. Det kräver ett nära samarbete men också politiskt ledarskap som håller fast 
vid strategin över tid.23

Det pågår arbete vid Stadsledningskansliet med utbyggnadsstrategier som avser de serviceorter 
som identifieras i Översiktsplan 2018.24

16 https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/oversiktsplan/

borastrafikplan.4.7e0c3b5716ad2f445c75ab61.html 
17 Borås Stad; Cykelplan 2020-2021, 2019. Borås Stad; Plan för laddinfrastruktur för elfordon, 2018.
18 Borås Stad; Parkeringsregler, 2017 och 2020. Borås Stad; Riktlinjer för parkering, antagandedatum saknas. 
19 http://xn--vldinrarelationer-uqbo.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/

kollektivtrafikplaner-for-stadstrafiken/boras-stadstrafik/ - 
20 Planprogram som avser: Del av Sparsör, delar av Slättäng och Sölebo, 2005. Sjömarken centrum, 2007. Området väster om Hybergsvägen, 

2007. Regementet, 2008. Krokshallsområdet, 2008. Del av Sandared, 2011.
21 Planprogram som avser: Tokarpsberg m.fl., 2018. Viskafors (Rydboholm 1:342 m.fl.), 2018. Södra centrum (Ulysses 6 m.fl.), 2019. Östra 

Brämhult (Svensgärde 3:1 m.fl.), 2019. 
22 Borås Stad Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – Mer stad längs Viskan 2019 s 4, s 11.
23 Ibid.
24 https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/

strategiskaplaneringsunderlag/utvecklingsstrategierforserviceorter.4.16621c631754f1a4d881345.html. 
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Arbete med stadsbyggnadsprogrammet – Staden vid parken pågår sedan 2019. Stadsbyggnads-
programmet är en konkretisering av översiktsplanens och utbyggnadsstrategins inriktning mot 
gröna och blå strukturer.25 Det pågår även projekt/utvecklingsområden när det gäller Hestra 
växer, Gässlösa – en ny stadsdel och Västra Centrum.26 

Samhällsbyggnadsnämnden upprättar årligen en verksamhetsplan för detaljplaner. Verksamhets-
planen omfattar bakgrund, politisk prioritering av planuppdragen och en förteckning över de 
plan uppdrag som inte prioriteras under året.  

Samhällsbyggnadsnämnden har inför 2020 utvecklat verksamhetsplanen till att även identifiera 
vissa strategiska planer, program och studier. I verksamhetsplanen framgår bl.a. att genom att 
arbeta med strategiska planer och program, ökar möjligheten för en snabbare och mindre kom-
plex detaljplaneprocess i ett senare skede. I Verksamhetsplanen konstateras att arbete med de 
strategiska planerna inte bara ligger under Samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområde. Arbetet 
är gemensamt och beroende av förvaltningsöverskridande samordning.27 Verksamhetsplanen 
för detaljplaner skickas även till Kommunstyrelsen för synpunkter innan planen antas av 
Samhällsbyggnadsnämnden.

I 2021 års verksamhetsplan har Samhällsbyggnadsförvaltningen påbörjat ett arbetssätt som man 
kallar för strukturskisser.28 Strukturskisser ska redovisa förutsättningar och ställningstaganden 
som ska ligga till grund för det fortsatta detaljplanearbetet. Arbetet med strukturskisser syftar 
till att nå samsyn mellan förvaltningarna inom samhällsbyggnadsprocessen om hur Borås kan 
vidareutvecklas utifrån de strategiska intentioner som uttrycks i översiktsplanen och utbygg-
nadsstrategin. Strukturskisserna syftar även till att utgöra underlag för presidieöverläggningar 
mellan de ingående nämnderna/bolagen och som kvittens tillbaka till kommunstyrelsen från de 
samhällsbyggande förvaltningarna på hur översiktsplanens intentioner tolkas och kan förverkligas. 
Presidieöverläggningar planeras att genomförs en gång per kvartal.

Målsättningen i verksamhetsplanen är att kunna ta fram två strukturskisser per år. 

Intervjuer om Borås Stads styrning och styrande dokument
Intervjuade uppger samstämmigt att mycket har hänt i Borås Stad sedan 2017 när det gäller 
styrande dokument. Den ena delen som åtgärdats är att Stadsledningskansliet tagit fram rikt-
linjer för bostadsförsörjning. Samtliga vidtalade i granskningen framhåller att Borås Stad även 
påbörjat arbete med att ta fram strategier och planer på underliggande nivå till Översiktsplanen. 
Borås Stads arbete i denna del var eftersatt när granskningen genomfördes 2017. Det har sedan 
dess påbörjats processer för att, med utgångspunkt i den nya Översiktsplanen, arbeta med att 
tydliggöra ställningstaganden för hur, var och när Staden i olika delar ska växa. Många intervju-
ade framhåller att detta är ett komplext arbete som innefattar flera olika nämnder, förvaltningar 
och bolag likväl som dialog med företrädare för näringslivet och kommunens innevånare. Att 
fortsätta bedriva och utveckla detta arbete menar man är angeläget. 

Merparten intervjuade uttrycker att Borås Stads arbete i dessa delar utvecklats positivt och är på 
rätt väg. Samtidigt återstår väsentliga delar att ta fram. Framför allt framhålls att en tydlig och 
långsiktig trafikplan behövs i Borås Stad. Behovet av tydliga klargöranden omkring trafikfrågor, 
vägnätets utveckling m.m. är stort menar man, och utvecklingen i denna del behöver ske pa-
rallellt med övrig strategisk samhällsplanering. Även Borås Stads arbete med parkeringsstrategi 
och förtydliganden omkring regelverket för Borås Stads arbete med parkeringsköp framhålls av 

25 https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/byggprojektochutvecklingsomraden/

stadenvidparken/arbetetmedparkenframtillsnu.4.4291149e1754f3d06bf2d56a.html. 
26 https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/

byggprojektochutvecklingsomraden.4.77edf482158fdcbba45ba3c5.html
27  Borås Stad; Verksamhetsplan 2020, Detaljplanering. Samhällsbyggnadsnämnden 2019.
28  Borås Stad; Verksamhetsplan 2021, Detaljplanering. Samhällsbyggnadsnämnden 2020
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vissa intervjuade som angelägna att arbeta med och förtydliga. Några intervjuade framhåller att 
ny trafikplan är under framtagande vilket är positivt, särskilt med anledning av att Borås Stads 
senaste strategidokument inom området är från 1988. Det pågår arbete med parkeringsstrategi 
och förtydliganden när det gäller parkeringsköp.

Alla intervjuade i granskningen framhåller även att planeringen av sträckningen av Götalandsbanan 
fortsatt är en fråga som påverkar samhällsplaneringen i Borås Stad. De delar av Staden där sträck-
ning kan bli aktuell är svårplanerad. Det pågår enligt vissa intervjuade samtal med Trafikverket 
som syftar till att utreda och undanröja eventuella hinder som finns för detaljplaner i dessa delar. 
Flera projekt inom järnvägskorridorerna har på så vis ändå kunnat genomföras menar man.

Intervjuade vid de kommunala bostadsbolagen anger att Borås Stads arbete med markanvisning 
utvecklats i positiv riktning sedan 2017. Framför allt är det dialogen omkring markanvisning 
som förbättrats menar man. Vissa av bolagen framhåller att ett viktigt utvecklingsområde är att 
Borås Stad kan bli mer tydlig och aktiv i strategin med sin markreserv. 

Intervjuade från externa aktörer delar bilden av att Borås Stads arbete med strategisk planering 
utvecklats i positiv riktning sedan 2017. Framför allt är det planeringen mellan Översiktsplan 
och detaljplan som utvecklats menar man. Borås har också under de senaste åren blivit mer 
attraktiv för investerare som vill bygga. Detta beror dock troligen till största delen på marknads-
förutsättningar. Borås Stads förbättrade arbete kan dock påverkat i positiv riktning i någon mån. 
Tydligheten i prioriteringsordningen när det gäller detaljplaner har förbättrats i Borås Stad de 
senaste åren. Samarbetet med Samhällsbyggnadsförvaltningen upplevs generellt som bra från 
byggföretagens sida. 

Däremot menar intervjuade externa aktörer att arbetet med markanvisning fortsatt är otydligt. 
Kriterierna för prissättning och tilldelning behöver tydliggöras. Externa aktörer efterlyser fler 
markanvisningstävlingar och är frågande till skälen för att så pass mycket mark i nuläget anvisas 
genom direktanvisning. Ett annat utvecklingsområde är att tydligheten när det gäller handels-
områden behöver stärkas. Borås Stad har bedrivit ett framgångsrikt arbete med industriområden 
anger man och samma typ av arbete skulle behövas när det gäller handel. 

2.3 Kommunfullmäktiges mål
Kommunfullmäktiges mål 
Granskningen 2017 visade att uppföljningen av måluppfyllelsen för nyproduktion av bostäder i Borås 
Stads budget och årsredovisning var bristfällig. Stadsrevisionen bedömde att bristerna medförde att 
Kommunfullmäktige fick ett missvisande underlag för beslut om målsättning och inriktning för kom-
mande år, och att den långsiktiga utvecklingen av nybyggnation av bostäder och bostadsbeståndet i 
Borås Stad inte tydliggjordes för Kommunfullmäktige.

I Stadsrevisionens rapport från 2017 konstaterades att utfall i Borås Stads årsredovisning 2016 i 
förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer inom visionsområdet Livskraftig stadskärna 
var felaktiga. Felet korrigerades i Borås Stads årsredovisning för 2017.29 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 om nya indikatorer som avsåg bostadsbyggande. 
Indikatorerna återfinns inom visionsområdena Livskraftig stadskärna och Medborgares initia-
tivkraft gör landsbygden levande. Nya indikatorer som beslutades var dels antal nyproducerade 
lägenheter av AB Bostäder och dels antal nyproducerade bostäder av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sanhultsbostäder och Toarpshus.30 De nya indikatorerna finns även med i Budget för 2019, 2020 
och 2021.

29 Borås Stad; Årsredovisning 2017 s 33.
30 Borås Stad; Budget 2018 s 15.
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Förändringen medförde enligt flera intervjuade att Kommunfullmäktiges indikatorer nu riktar 
sig mot de kommunala bostadsbolagen och de bostäder som Borås Stad självt kan bygga genom 
sina bolag. Förändringen medför dock att utvecklingen av bostadsbeståndet när det gäller total 
nyproduktion i Borås Stad inte tydliggörs inom ramen uppföljningen av Kommunfullmäktiges 
indikatorer i årsredovisningen. Det som finns med är angivelser i respektive Årsredovisnings 
ingress som uppger hur många bostäder totalt som uppskattningsvis tillkommit i kommunen 
under året.31  

I Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning anges att Kommunens mål för bostadsbyggande är 
600 bostäder per år. Detta anges i Riktlinjerna för bostadsförsörjning innebära en ökad byggtakt 
med ca 20 % och är ett led till att förverkliga i Översiktsplanen.32 Målvärdet om 600 bostäder 
per år anges även i Borås Stads handlingsplan för bostadsbyggande 2020–2024.33 

I Borås Stads Översiktsplan 2018 och i Befolknings- och bostadsanalysen framgår att för att möta 
den befolkningsutveckling som förväntas, behövs ett bostadstillskott på ca 15 000 bostäder i 
kommunen fram till 2035.34 Detta innebär att ungefär 880 bostäder behöver byggas i genomsnitt 
årligen fram till 2035.35 Översiktsplanen är beslutad av Kommunfullmäktige och Befolknings- 
och bostadsanalysen är beslutad av Kommunstyrelsen.  

Intervjuade vid Stadsledningskansliet framhåller att det mål som finns när det gäller total bo-
stadsproduktion i Borås Stad är angivelsen i Riktlinjerna för bostadsförsörjning om 600 bostä-
der per år. De angivelser som finns i Översiktsplanen och Befolknings- och bostadsanalysen är 
mer att betrakta som visionära menar man. 600 bostäder per år är Kommunfullmäktiges mål. 
Utfallet av den totala bostadsproduktionen årligen ska enligt intervjuade vid Stadsledningskansliet 
anges i Borås Stads årsredovisning. Andra intervjuade framhåller att behovet av nya bostäder 
som Kommunfullmäktige beslutat om i Översiktsplanen ska ses som ett mål för Borås fram 
till 2035. Detta mål ligger också till grund för den antagna utbyggnadsstrategin och baseras på 
befolknings- och bostadsanalysen. 

2.4 Samverkan och samordning 
Granskningen 2017 bekräftade att bostadsbyggnadsprocessen är komplex och att den roll 
Kommunstyrelse och berörda nämnder har är att skapa förutsättningar för en ökad bostadsproduktion. 
Granskningen visade samtidigt på brister i styrning och samordning. Stadsrevisionens bedömning var 
att förutsättningarna för bostadsproduktion och färdigställande av bostäder som motsvarar behoven 
hos bostadssökande måste förbättras så att Kommunfullmäktiges kvantitativa och kvalitativa mål på 
området kan nås. Granskningens empiriska del visade att färdigställandet av bostäder i Borås inte 
hade ökat i samma takt som jämförbara kommuner, och Stadsrevisionens bedömning var att detta 
till stora delar var ett styrnings- och samordningsproblem.

31 Borås Stad; Årsredovisning 2018 s 5, Borås Stad; Årsredovisning 2019 s 5. 
32 Borås Stad; Riktlinjer för bostadsförsörjning, 2019 s 4. 
33 Borås Stad; Handlingsplan för bostadsbyggande - en lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2020-2024, 2020 s 3. 
34 Borås Stad; Översiktsplan 2018 s 12. Borås Stad; Befolknings- och bostadsanalys- en vägledning för dig som bygger och utvecklar bostäder. 

2019 s 3. 
35 Beräkningen är baserad på den totala produktionen av bostäder (15 000) fram till 2035 dividerat med det antal år till 2035 från att analysen 

fattande beslut om (2019). 
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Styrning och samordning bekräftas av de som intervjuats i granskningen som en viktig del när 
det gäller samhällsplanering och bostadsbyggande. Inte minst kommer detta av att området 
är komplext och omfattar flera olika nämnder, förvaltningar och bolag. Området anges även i 
slutändan vara beroende av politiska prioriteringar mellan de olika värden som måste beaktas i 
samhällsplaneringsprocessens olika delar. Med utgångspunkt i de intervjuer som genomförts i 
granskningen har Stadsrevisionen identifierat nedanstående mest väsentliga forum/samverkans-
grupper som inom området:36 

• Torkel och Stor Torkel

• Birgitta-gruppen

• Strategiska gruppen 

• Samtek

• Projektstudion

Intervjuade i granskningen ger delvis olika beskrivningar av de olika samverkansgruppernas 
funktion, roll, mandat och ansvar.

Torkel och Stor Torkel 

Merparten intervjuade uppger att Torkelmötena syftar till att vara ett forum för informations-
utbyte mellan Tekniska nämnder och bolag i Borås Stad. Vid Torkelmötena deltar berörda 
förvaltningschefer, bolags VD, avdelningschefer från Stadsledningskansliet och Stadsdirektören. 
Stor Torkel fyller samma syfte, men till de mötena bjuds även företrädare för näringslivet in. 

Birgitta-gruppen

Birgitta-gruppen uppges av flera intervjuade vara en ny grupp som bildats 2019. Birgitta-gruppen 
skapades då man identifierat behov av att gemensam kommunikationsplanering. Gruppen består 
av kommunikatörer vid berörda förvaltningar. Några intervjuade menar att det finns en koppling 
till Torkel forumen medan andra menar att gruppen har en samhörighet med den strategiska 
gruppen. Dessa intervjuade menar att gruppen tillsattes på uppdrag av Strategiska gruppen 
under hösten 2019 och att de uppdrag som Birgitta gruppen får återrapporteras till Strategiska 
gruppen för ställningstagande. 

Strategiska gruppen

I samband med Kommunfullmäktiges beslut till ny nämndorganisation 2016 fick Samhälls-
byggnadsnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag avseende samhällsbyggnadsprocessen. 
Samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder och styrelser att tyd-
ligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med 
utgångspunkt i vad som är det bästa för kommuninvånaren. Det övergripande målet för samar-
betsuppdraget har varit att skapa en gemensam målbild kopplat till samhällsbyggnadsprocessen 
med ett strategiskt fokus i ett fem till tioårsperspektiv eller längre.37 En del i att bedriva arbetet 
i enlighet med Kommunfullmäktiges uppdrag sker genom den strategiska gruppen. I gruppen 
finns förvaltningschefer från de nämnders förvaltningar i Borås Stad som arbetar med olika delar 
av samhällsbyggnadsprocessen. 

Den strategiska gruppen anges av merparten av de intervjuade som en viktig samordnings-
grupp som bidragit till att stärka samverkan, samsyn och samarbete inom samhällsplaneringen. 
Stadsrevisionen noterar att ingen intervjuad i granskningen fullt ut kan redogöra för vilken roll, 
mandat eller ansvar som den strategiska gruppen har. Det är ingenting som är klarlagt eller 

36 Förutom nedanstående sker samverkan, samordning och samråd bl.a. i grupperna Tekniskt samråd, Urban Talks och i andra forum mellan 

vissa förvaltningar/bolag.  
37 Samhällsbyggnadsnämndens Årsredovisning 2019 s 16f.



beslutat menar man. Någon systematisk koppling mellan den strategiska gruppen och politiska 
beslut eller ställningstaganden finns inte idag. Intervjuade uppger att denna koppling sker i den 
ordinarie ordning som finns i respektive nämnd/förvaltning. Det har dock påbörjats initiativ 
som syftar till överläggningar och samverkan även på politisk nivå med utgångspunkt i den 
strategiska gruppen. 

Den strategiska gruppen har i sitt arbete identifierat att Borås Stad saknar en gemensam beskriv-
ning av samhällsbyggnads- och samhällsplaneringsprocessen uppger vissa intervjuade. Det finns 
ingen gemensam flödes- eller processbeskrivning av processens olika delar i de förvaltningar och 
nämnder som berörs menar man. Detta innebär att respektive förvaltning/avdelning har sin egen 
process, men att det inte finns någon helhetsbild om hur man arbetar tillsammans över gränserna 
mellan nämnder/förvaltningar. Planeringen nu är att genomföra en processkartläggning under 
2021 där respektive förvaltnings/avdelnings processer kartläggs. 

Arbetet idag präglas av positivt engagemang i berörda förvaltningar, men mindre av systematik 
uppger flera intervjuade. Målsättningen är att kartläggning och utredning kan leda till ett mer 
systematiskt arbete. En del av arbetet är även att försöka klargöra roller, mandat och ansvar.

Samtek

Samtek är en samverkansgrupp bestående av de förvaltningar/avdelningar som är inblan-
dade i samhällsplaneringsprocessens olika delar. Den är enligt flera intervjuade en spegling 
av den strategiska gruppen men ett chefsled ned i organisationen. Gruppen har sin grund i 
Samhällsbyggnadsnämndens samordnande uppdrag inom området.  I gruppen samordnar och 
samverkar man om att gemensamt identifiera och undanröja hinder för samhällsplaneringen. 

Projektstudion

Projektstudion är ett arbetssätt där som mixar kompetenser från strategisk- till genomföran-
denivå, som utformar en projektgrupp. Arbetsformen innebär även att gruppen arbetar ihop 
under mer koncentrerade tidsperioder för att få bättre utväxling och samordning. Projektstudion 
anges av de intervjuade vara en arbetsmetod som utvecklats utifrån den strategiska gruppen och 
Samtek-gruppen. Arbetet leds av särskilda samordnare. Projektstudion rapporterar sedan till 
Samtek-gruppen och/eller den strategiska gruppen. Många av de intervjuade anger projektstu-
diomodellen som mycket framgångsrik bl.a. som arbetsmetod vid framtagande av planprogram 
och liknande dokument.

Kommunfullmäktiges uppdrag i Budget 2021

I Budget 2021 har Kommunfullmäktige beslutat om ett uppdrag som syftar till att utre-
da hur samverkan inom området kan utvecklas. Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden, och Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och explo-
atering. Utredningen ska vara färdig under första halvan av 2021.38 

38 Borås Stad; Budget 2021 s 42. 
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3 STADSREVISIONENS BEDÖMNINGAR 
Stadsrevisionen har genomfört en uppföljande granskning av Borås Stads arbete med samhälls-
planering och bostadsbyggande. Uppföljningens övergripande syfte är att följa upp gransknings-
resultaten från 2017 års granskning och genomföra en nulägesanalys av hur arbetet inom området 
ser ut i Borås Stad.

Processen för att nå fram till färdigställda bostäder är komplex och involverar ett stort antal ak-
törer, och Borås Stad är till betydande delar beroende av externa aktörers agerande i processen. 
Samtidigt har Staden ett antal instrument till sitt förfogande som kan styra omfattning och 
inriktning på bostadsbyggandet.

Uppföljningens empiriska del visar, genom de statistiska jämförelser som genomförts, att bostads-
produktionen fortsatt är låg i Borås Stad. Skillnaden i nyproducerade lägenheter mellan Borås 
och jämförbara kommuner i 100-gruppen ökar kraftigt under perioden 2014–2018. Skillnaden 
var som störst under 2018 då antalet nyproducerade lägenheter i Borås Stad var 836 lägenheter 
färre än medelvärdet för jämförelsekommunerna. Under 2019 har skillnaden mellan Borås Stad 
och jämförelsekommunerna minskat för första gången sedan 2014. Skillnaden är dock enligt 
Stadsrevisionens bedömning fortsatt stor. 

Befolkningen i Borås Stad har ökat mer än bostadsbeståndet under perioden 2013–2019 och 
antal personer per lägenhet i bostadsbeståndet ökar. Utvecklingen i jämförelsegruppen visar att 
bostadsbeståndet ökat mer än befolkningen vilket innebär att antal personer per lägenhet mins-
kat. Omräknat till antalet lägenheter som skulle krävas i Borås Stad för att ligga på samma värde 
som jämförelsekommunerna i 100 gruppens medelvärde, innebär skillnaden att omkring 2 600 
lägenheter behöver tillföras bostadsbeståndet i Borås. Skillnaden har ökat från 2 000 lägenheter 
2016 till 2 600 lägenheter 2019.

Sammanställningar från SKR:s öppna jämförelser inom detaljplaneområdet visar att planbered-
skapen i Borås Stad är jämförelsevis låg, även om skillnaden minskat under perioden 2018-2019. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har de senaste åren ökat både produktionen av detaljplaner och 
antalet bostäder i antagna detaljplaner. Borås Stad ligger dock fortfarande efter i jämförelse med 
liknande kommuner. 

Den samlade bilden av de statistiska jämförelserna är enligt Stadsrevisionens bedömning att skill-
naden mellan Borås Stad och jämförelsekommunerna i 100-gruppen fortsatt öka sedan gransk-
ningen 2017. Förhållandena indikerar att bostadssituationen i Borås blir allt mer problematisk då 
befolkningsökningen är relativt högre i kommunen än nyproduktionen/tillskottet av bostäder. 
En viss förbättring kan konstateras under 2019 även om skillnaden fortsatt är stor. Om förbätt-
ringen ska ses som en trendavvikelse för ett isolerat år eller som en del i ett trendbrott på längre 
sikt går ännu inte uttala sig om. Planberedskapen i Borås Stad är jämförelsevis låg vilket enligt 
Stadsrevisionens bedömning indikerar att tillväxtmöjligheten för bostäder riskerar att begränsas. 

Intervjuade i granskningen anger samtidigt att Borås under de senaste åren blivit mer attraktiv 
för investerare som vill bygga. 
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Borås Stads styrning och styrande dokument
Stadsrevisionen bedömde 2017 att Kommunstyrelsen i huvudsak följde lagar och regler avseende fram-
tagning av olika riktlinjer och styrdokument inom samhällsplaneringsområdet och bostadsbyggnadspro-
cessen. Styrdokumenten uppfyllde däremot inte fullt ut lagstiftarens intentioner avseende utformning, 
innehåll och omfattning. Avsteg konstaterades i Översiktsplanen, Riktlinjer för bostadsförsörjning samt 
Riktlinjer för kommunala markanvisningar. Styrdokumenten som var framtagna saknade viktiga 
ställningstaganden, principer och prioriteringar. Borås Stad saknade dessutom väsentliga styrdokument 
på underliggande nivå till översiktsplanen.

Borås Stad har sedan 2017 utvecklat styrningen och det strategiska arbetet inom samhällsplane-
ring och bostadsbyggande. En ny översiktsplan antogs 2018 och riktlinjer för bostadsförsörjning 
under 2018 och 2019. Därutöver har flertalet inriktningsdokument på underliggande nivå till 
översiktsplanen tagits fram. Arbetet har skett i samråd med berörda nämnder, förvaltningar, bolag 
och externa aktörer och medfört att en del väsentliga klargöranden har beslutats när det gäller när, 
hur och var Borås ska växa. Merparten intervjuade uttrycker att Borås Stads arbete i dessa delar 
utvecklats positivt och är på rätt väg. Samtidigt återstår väsentliga delar att ta fram. Ytterligare 
arbete med strategisk inriktning pågår inom Borås Stad. Framför allt inom Stadsledningskansliet 
och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Prioritering av detaljplanearbetet och gemensamt strategiskt 
arbete har blivit tydligare. 

Intervjuade i granskningen framhåller att det fortsatt är angeläget med tydliga prioriteringar 
och ställningstanaden, framför allt när det gäller trafik- och parkeringsfrågor. Detta arbete be-
höver enligt flera ske parallellt med övrig strategisk planering. Trafikfrågorna anges fortsatt som 
eftersatta i Borås Stad. Förhoppningen är att arbetet som pågår med en ny Trafikstrategi ska ge 
en tydlig inriktning och prioritering inom området.

Borås Stads arbete med markanvisning framhålls fortsatt som ett utvecklingsområde av de kom-
munala bostadsbolagen och intervjuade externa aktörer. Viss positiv utveckling har skett men 
det efterfrågas en ökad tydlighet i strategin med Borås Stads mark likväl som förtydliganden när 
det gäller kriterierna för tilldelning och prissättning. Externa aktörer påtalar att även tydligheten 
i strategin gällande handelsområden behöver utvecklas.

Stadsrevisionen bedömer att framtagna styrdokument inom området utvecklats sedan gransk-
ningen 2017. De brister som identifierades i styrande dokument när det gäller överenstämmelse 
med lagstiftarens intentioner är till största delen åtgärdade. När det gäller styrande dokument 
på underliggande nivå till översiktsplanen har mycket arbete genomförts sedan granskningen 
2017. Ytterligare arbete pågår inom flera olika områden. Stadsrevisionen bedömer att bristerna 
som identifierades när det gäller ställningstaganden, principer och prioriteringar och avsaknad av 
väsentliga styrdokument på underliggande nivå till översiktsplanen delvis är åtgärdade. Ytterligare 
arbete bedöms nödvändigt i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering gällande 
mark-, trafik- och parkeringsfrågor.

Kommunfullmäktiges mål 
Granskningen 2017 visade att uppföljningen av måluppfyllelsen för nyproduktion av bostäder i Borås 
Stads budget och årsredovisning var bristfällig. Stadsrevisionen bedömde att bristerna medförde att 
Kommunfullmäktige fick ett missvisande underlag för beslut om målsättning och inriktning för kom-
mande år, och att den långsiktiga utvecklingen av nybyggnation av bostäder och bostadsbeståndet i 
Borås Stad inte tydliggjordes för Kommunfullmäktige.
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I Stadsrevisionens rapport från 2017 konstaterades att utfall i Borås Stads årsredovisning 2016 i 
förhållande till Kommunfullmäktiges indikatorer inom visionsområdet Livskraftig stadskärna 
var felaktiga. Felet korrigerades i Borås Stads årsredovisning för 2017. 

Kommunfullmäktige beslutade i Budget 2018 om nya indikatorer som avsåg bostadsbyggande. 
Indikatorerna återfinns inom visionsområdena Livskraftig stadskärna och Medborgares initia-
tivkraft gör landsbygden levande. Nya indikatorer som beslutades var dels antal nyproducerade 
lägenheter av AB Bostäder och dels antal nyproducerade bostäder av Fristadbostäder, Viskaforshem, 
Sanhultsbostäder och Toarpshus.  De nya indikatorerna finns även med i Budget för 2019, 2020 
och 2021.  

I Borås Stads Översiktsplan 2018 och i Befolknings- och bostadsanalys framgår att för att möta 
den befolkningsutveckling som förväntas, behövs ett bostadstillskott på ca 15 000 bostäder i 
kommunen fram till 2035. Detta innebär att ungefär 880 bostäder behöver byggas i genomsnitt 
årligen fram till 2035. I Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning anges att Kommunens 
mål för bostadsbyggande är 600 bostäder per år. Både mål och behovsanalys är beslutade av 
Kommunfullmäktige. Borås Stad uppnår inte Kommunfullmäktiges målsättning om 600 nya 
lägenheter per år under något år under perioden 2015–2019. För 2019 är målet nära att uppnås 
för första gången sedan 2015. Det behov som beslutats om av Kommunfullmäktige i översikts-
planen uppnås inte under 2018 eller 2019.

Granskade verksamheter ser delvis olika på hur målsättning och behovsanalys ska betraktas och 
förhåller sig till varandra. Förhållandena medför enligt Stadsrevisionens bedömning risk för 
att målets/behovsanalysens styrande effekter uteblir och att samordning och samsyn försvåras. 
Kommunstyrelsen bör enligt Stadsrevisionens bedömning säkerställa att målsättning och be-
hovsanalys inom området likriktas och sammankopplas när områdets styrdokument revideras.  

Utvecklingen i Borås gällande total nyproduktion av bostäder ska enligt intervjuade i gransk-
ningen anges i Borås Stads årsredovisning. I årsredovisning för åren 2018 och 2019 finns ingen 
sådan redogörelse. Det finns dock en uppskattning av utfallet för året i respektive årsredovisnings 
inledning.  

Stadsrevisionens bedömning är att de brister som konstaterades i granskningen 2017 åtgärdats 
när det gäller fel som konstaterats i årsredovisningen. I årsredovisning för 2018 och 2019 saknas 
redogörelser om utvecklingen i Borås Stad gällande total bostadsproduktion. Stadsrevisionens be-
dömer att bristen från 2017, att den långsiktiga utvecklingen av nybyggnation av bostäder i Borås 
Stad inte är tydliggjord för Kommunfullmäktige, kvarstår. Kommunstyrelsen behöver säkerställa 
att utvecklingen när det gäller nyproducerade bostäder tydliggörs för Kommunfullmäktige.

Samverkan och samordning
Granskningen 2017 bekräftade att bostadsbyggnadsprocessen är komplex och att den roll 
Kommunstyrelse och berörda nämnder har är att skapa förutsättningar för en ökad bostadsproduktion. 
Granskningen visade samtidigt på brister i styrning och samordning. Stadsrevisionens bedömning var 
att förutsättningarna för bostadsproduktion och färdigställande av bostäder som motsvarar behoven 
hos bostadssökande måste förbättras så att Kommunfullmäktiges kvantitativa och kvalitativa mål på 
området kan nås. Granskningens empiriska del visade att färdigställandet av bostäder i Borås inte 
hade ökat i samma takt som jämförbara kommuner, och Stadsrevisionens bedömning var att detta 
till stora delar var ett styrnings- och samordningsproblem.
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Den samlade bilden av de intervjuer som genomförts inom ramen för granskningen är att samver-
kan och samordning inom samhällsplaneringen i Borås Stad är fragmentiserad. Ingen intervjuad 
i granskningen kan ensamt ge en fullständig beskrivning av vilka samverkansformer som finns i 
Borås Stad inom granskningens område. Det finns ett antal olika samverkansgrupper som delvis 
saknar inbördes koppling. Bilden som framträder är att samverkansstrukturen har växt fram 
över tid utifrån behov som identifierats i olika delar av organisationen. Resultatet är en mosaik 
av samverkansformer. Arbetet sker till stor del utan övergripande gemensam struktur och i flera 
fall i samverkansgrupper med otydligt syfte, uppdrag och/eller mandat.

Den strategiska gruppen anges av merparten av de intervjuade som en viktig samordningsgrupp 
vars arbete utvecklats sedan 2017. Gruppen har bidragit till att stärka samverkan, samsyn och 
samarbete inom samhällsplaneringen. Den strategiska gruppen har i sitt arbete identifierat att 
Borås Stad saknar en gemensam beskrivning av samhällsbyggnads- och samhällsplaneringspro-
cessen. En processkartläggning i dessa delar planeras att genomföras under 2021. I Budget 2021 
har Kommunfullmäktige beslutat om ett uppdrag som syftar till att utreda hur samverkan inom 
området kan utvecklas. Kommunstyrelsen ska tillsammans med Samhällsbyggnadsnämnden 
och Miljö- och konsumentnämnden utreda hur samverkan kan underlättas mellan verksamhe-
terna som idag ligger på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden (avseende 
strandskydd), Strategisk samhällsplanering och Mark och exploatering. Utredningen ska vara 
färdig under första halvan av 2021. 

Stadsrevisionen bedömer att samverkan och samordning har stärkts inom samhällsplaneringsom-
rådet sedan granskningen 2017. Till största delen är förklaringen den struktur för samordning och 
samverkan som växt fram genom den strategiska gruppen, samtek-gruppen och arbetsmodellen/
samverkansformen projektstudion. Samverkan och samordning inom området präglas dock av 
otydliga roller, mandat och ansvar och det saknas en gemensam beskrivning av samhällsplane-
ringsprocessen och systematisk samordning med den politiska nivån. Stadsrevisionen bedömer att 
de brister som identifierades 2017 delvis är åtgärdade. Stadsrevisionen ser positivt på de initiativ 
som tagits när det gäller kartläggning av samhällsbyggnadsprocessen.    
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Sammanfattande bedömning
Granskningen visar att skillnaden mellan Borås Stad och jämförbara kommuner när det gäller 
nyproducerade bostäder har fortsatt öka sedan granskningen 2017. Jämförelserna indikerar att 
bostadssituationen i Borås blir allt mer problematisk då befolkningsökningen är relativt högre i 
kommunen än tillskottet av bostäder.

Uppföljningen visar att Borås Stad genomfört en rad åtgärder inom området sedan granskningen 
2017 och att området delvis utvecklats i positiv riktning. 

Stadsrevisionens sammanfattande bedömning är att de brister som avsåg styrning, styrande do-
kument, samverkan och samordning delvis är åtgärdade. Ytterligare arbete bedöms nödvändigt 
i dessa delar bl.a. avseende strategi, inriktning och prioritering gällande mark-, trafik- och par-
keringsfrågor. Även styrning, samverkan och samordning bedöms behöva utvecklas ytterligare. 
En fortsatt utveckling enligt ovanstående bedöms som nödvändig om Kommunfullmäktiges 
mål och behovsbedömning inom området ska kunna uppnås/tillgodoses på kort och lång sikt. 

Stadsrevisionen noterar att arbete med att utveckla kommunens arbete inom området pågår i 
Kommunstyrelsen och berörda nämnder och styrelser. 

I granskningen framkommer att Borås under de senaste åren blivit mer attraktivt för företag som 
vill bygga bostäder. Detta tillsammans med den jämförelsevis låga bostadsproduktionen i Borås 
understryker i Stadsrevisionens mening vikten av ett ändamålsenligt arbete i Borås Stad när det 
gäller att skapa förutsättningar för bostadsproduktion. 

  

Andreas Ekelund    Emma Sandell
Revisionschef    Revisorsassistent
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4 KÄLLFÖRTECKNING 
Lagar
Kommunallag (2017:725)

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) 

Lag om ändring i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2013:866)

Lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar (2014:899)

Plan- och bygglag (2010:900)

Lag om ändring i plan och bygglagen (2020:76)

Kommunala styrdokument och rapporter
Borås Stad; Översiktsplan för Borås, fastställd av Kommunfullmäktige 12 april 2018

Borås Stad; Riktlinjer för bostadsförsörjning, fastställd av Kommunfullmäktige 19 juni 2019 

Borås Stad; Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark, fastställd av Kommunfullmäktige  
antagandedatum saknas

Borås Stad; Budget 2021. Fastställd av Kommunfullmäktige 2020-11-25

Borås Stad; Riktlinjer för markanvisning av bostäder, fastställd av Kommunfullmäktige 17 april 2017

Borås Stad; Handlingsplan för bostadsbyggande - en lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2020-2024, 
Redovisad i Kommunstyrelsen 14 april 2020

Borås Stad; Befolknings- och bostadsanalys- en vägledning för dig som bygger och utvecklar bostäder, 
Redovisad i Kommunstyrelsen 3 juni 2019

Borås Stad; Avfallsplan, fastställt av: Kommunfullmäktige 20 juni 2012, reviderad 2017 och 2020. 

Borås Stad; Plan för vatten- och avlopp, fastställt av Kommunfullmäktige 21 december 2016 

Borås Stad; riktlinjer för dricksvatten- och avloppsförsörjning, fastställt av Kommunfullmäktige  
21 december 2016

Borås Stad; Riktlinjer för trädvårdsarbete, fastställd av Kommunfullmäktige 17 juni 2020

Borås Stad. Borås Stad; Energi- och klimatstrategi, fastställt av Kommunfullmäktige 10 december 2020

Borås Stad; Grönområdesplan, fastställs av Kommunfullmäktige 19 december 2017

Borås Stad; Handbok för stadsmiljön, datum för antagande saknas    

Borås Stad; Cykelplan 2020-2021, fastställt av Tekniska nämnden 18 december 2019

Borås Stad; Plan för laddinfrastruktur för elfordon, fastställt av Kommunfullmäktige  20 september 2018

Borås Stad; Parkeringsregler, 2017 fastställt av Samhällsbyggnadsnämnden 19 januari 2017,  
Reviderad 19 november 2020

Borås Stad; Riktlinjer för parkering, fastställt av Kommunfullmäktige antagandedatum saknas. 

Planprogram som avser: Del av Sparsör, delar av Slättäng och Sölebo, 2005. Sjömarken centrum, 2007. 
Området väster om Hybergsvägen, 2007. Regementet, 2008. Krokshallsområdet, 2008. Del av Sandared, 2011. 
Samtliga är fastställda av Kommunfullmäktige 

Planprogram som avser: Tokarpsberg m.fl., 2018. Viskafors (Rydboholm 1:342 m.fl.), 2018. Södra cen-
trum (Ulysses 6 m.fl.), 2019. Östra Brämhult (Svensgärde 3:1 m.fl.), 2019. Samtliga är fastställda av 
Kommunfullmäktige

Borås Stad Utbyggnadsstrategi 2018-2035 – Mer stad längs Viskan 2019, datum för antagande saknas    

Borås Stad; Verksamhetsplan 2020, Detaljplanering. Samhällsbyggnadsnämnden 2019

Borås Stad; Verksamhetsplan 2021, Detaljplanering. Samhällsbyggnadsnämnden 2020

Borås Stad; Årsredovisning 2017, fastställd av Kommunfullmäktige 17 maj 2018 

Borås Stad; Budget 2018, fastställd av Kommunfullmäktige 22 november 2017

Borås Stad; Årsredovisning 2018, fastställd av Kommunfullmäktige 25 april 2019 

Borås Stad; Årsredovisning 2019, fastställd av Kommunfullmäktige 29 april 2020

Samhällsbyggnadsnämndens Årsredovisning 2019, fastställd av Samhällsbyggnadsnämnden 27 februari 2020
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Intervjuer
Intervju 1 med representant för Samhällsbyggnadsförvaltningen. 2020-11-19

Intervju 2 och 3 med representant för Stadsledningskansliet. 2020-11-19

Intervju 4 med representant för Stadsledningskansliet. 2020-11-25

Intervju 5 med representant för Tekniska förvaltningen. 2020-11-30

Intervju 6 med representant för Sanhultsbostäder och Toarpshus. 2020-12-08

Intervju 7 med representant för Fristadbostäder. 2020-12-09

Intervju 8 med representant för Miljöförvaltningen. 2020-12-09

Intervju 9 med representant för Viskaforshem. 2020-12-14

Intervju 10 med representant för AB Bostäder. 2020-12-15

Intervju 11 och 12 med representant för externa aktörer. 2021-01-22

Intervju 13 med representant för Borås kommuns parkerings AB. 2021-01-27

Intervju 14 med representant för Samhällsbyggnadsförvaltningen 2021-02-05

Övrigt
SKR: Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2020.

Internetkällor

Statistiska centralbyråns (SCB) statistikdatabas för boende, byggande och bebyggelse:

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/

SCB Statistikdatabas för befolkning: 

https://www.scb.se/BE0101

SCB Statistikdatabas för befintligt bostadsbestånd: 

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/bostadsbyggan-
de-och-ombyggnad/bostadsbestand/

Kolada – nyckeltal Antal bostäder totalt/1000 inv. 2013-2019: 

https://www.kolada.se/verktyg/fri-sokning/?kpis=67448&years=30197,30196,30195,30194,30193,30192,301
91,30190,30189,30188&municipals=2328,16708,92790&rows=municipal,kpi&visualization=bar-chart&fo-
cus=16708

SKR: Öppna jämförelser inom detaljplaneområdet 2020: https://skr.se/tjanster/merfranskr/oppnajamforelser/
planlaggningochtidsatgang.11728.html.

Borås Stad, Utvecklingsplan 2025 för stadstrafiken i Borås

http://xn--vldinrarelationer-uqbo.se/kollektivtrafik/sa-styrs-kollektivtrafiken/trafikforsorjningsprogrammet/
kollektivtrafikplaner-for-stadstrafiken/boras-stadstrafik/

Borås Stad, Utvecklingsstrategier för serviceorter

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/strate-
giskaplaneringsunderlag/utvecklingsstrategierforserviceorter.4.16621c631754f1a4d881345.html

Borås Stad, Byggprojekt och utvecklingsområden

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/byggprojektochutveck-
lingsomraden.4.77edf482158fdcbba45ba3c5.html

Borås Stad, Trafikplan

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/oversiktsplanering/over-
siktsplan/borastrafikplan.4.7e0c3b5716ad2f445c75ab61.html
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1  Inledning 

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

Kommunfullmäktige består av 73 ledamöter och 40 ersättare och sammanträder normalt 11 gånger per 
år då det är uppehåll under juli månad. Årets budgeterade sammanträden är genomförda enligt plan, 
dock har sammanträden hållits på distans med anledning av Covid-19. 

2  Nämndens verksamhet 1 

2.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 13 80 27 14 -13 0 

Summa intäkter 13 80 27 14 -13 0 

Personal -976 -4 713 -1 556 -1 582 -26 0 

Lokaler -364 -1 103 -368 -417 -49 0 

Material och tjänster -1 013 -9 864 -3 287 -1 304 1 983 0 

Kapitalkostnader       

Summa kostnader -2 353 -15 680 -5 211 -3 303 1 908 0 

Buffert (endast i budget)       

Nettokostnad -2 340 -15 600 -5 184 -3 289 1 895 0 

Kommunbidrag 5 133 15 600 5 184 5 184   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

2 793 0 0 1 895  0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel 2 793   1 895  0 

Ackumulerat resultat       

Resultatanalys 

Kommunfullmäktige visar ett positivt resultat efter första tertialen, framförallt som följd av att 
partistöden ännu inte är utbetalda 2021. Detta kommer att justera resultatet under kommande månader 
i takt med utbetalningarna. Kostnaderna för representation är hittills låga som en konsekvens av Covid-
19. Nämnas bör att det positiva utfallet även täcker högre administrativa kostnader för t ex hyra av 
lokaler, tryck och bindning än tidigare. 
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2.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Sammanträden -2 049 -9 332 -3 095 -2 905 190 0 

Partistöd -291 -6 268 -2 089 -384 1 705 0 

Summa -2 340 -15 600 -5 184 -3 289 1 895 0 

3 Konsekvenser av coronaviruset 

Nedan kostnader relaterade till Covid-19 avser perioden jan-april 2021. Prognos för året är beroende av 
pandemins fortsatta utveckling. Sammanträden äger rum från Borås kongress och inkluderar hyra och 
teknikerhjälp. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Lokaler och teknikerhjälp Borås Kongress -116,3 

Summa -116,3 

4 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 
127,4 mnkr till 132,9 mnkr. Ökningen utgörs av 5 mnkr enligt tilläggsbudget för åtgärder mot 
organiserad brottslighet, brottsförebyggande åtgärder och förbättrad myndighetssamverkan samt 
222 tkr för lokal utveckling och 234 tkr för kostnader relaterade till Borås 400 år. 

Den kommungemensamma verksamheten har ett kommunbidrag/ram om 124,3 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  

Antal gästnätter i Borås ska öka. 
 
Utfall År 2019 
225 846 
 
Utfall År 2020 
124 774 
 
 

 

Antal gästnätter i Borås ska öka. 

Utfallet mars 2020-februari 2021, som blev 107 591 belagda bäddar, är vad som är tillgängligt för tertial 
1 2021. Utfallet visar på de stora negativa effekter Covid-19 har haft på besöksnäringen som helhet. 
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2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

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

 Genomfört 
Åtgärdsprogrammet och en metodhandbok är 
färdigställt och redovisat till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Metodhandboken med 
åtgärdsprogrammet är utskickat till samtliga 
förvaltningar. Ärendet avslutat 

Utreda ny yta för evenemangsområde 
 Delvis 

genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare och ska 
delges kommunalråd under Q2-2021. 

Söka ny yta för evenemangsområde. 
 Delvis 

genomfört 

Uppdraget är framskrivet av handläggare och ska 
delges kommunalråd under Q2-2021. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första 
kvartalet 2021 återkomma med målbilder för 
resterande delar av Social hållbart Borås. 

 Genomfört 
Kommunstyrelsen har fattat beslut om två ytterligare 
områden inom Socialt hållbart Borås 
-förutsättningar för arbete 
- bostäder och närmiljö 
Politiken kommer att ta fram målbild för dessa den 
11/5 2021. 

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 2021 Kommentar 

Samordningsansvar för arbetet med att motverka 
psykisk ohälsa hos barn och unga ska fastställas. 

 Delvis 
genomfört 

Kartläggningen är klar. Frågan kommer att tas upp i 
Socialt Hållbart Borås för vidare hantering. 

2.3 Livskraftig stadskärna 

Målbild 

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

2.3.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Ett förslag för utveckling av Stora torget ska tas 
fram. 

 Ej 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. Inväntar 
besked om uppdragets intentioner. 
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2.4 Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande 

Målbild 

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

2.4.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Strategisk 
samhällsplanering och Näringslivsenheten har 
tillsammans med politiken utrett och prövat olika 
organisatoriska lösningar. Behoven har kartlagts. 
Utredning har gjorts kring vilka som är inblandande i 
förutsättningarna och den konstaterar att detta är 
komplext med flertalet förvaltningar som påverkar 
möjligheten till utveckling på landsbygden. 
Samordning på övergripande nivå behövs likväl som 
politiska beslut kring strategier och program. Arbetet 
som bedrivs och förutsättningarna på landsbygden 
behöver synliggöras. Arbetsgruppen har presenterat 
ett förslag som januari 2021 remissas hos ansvarigt 
kommunalråd. Ett förslag på organisation och 
strategi tas fram för beslut i KS under kvartal tre 
2021. 

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

 Delvis 
genomfört 

Avstämningar har gjorts med kommunalråd under 
2020. Nästa delavstämning görs vid inbokat möte 
med kommunalråd i maj 2021. Därefter direktiv om 
fortsatt process. 

Utbyggnadsstrategier för våra serviceorter med 
närområde ska tas fram. 

 Delvis 
genomfört 

Under våren 2021 har 6 workshopar genomförts för 
att titta närmare på de olika serviceorternas 
förutsättningar. En av workshoparna handlade även 
om hur mindre orter i serviceorternas omland kan 
utvecklas i en positiv riktning. Det som nu är kvar är 
att sammanställa allt material som samlats ihop och 
ta fram ett utkast till handling, föra en dialog med 
allmänheten och berörda förvaltningar kring förslaget 
innan det går upp för beslut i Kommunfullmäktige. 
Arbetet bedöms preliminärt vara färdigt andra 
kvartalet 2022, eventuellt tidigare beroende på vilka 
synpunkter som kommer in under dialogen. 

2.5 Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

Målbild 

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

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

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 
Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks intäkter har 
sjunkit under pandemin. Man räknar med att detta 
kommer fortsätta under 2021 och fortsatt 
Coronaanpassad trafik kommer att behövas. Senare 
behöver biljettpriser och kostnader revideras efter de 
nya förutsättningarna. Kommunstyrelsen har under 
året gjort ett tillköp för närtrafik på helger. Dessa 
budgetuppdrag får anstå tills dess Corona är över 
och man vet mer om utvecklingen av kollektivtrafiken 
och dess kostnader. 

Utveckling och förbättring av närtrafiken på 
landsbygden ska utredas. 

 Ej genomfört 
Kollektivtrafikresandet och Västtrafiks intäkter har 
sjunkit under pandemin. Man räknar med att detta 
kommer fortsätta under 2021 och fortsatt 
Coronaanpassad trafik kommer att behövas. Senare 
behöver biljettpriser och kostnader revideras efter de 
nya förutsättningarna. Kommunstyrelsen har under 
året gjort ett tillköp för närtrafik på helger. Dessa 
budgetuppdrag får anstå tills dess Corona är över 
och man vet mer om utvecklingen av kollektivtrafiken 
och dess kostnader. 

Hur hållbar mobilitet bäst kan uppnås ska utredas. 
 Ej genomfört 

Arbetet avvaktar utvecklingen av resultat från 
Trafikplanen som planeras gå ut på remiss 2021. 

Kommunstyrelsen uppdras att genomföra en ny, 
politiskt ledd, utredning om framtidens kollektivtrafik 
genom stadens centrala delar. 

 Delvis 
genomfört 

Detta arbete pågår. Det har varit möten initierade av 
politikerna där Västtrafik och Nobina har medverkat. 

2.6 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

Målbild 

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

2.6.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Det saknas underlag. Slutlig landskapsanalys är inte 
redovisad från Samhällsbyggnadsnämnden. 

En utredning om att minska användningen av 
engångsartiklar ska genomföras 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är genomförd och remiss svar har 
inkommit från nämnder och bolag. Arbete pågår med 
att färdigställa utredningen utifrån remissvaren. 
Utredningen beräknas bli färdig under tertial 2. Idag 
byts engångsartiklar i plast ut mot mer miljövänliga 
alternativ i olika upphandlingar, exempelvis i 
upphandlingen av hygien- och städprodukter. 

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 

Efter sommaren kommer det i skolmatsappen 
presenteras utsläpp av växthusgas per måltid. Detta 
kommer att ske inom grundskola/förskola då de har 
en gemensam matsedel. Svårare med 
gymnasieskolor och restauranger inledningsvis då 
de har egna matsedlar. 



Kommunstyrelsen, Tertial 1 2021 7(17) 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Borås Stads mångåriga internationella arbete med 
kunskapsöverföring inom avfallsområdet bör 
fortsätta. Under 2020 ska Kommunstyrelsen utreda 
hur detta arbete ska bedrivas. 

 Delvis 
genomfört 

Under perioden har det skett få aktiviteter kring just 
kunskapsöverföringen inom avfallsområdet på det 
internationella planet pga Covid-19. 
Det har startats ett avfallsprojekt kopplat till Acte 
med mål att samla in goda metoder som 
implementeras i europeiska kommuner när det gäller 
hantering av textilavfall. Borås har en betydande roll 
i kunskapsöverföringen för att underlätta de 
deltagande kommunernas framtida val och höja 
kompetensen om existerande och framtida 
lösningar. 

Arbetet kommer ske i enlighet med riktlinjerna och 
färdplanen som upprättats av Europeiska 
kommissionen. På kommunala nivåer ska arbetet 
följa olika insamlingsnivåer och återvinning av 
resurser samt inkludera och arbeta med New Green 
Deal mål. 
Pga Covid-19 har ingen plan kunnat tas fram utan 
arbete utifrån uppdraget har pausats under 
pandemin. 
 
 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur stort 
effekt- och kapacitetsbehov Borås har för att klara, 
stadens, kommuninvånarnas och företagens 
framtida behov av el. 

 Delvis 
genomfört 

Ekonomistyrning samordnar utredningen med Borås 
Elnät AB som bland annat har uppdraget att med 
god leveranssäkerhet och med optimalt 
resursutnyttjande främja distributionen av el inom 
Borås Stad. Identifiering i form av utredning av 
bolagets egen kapacitet är genomförd och det 
fortsatta arbetet pågår. Utredningen beräknas vara 
klar under andra halvan av år 2021. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att lista möjliga 
kolsänkor som kommunen kan medfinansiera. 
Kolsänkorna ska rangordnas utifrån deras effektivitet 
i termer av minskad koldioxid per investerad krona. 

 Delvis 
genomfört 

Ett första möte med experter från berörda 
förvaltningar och bolag är genomfört. Möjliga 
kolsänkor är identifierade och under 2021 kommer 
potential, nyttor och kostnader för de olika 
alternativen undersökas. 

2.7 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2019 
2,8 
 
Utfall År 2020 
3,1 
 
Utfall T1 2021 
2,6 
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Kommunfullmäktiges indikatorer  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2019 
1,4 
 
Utfall År 2020 
0,3 
 
Utfall T1 2021 
0,2 

 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Tertial 1 2020 var utfallet 3.1 %.  Utfallet tertial 1 2021 är bättre än 2020. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Tertial1 2020 var utfallet 1,3 %. Utfallet tertial 1 2021 är bättre än 2020. 

 

2.7.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

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. 

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 flertalet avtal och 
utvärdering av resultatet kommer ske under 
avtalstiden. 

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, vilket i nuläget 
testas av ekonomer på olika förvaltningar. Dock 
konstateras 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 har en övergripande 
kalkyl över sina behov för att kunna driva en 
förmedling av inventarier och ser över sina 
förutsättningar. Även arbetet med att skapa en policy 
pågår och beräknas vara färdig under 2021. 
På grund av rådande Covid-19 pandemi har arbetet 
försenats. 

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

 Delvis 
genomfört 

Pågående arbete tillsammans med 
Organisationshälsa. 

Behovet och kostnaden för att även erbjuda fria 
arbetsskor till de grupper som redan har fria 
arbetskläder ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Utredningen är klar och under politisk beredning. 
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Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Kommunstyrelsen ska i samverkan med Vård- och 
äldrenämnden och Sociala omsorgsnämnden 
tillsätta en KAL-grupp för undersköterskor eller 
motsvarande. KAL-gruppens arbete ska vara färdigt 
under första halvan av 2021. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet är påbörjat men försenat pga pandemin. 

Kommunstyrelsen ska utreda hur Borås Stads 
budget och koldioxidbudgeten kan kopplas ihop. 

 Delvis 
genomfört 

Omvärldsbevakning och interna samtal har påbörjats 
och fortsätter. Ett första resultat är en tydligare 
koppling mellan investeringsplaner och gröna 
tillgångar som introducerats under våren 2021. 

Kommunstyrelsen ska tillsammans med 
Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden utreda hur samverkan kan 
underlättas mellan verksamheterna som idag ligger 
på Samhällsbyggnadsnämnden, Miljö- och 
konsumentnämnden (avseende strandskydd), 
Strategisk samhällsplanering och Mark och 
exploatering. Utredningen ska vara färdig under 
första halvan av 2021. 

 Delvis 
genomfört 

Samverkan mellan berörda nämnder inom 
kommunens samhällsbyggnadsverksamhet kan 
underlättas genom bla ökad kunskap, förståelse, 
samordning, nämndöverskridande 
presidieöverläggningar samt utarbeta en 
kartläggning och gemensam definition av 
samhällsbyggnadsprocessen. Med stöd av KF beslut 
2016-03-17 om samarbetsuppdrag avseende 
samhällsbyggnadsprocessen pågår arbete med 
processkartläggning, omvärldsbevakning, förslag på 
definition av samhällsbyggnadsprocessen samt 
förslag arbetssätt och organisation. Rapport ska 
redovisas under Q2/Q3 2021. Kartläggningen 
förväntas tydliggöra verksamheternas uppdrag, 
ansvar, underlätta ett mer processbaserat arbetssätt 
och underlag för gemensamt förbättringsarbete. 

Kommunorganisationen behöver arbeta med att 
förebygga att avfall inom den egna organisationen 
uppkommer. Kommunstyrelsen ska utreda och 
föreslå nämnd som ska ta det övergripande ansvaret 
för detta arbete. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget diskuteras med berörda nämnder inom 
arbetet med avfallsplanen. 

När Borås Stads nämndorganisation gjordes om 
stod valet mellan A) en gemensam kostorganisation 
under en nämnd, till exempel Servicenämnden eller 
B) en kostorganisation per nämnd. Alternativ B 
valdes. Kommunstyrelsen ska i samverkan med 
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden och Vård- och 
äldrenämnden utvärdera det valda alternativet. 
Uppdraget ska redovisas senast halvårsskiftet 2021. 

 Delvis 
genomfört 

En enkät är nu ute till chefer och medarbetare inom 
kost-lokal-vaktmästeri samt ett urval ytterligare 
grupper. Enkäten kommer att kompletteras med 
intervjuer. Brukarperspektivet fås genom resultat 
från skolklimatundersökning samt 
brukarundersökning vård och omsorg. Redovisning 
till Kommunstyrelsen planeras 21/6 2021. 

Kommunstyrelsen ska utreda Servicekontorets roll 
vid kriser samt vilka uppgifter som förvaltningen ska 
ansvara för. 

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans och i samverkan med Servicekontoret 
pågår arbete med att identifiera Borås stads 
förmågor, behov och risker vid extra ordinära 
händelser som är relevanta för Servicekontorets 
verksamhet och uppdrag i krisberedskap. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att under första 
halvan av 2021 ta fram regelverk och 
informationsmaterial om intraprenader. 

 Ej genomfört 
Stadsledningskansliet kommer under början av 2021 
att utreda bakgrund och syfte vad gäller uppdraget. 

Kommunstyrelsen får i uppdrag att klargöra 
ansvarsfördelningen inom Borås Stad i arbetet mot 
invasiva arter. 

 Delvis 
genomfört 

En förvaltningsövergripande arbetsgrupp med 
Miljöförvaltningen, Mark och exploatering och 
Tekniska förvaltningen arbetar med att utreda 
uppdraget. Till grund för arbetet ligger den 
projektstudio med fokus på invasiva arter som 
genomfördes 2020. Uppdraget har avgränsats till att 
gälla invasiva växter, då det är växter som är mest 
aktuellt och relevant för Borås Stads del. 

Kommunstyrelsen uppdras att utreda hur ett system 
med volymkompensation för Individ- och 
familjeomsorgsnämnden och Sociala 
omsorgsnämnden kan utformas. 

 Delvis 
genomfört 

Ett förslag kommer att presenteras i samband med 
budgetarbetet 2022. 

3 Intern kontroll 

Kommunstyrelsen redovisar sina kontrollmoment i samband med årsbokslut. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Stadsledningskansliet 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 2 133 3 861 1 287 4 117 2 830 0 

Avgifter och övriga intäkter 35 581 89 875 29 958 38 313 8 355 0 

Summa intäkter 37 714 93 736 31 245 42 430 11 185 0 

Personal -43 582 -132 706 -43 851 -44 616 -765 0 

Lokaler -3 953 -10 875 -3 625 -4 506 -881 0 

Material och tjänster -37 429 -76 921 -25 639 -38 974 -13 335 3 000 

Kapitalkostnader -2 366 -6 091 -2 030 -1 139 891 0 

Summa kostnader -87 330 -226 593 -75 145 -89 235 -14 090 3 000 

Buffert (endast i budget)       

Nettokostnad -49 616 -132 857 -43 900 -46 805 -2 905 3 000 

Kommunbidrag 42 962 132 857 43 900 43 900   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-6 654 0 0 -2 905  3 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt 3 665   2 379   

Resultat jfr med tillgängliga medel -2 989   -526  3 000 

Ackumulerat resultat       

Resultatanalys 

I resultatet ingår kostnader för inköp av skyddsutrustning (knappt 12,7 mnkr under jan-april) och 
kostnader kopplade till lager i samband med Covid-19. För tydligare specifikation se avsnitt 6. 

Förmodligen kommer nämnden att visa ett positivt resultat, Coronakostnader borträknade, för 2021. 
Det är dock svårt att redan nu säga hur mycket då det beror på att flera kostnader kommer senare 
under året samt hur mycket pausat arbete som kommer igång eller kan snabbas på under hösten då 
pandemin förhoppningsvis är under kontroll. Under förutsättning att kostnader relaterade till Corona 
särredovisas räknar Stadsledningskansliet med en prognos om +3 mnkr jämfört med budget 2021. 

Kostnader för kurs- och konferensavgifter visar efter första tertialen drygt +1 mnkr jämfört med 
budget. 

Ännu redovisas inga större kostnader kopplade till den ökade budgetramen från tilläggsbudgeten 
(februari 2021) vilket i nuläget bidrar till ett positivt resultat. 
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4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 

Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2020-12-

31 
Utfall 2021-04 Återstår 

Organisationshälsa 30 000 10 462 1 789 17 749 

Byggbonus 14 750 10 085 308 4 357 

E-handelsstaden 3 000 1 847 256 897 

Sociala investeringar  440 26 -466 

     

Summa 47 750 22 834 2 379 22 537 

4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Kommunledning       

Intäkt 16 733 49 041 16 347 27 751 11 404 0 

Kostnad -67 506 -188 948 -62 655 -76 437 -13 782 3 000 

Nettokostnad -50 773 -139 907 -46 308 -48 686 -2 378 3 000 

Personaladministration       

Intäkt 3 445 1 600 533 3 118 2 585 0 

Kostnad -3 462 -2 210 -734 -3 588 -2 854 0 

Nettokostnad -17 -610 -201 -470 -269 0 

Nämnd- och styrelseverksamhet       

Intäkt 2 0 0 4 4 0 

Kostnad -5 937 -18 539 -6 128 -6 240 -112 0 

Nettokostnad -5 935 -18 539 -6 128 -6 236 -108 0 

Markreserv       

Intäkt 11 973 28 000 9 333 7 442 -1 891 0 

Kostnad -8 156 -10 315 -3 438 -1 444 1 994 0 

Nettokostnad 3 817 17 685 5 895 5 998 103 0 

Totalförsvar och samhällsskydd       

Intäkt 1 163 3 861 1 287 801 -486 0 

Kostnad -1 069 -4 221 -1 403 -906 497 0 

Nettokostnad 94 -360 -116 -105 11 0 

Markupplåtelse för flerbostadshus 
och industri 

      

Intäkt 1 792 3 680 1 227 1 142 -85 0 

Kostnad -202 -502 -167 -81 86 0 

Nettokostnad 1 590 3 178 1 060 1 061 1 0 
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Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Markupplåtelse för småhus       

Intäkt 2 606 7 554 2 518 2 172 -346 0 

Kostnad -114 -287 -96 -49 47 0 

Nettokostnad 2 492 7 267 2 422 2 123 -299 0 

Vård och omsorg       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -736 -1 431 -477 -490 -13 0 

Nettokostnad -736 -1 431 -477 -490 -13 0 

Övrigt       

Intäkt  0 0 0 0 0 

Kostnad  -140 -47 0 47 0 

Nettokostnad  -140 -47 0 47 0 

Totalt       

Intäkt 37 714 93 736 31 245 42 430 11 185 0 

Kostnad -87 182 -226 593 -75 145 -89 235 -14 090 3 000 

Nettokostnad -49 468 -132 857 -43 900 -46 805 -2 905 3 000 

Inom Kommunledning bokförs kostnader som finansieras med "öronmärkta" medel samt 
Coronarelaterade kostnader enligt avsnitt 6. Som tidigare nämnts läggs en prognos på + 3 mnkr under 
förutsättning att dessa båda poster särredovisas. 

Verksamheten Personaladministration inkluderar dels den centrala utbildningsfunktionen som under 
rådande omständigheter saknar intäkter enligt budget och dels kostnader för fackliga förtroendemän 
som bör jämnas ut under året. 

Differensen vad gäller Markupplåtelser för småhus kommer av periodiseringar som bör jämnas ut 
under året. 
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5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Kommungemensam verksamhet 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 1 1 000 333 342 9 0 

Summa intäkter 1 1 000 333 342 9 0 

Personal 0 0 0 0 0 0 

Lokaler -737 -2 119 -706 -706 0 0 

Material och tjänster -40 634 -123 181 -41 060 -40 823 237 0 

Kapitalkostnader       

Summa kostnader -41 371 -125 300 -41 766 -41 529 237 0 

Buffert (endast i budget)       

Nettokostnad -41 370 -124 300 -41 433 -41 187 246 0 

Kommunbidrag 41 017 124 300 41 433 41 433   

Resultat efter kommunbidrag -353 0 0 246  0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

      

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel -353   246  0 

Ackumulerat resultat       

Resultatanalys 

Kommungemensamma kostnader följer tilldelad ram. 
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5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Avgifter till upphovsmannarätt       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -155 -472 -157 -145 12 0 

Nettokostnad -155 -472 -157 -145 12 0 

Bidrag till 
samarbetsorganisationer 

      

Intäkt 0 1 000 333 341 8 0 

Kostnad -6 271 -19 489 -6 496 -6 352 144 0 

Nettokostnad -6 271 -18 489 -6 163 -6 011 152 0 

Näringslivsfrämjande åtgärder       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -737 -2 119 -706 -706 0 0 

Nettokostnad -737 -2 119 -706 -706 0 0 

Räddningstjänst       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -29 251 -89 958 -29 986 -30 201 -215 0 

Nettokostnad -29 251 -89 958 -29 986 -30 201 -215 0 

Kommunikationer       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -4 956 -13 262 -4 421 -4 126 295 0 

Nettokostnad -4 956 -13 262 -4 421 -4 126 295 0 

Ekonomiskt bistånd       

Intäkt 1 0 0 2 2 0 

Kostnad 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad 1 0 0 2 2 0 

Totalt       

Intäkt 1 1 000 333 343 10 0 

Kostnad -41 370 -125 300 -41 766 -41 530 236 0 

Nettokostnad -41 369 -124 300 -41 433 -41 187 246 0 

Kommungemensamma kostnader följer den totala ramen. Vissa justeringar kan komma att göras inom 
ramen då mindre kostnader än budgeterat för kollektivtrafik kan täcka högre kostnader för 
räddningstjänst. 
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6 Konsekvenser av coronaviruset 

Nedan nämnda kostnader avser bokförda sådana tom april 2021. Den enda kostnaden som går att ställa 
en rimlig prognos för är hyran som för helår 2021 beräknas uppgå till 1 432 tkr. Övriga poster påverkas 
av pågående situation. 

Stadens kostnader för inköp av sjukvårdsmaterial hittas på Koncerninköp och ingår därmed i 
Stadsledningskansliets resultat. Då vi ännu inte har något besked om att vi kan söka bidrag från 
Socialstyrelsen även under 2021 för dessa kostnader belastar de driften. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Inköp av sjukvårdsmaterial -12 652 

Hyra för lager -478 

Administration / hantering av lager; lås, larm, truckhyra, 
arbetstid, förrådsmaterial 

-704 

Kommunikation; information sociala medier, affischer, 
golvdekaler och annonser 

-71 

Summa -13 905 

7 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhet är en mänsklig rättighet och ett av de 17 globala målen i Agenda 2030. I Borås arbetar 
kommunstyrelsen för att Stadsledningskansliet ska vara en jämställd förvaltning där 
jämställdhetsintegrering är en del av det systematiska arbetssättet. Borås stad ska vara en arbetsplats där 
alla känner sig välkomna. Det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier. Normkritik och HBTQI är 
två obligatoriska teman i det, för verksamheterna, framtagna Samhjulet som används vid 
arbetsplatsträffar. 

Utbildningen Arbetsmiljö och Samverkan som anordnas av Personal och förhandling är obligatorisk för 
chefer och skyddsombud. I utbildningen vävs jämställdhet, diskrimineringsfrågor och mänskliga 
rättigheter samman med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Kompetensbaserad rekrytering är en metod som säkerställer att rekrytering sker på ett jämställt sätt. 
Metoden används och förfinas i hela Borås Stad. 

Personal och förhandling gör årligen en lönekartläggning för att upptäcka, åtgärda och förebygga 
osakliga löneskillnader som har indirekt eller direkt samband med kön. 

På Strategisk samhällsplanering läggs ett jämställdhetsperspektiv på både strategisk samhällsplanering, 
trafikplanering och kommunens klimatarbete. I arbetet med statistikunderlag är könsuppdelad statistik 
det primära och avdelningen har också sett över sitt vardagliga språkbruk. Avdelningen har allt oftare 
börjat använda sig av det könsneutrala pronomenet hen istället för han heller hon. Vidare försöker 
medarbetarna sluta att slentrianmässigt säga att ”man kan göra..” och bytt ut till ett mer neutralt tal likt 
”det går att göra...” eller liknande omskrivning. 

På Kvalitet och utveckling har mänskliga rättigheter och jämställdhet varit ett återkommande tema på 
avdelningens arbetsplatsträffar och det har tagits fram ett APT-kit med information och 
diskussionsunderlag. 

Arbetet med Digitaliseringsresan fortgår. Utveckling av digitalisering bidrar bl.a. till att information 
finns tillgänglig för alla, oberoende av kön. 

En konsekvensanalys håller på att arbetas fram där jämställdhetsaspekten utgör en viktig grund. 
Analysen kommer att finnas tillgänglig för handläggare för att säkerställa att beslutsunderlag bl.a. är 
grundade i jämställdhet. 
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8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2021 Utgift april 2021 Avvikelse 2021 Prognos 2021 

Viared Västra, åtgärder för gator 0 0 0 0 

Viared Norra, åtgärder för gator 0 0 0 0 

Nordskogen, åtgärder för gator 0 0 0 0 

Utbyggnad av bostadsområden 0 180 -180 1 300 

Fastighetsinköp 30 000 751 29 249 27 000 

Summa 30 000 931 29 069 28 300 

Analys 

Viared Västra: Utbyggnad av industriområdet Viared Västra pågår. 

Utbyggnad av bostadsområden: Utfallet avser Sparsör/Paradis. 

Prognosen avser: Nybyggnation av gata på Sjöbo/Sprödlingen, Fristad/Hagtornsvägen och 
Sparsör/Vinkelvägen. 

Fastighetsinköp: Inköp har bla gjorts av byggnad på del av fastigheten Ryda 4:1. 
Prognosen avser strategiska inköp av såväl skogsfastigheter, bebyggda fastigheter och fastigheter i 
bytesaffärer. Under 2021 kan Borås Stad eventuellt ges möjlighet att göra strategiska fastighetsaffärer, 
vilket förklarar prognosen. 

 

 

9 Exploateringsredovisning 

Utgifter 

Tkr Godkänd utgift Utgift tom 2020 
Budget utgift 

2021 
Utgift jan-april 

2021 
Prognos total 

utgift 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Västra 

434 700 390 268 0 0 0 

Utbyggnad av industriområde 
Viared Norra 

50 000 47 623 0 0 0 

Utbyggnad av industriområde 
Nordskogen 

80 000 78 726 0 0 0 

Utbyggnad av övriga 
industriområden 2021 

30 000  10 000 12 011 15 000 

Utbyggnad av bostadsområden 
2021 

30 000  10 000 180 1 300 

Summa 624 700 516 617 20 000 12 191 16 300 
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Försäljning 

Tkr Intäkt tom 2020 
Budget intäkt 

2021 
Intäkt jan-april 

2021 
Prognos intäkt 

2021 
Prognos total 

intäkt 

Försäljning av industritomter 
projekt Viared Västra 

-314 601 -10 000 0 0 -525 000 

Försäljning av industritomter 
projekt Viared Norra 

-59 573 -4 000 0 -3 000 -68 000 

Försäljning av industritomter 
projekt Nordskogen 

-59 150 -10 000 0 -8 000 -127 950 

Försäljning av bostadstomter 
2021 

 -1 000 0 -3 000  

Försäljning av övriga fastigheter 
2021 

 -55 000 -21 380 -35 000  

Summa -433 324 -80 000 -21 380 -49 000 -720 950 

Utbyggnad av industriområde pågår i Viared Västra. 

Utbyggnad av övriga industriområden omfattar initiala utredningsarbeten för bland annat RV 27-
RV 41, Kyllared och Osdal. Utfallet avser markberedning av oexploaterad industritomt på gamla 
Viared. 

Utbyggnad av bostadsområden utreds såsom Sjöbo/Sprödlingen, Fristad/Hagtornsvägen och 
Sparsör/Vinkelvägen. Under prognosperioden kan andra detaljplaner för nya bostadsområden komma 
att antas, vilket i sådana fall innebär en påbörjan av exploateringsutbyggnad. 

Försäljning av industritomter, prognosen avser Viared Västra, Viared Norra och Nordskogen. 

Försäljning av bostadstomter, prognosen avser tomtförsäljning i exploateringsområde 
Sjöbo/Sprödlingen. 

Försäljning av övriga fastigheter, utfallet avser bla försäljning av fastigheterna Triangeln/Tullastugan 
och en industritomt på gamla Viared. 
Prognosen avser försäljning av industritomter i Fristad, villatomter och arrendetomter samt 
markanvisad tomt för handel/parkering (Makrillen Brodal) 
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Datum 
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Jan Nilsson (SD): Motion: Hjälp barn 

i missbruksmiljö! 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fullmäktige anser motionen besvarad.  

Sammanfattning 

Jan Nilsson (SD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-02-21 

lämnat in förslaget att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsnämnden att 

upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk.  

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden som 

har beslutat att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna har reserverat sig i 

ärendet. 

Eftersom innehållet i motionen stämmer överens med uppdraget i Budget 2020 

anser Kommunstyrelsen att motionen är besvarad.  

 

Ärendet i sin helhet 

Jan Nilsson (SD) lämnade vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 2019-

02-21 in förslaget att uppdra åt Individ- och familjeomsorgsnämnden att 

upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk. 

Under 1990-talet fanns en verksamhet som motionären tycker var 

välfungerande och hade en bra effekt på utsatta barn. 

Motionen har skickats på remiss till Individ- och familjeomsorgsnämnden som 

har beslutat att motionen är besvarad. Sverigedemokraterna har reserverat sig i 

ärendet.  

 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har svarat att en verksamhet på 

Yxhammarsmottagningen fångar upp dessa barn. Mottagningen fångar dock 

inte upp alla i målgruppen eftersom mottagningen behandlar den individ som 

missbrukar. Anhörigstödet på Mötesplatsen, Hopptornet, fyller en därför en 

kompletterande funktion genom att de har fokus på anhöriga. För att utveckla 

insatserna och utforma ett stöd för målgruppen krävs utökade ekonomiska 

resurser.   
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I Budget 2020 fick Vård och äldrenämnden ett uppdrag att utreda ”att erbjuda 

anhörigstöd till barn och unga som tar ett stort anhörigansvar för sina föräldrar, 

syskon eller andra i sin närhet.” 

 

Uppdraget redovisades vid nämndens möte den 21 september 2020, VAN 

2020-00217.1.1.3.1. Vård- och äldrenämnden beslöt att föreslå 

Kommunfullmäktige att utöka anhörigstödet i Borås Stad att det ska omfatta 

barn under 18 år samt att anslag tilldelas för uppdraget i budgeten. 

 

Anhörigstöd förekommer i Borås Stad både som indirekt stöd och direkt stöd. 

Indirekt stöd kan vara hemvårdsbidrag, avlastning, korttidsinsatser och 

liknande. Direkt anhörigstöd finns genom anhörigkonsulenter som utgår från 

Träffpunkt Simonsland samt Yxhammarsmottagningen och Hopptornet. Det 

finns också föreningsstödda verksamheter men inget utöver det som redovisats 

i kommunal regi. Detta är enskilda enheter vilket betyder att det saknas ett 

sammanhållet anhörigstöd för barn och unga och att allt pekar på att behovet 

för ett sammanhållet anhörigstöd existerar.   

 

 

Kommunstyrelsens ställningstagande 

Eftersom innehållet i motionen stämmer överens med uppdraget i Budget 2020 

anses motionen besvarad.  

 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse, 2021- 

2. Remissyttrande från Individ-och familjeomsorgsnämnden samt 

reservation från Sverigedemokraterna Eva Eriksson och Susanne 

Karlsson, 2019-04-30 

3. Motion av Jan Nilsson (SD) Hjälp barn i missbruksmiljö! 2019-01-28 

4. Anhörigstöd för barn och unga, dnr 2020-00217, 2020-09-21 

  

 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

   Ingegerd Eriksson 

   Avdelningschef 

 



Individ- och familjeomsorgsnämnden 
2019-04-24 

Yttrande över motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! 
 

 

 

Reservation 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har i sitt beslut under dagen ansett motionen ”Hjälp barn i 

missbruksmiljö!” för besvarad. Vi emotsätter oss detta av flera skäl. 

Dels lyfter nämnden upp i ärendet att det finns ett behov av den verksamhet som anförs i motionen 

och att denna verksamhet inryms inom nämndens kompetensområde. Vidare framgår det i ärendet 

att flera individer, samt dess anhöriga, som lever i missbruk har vid återkommande tillfällen 

kontaktat aktuella verksamheter för att informera samt efterlysa den verksamhet som framgår i 

motionens intentioner. Nämnden anser vidare att detta rör främst en kostnadsfråga, något som i 

sådana fall får hanteras inför framtida budgetmotioner.  

Vi anser att den information som framförs i svaret på motionen är gott nog tillräcklig för att 

motionen ska vara bifallen. Vi ifrågasätter nämndens beslut att anse motionen vara besvarad då det 

mycket tydligt framkommer att barnens situation inte sätts i centrum, utan att man frångår barnens 

behov på grund av partibeteckningen bakom motionen. Nämnden borde ha hanterat ärendet som 

bifallen och istället pekat på lösningar kring problematiken ur en lösningsorienterad argumentation – 

istället för att motarbeta bra politiska förslag på grund av partibeteckning. 

 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

 

 

Eva Eriksson (SD)  Susanne Karlsson (SD) 



 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 74 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Abrahamson  
Handläggare 
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Datum 

2019-04-24 
Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2019-00030 1.2.3.25 
 

  

 

Yttrande över motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att motionen är besvarad samt 
att yttrandet översänds till kommunstyrelsen. 

Sammanfattning  

Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått möjlighet att svara på en remiss 
utifrån en motion om att ge hjälp till barn som är i missbruksmiljö. Motionären 
önskar ett riktat och utökat stöd till målgruppen och föreslår att Individ- och 
familjeomsorgsnämnden får ett uppdrag att upprätta en verksamhet för 
stöttning av barn vars föräldrar har ett missbruk.  

Nämnden har idag vissa insatser som riktas till denna målgrupp. Det finns ett 
påtagligt behov av utökade insatser men nämndens bedömning är att dessa bäst 
skulle kunna genomföras inom det centrala och allmänt inriktade Anhörigstödet 
som finns i Borås stad, inom Fritids- och folkhälsonämnden. För att utveckla 
insatserna och utforma ett stöd för målgruppen krävs utökade ekonomiska 
resurser. Individ- och familjeomsorgsnämnden ser en sådan utveckling som 
positiv och vill gärna i så fall inleda ett samarbete kring målgruppen.       

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har fått möjlighet att svara på en remiss 
utifrån en motion om att ge hjälp till barn som är i missbruksmiljö. Motionen 
poängterar att det finns många barn som lever i missbruksmiljöer och att dessa 
behöver stöd. Något som nämnden tycker är ett tydligt och uttalat behov. 
Motionen omnämner att verksamheten Hopptornet inom Individ- och 
familjeomsorgsnämndens regi idag riktar sig till barn till separerade föräldrar 
samt att stöd ibland även ges till barn som lever i missbruksmiljöer utifrån 
biståndsbeslut. Motionären önskar ett riktat och utökat stöd till målgruppen 
och föreslår att Individ- och familjeomsorgsnämnden får ett uppdrag att 
upprätta en verksamhet för stöttning av barn vars föräldrar har ett missbruk. 
 
Nämnden anser att det är viktigt att uppmärksamma barn som lever i familjer 
där det förekommer missbruk. Yxhammarmottagningen inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden har idag som ett av sina uppdrag att i dialog med 
föräldrar (som är de som söker stöd) belysa barnets situation och göra det 
tydligt hur missbruket påverkar barnet. Detta syftar till att se om barnet 
behöver få stöd och skydd samt att bidra till förälderns egen insikt och 
motivation att förbättra sin situation. Föräldrarna får också kunskap om vilka 
konsekvenser missbruksproblemen får för barnet. Yxhammarmottagningen 
bjuder ibland med barnet till mottagningen tillsammans med föräldern, främst i 
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syfte att visa var och hos vem föräldern går i behandling eftersom det har visat 
sig att barn ofta funderar och skapar egna fantasier om hur det är för föräldern.  
 
Hopptornets verksamhet riktar sig för närvarande till barn som lever i ”skilda 
världar” utifrån att deras föräldrar är separerade. De barn som kommer till 
verksamheten har ofta flera områden som de har behov av att tala om och inte 
enbart utifrån att de har separerade föräldrar. Det kan ofta handla om föräldrar 
med missbruk eller psykisk ohälsa. Hopptornet har avsatta resurser för att 
bedriva en grupp per halvår om ca. 10 tillfällen. Detta omfattar även enskilda 
intervjuer med barnen/ungdomar, kontakter med föräldrar med mera.  
Det finns hela tiden en kö med ett antal barn/ungdomar. 
 
När det gäller målgruppen barn till missbrukande föräldrar finns det dock en 
inneboende svårighet när det gäller att stödja och få barn/ungdomar till samtal. 
Föräldrar vill vanligtvis inte skada sina barn utan vill ge barn det stöd som kan 
finnas, men när de vet eller anar att de orsakar sina barn svårigheter pga sitt 
missbruk är det vanligt att de undviker att tala vidare om detta. För att kunna nå 
dessa barn som lever i missbruksmiljöer krävs mer och relativt omfattande 
uppsökande och motiverande insatser. Att medge att ens barn behöver stöd 
utifrån en missbruksproblematik är skamfyllt för föräldrarna medan 
separationer är vanligt och inte uppfattas på samma sätt. 
 
Yxhammarmottagningen kan för de personer de kommer i kontaktmed bidra 
med att synliggöra och rekommendera samtalsstöd för eventuella barn/ 
ungdomar men det krävs ytterligare insatser för att motivera föräldrarna och 
fånga upp barnen. 
 
Idag kontaktar flera föräldrar och ungdomar Anhörigstödet som finns på 
Mötesplatsen för att få stöd men de har idag inte denna målgrupp. 
Anhörigstödet kan upplevas mer neutralt och mindre skamfyllt att ta kontakt 
med än att söka ett stöd inom Individ- och familjeomsorgen där föräldrarna får 
sitt stöd eller olika insatser. 
 
Om det tillförs ökade resurser skulle det vara möjligt att utveckla ett stöd till 
barn till föräldrar med missbruksproblematik inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. Hopptornet i samverkan med Yxhammars-
mottagningen skulle med förstärkta resurser kunna intensifiera ett arbete även 
för denna målgrupp.  
 
Individ- och familjeomsorgnämndens samlade bedömning är dock att stödet 
barn i Borås bäst skulle kunna tillgodoses genom ett utökat ansvar för 
Anhörigstödet. Stödet för denna målgrupp skulle då bli ett tydligt allmänt riktad 
stöd bland allt annat stöd riktat till andra målgrupper. Något som skulle 
underlätta för såväl barn/ungdomar som föräldrar att ta en kontakt och även 
delta i gruppsamtal. Anhörigstödet som är fokuserade på att hjälpa anhörig och 
arbeta allmänt inriktat har även lättare att anpassa sitt arbete och planera olika 
former av verksamhet för målgruppen. Hopptornet och liknande 
verksamhetsformer med avgränsat uppdrag och resurser kopplats till andra 
insatser inom nämnden som är mer individinriktade och vanligtvis 
behovsbedömda. 
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Beslutsunderlag 

Motion: Hjälp barn i missbruksmiljö! 

Samverkan 

Ärendet har 2019-04-11 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

Kommunstyrelsen. KS.diarium@boras.se  

 

 

Mats Tolfsson  

Ordförande 

Anna-Lena Sellergren  

Förvaltningschef 

 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 

Hjälp barn i missbruksmiljö! 
 

 

Idag växer ca 1 500 barn upp i Borås, kända av Socialtjänsten med missbrukade föräldrar, vilket är ett 

stort mörkertal. I nuläget finns inget stöd till dessa barn, Hoppborgen erbjuder stöd till barn vars 

föräldrar som ligger i skilsmässa, och Solrosen till barn vars föräldrar sitter i fängelse. Missbruksbarn 

kan eventuellt få biståndsbeslut på samtal. Vad barnen behöver är att få träffa andra barn i samma 

situation så att de inte tror sig vara ensamma i sin situation.  

På 90-talet fanns en verksamhet i Borås som kallades Puppan och var på kvällstid. Den bestod av tre 

åldersgrupper missbruksbarn. Personalen var två socialsekreterare och en från beroendeenheten på 

SÄS, verksamheten var mycket välfungerande. En sådan verksamhet vore mycket besparande och för 

barns välfungerande. Dessa barn har ofta en dålig självbild, ångest, skolproblem, fysiska smärtor, 

nedstämdhet, koncentrationssvårigheter, och sociala svårigheter – vilket skulle kunna lindra 

betydligt. 

 

Till följd av ovanstående information föreslår Sverigedemokraterna Kommunfullmäktige besluta, 

 

Att uppdra Individ- och Familjeomsorgsnämnden att upprätta en verksamhet för stöttning 

av barn vars föräldrar har missbruk. 

 

 

För Sverigedemokraterna, 

 

Jan Nilsson (SD) 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar på remiss av förstudie om användning och 

hantering av underskrifter med elektroniska materiel 

och metoder 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen i Borås avstår från att yttra sig rörande Riksarkivets förstudie 

om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och 

metoder. 

 

 

 

Datum 

2021-04-28 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00253 2.1.1.0 Programområde 01 

Handläggare: Viktor Lundberg 
 

Datum 

2021-04-26 Ingegerd Eriksson   

  Avdelningschef 

 

KU2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Viktor Lundberg 
Handläggare 
033 353301 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00253 2.1.1.0 

  

 

Svar på remiss av förstudie om användning och 

hantering av underskrifter med elektroniska materiel 

och metoder 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen i Borås avstår från att yttra sig rörande Riksarkivets förstudie 

om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och 

metoder och översänder remissyttrandet till Riksarkivet.        

Ärendet i sin helhet 

Riksarkivet har genomfört en förstudie om användning och hantering av 

underskrifter med elektroniska materiel och metoder. Det övergripande syftet 

med förstudien ärt att ersätta den tidigare redogörelsen och analysen av gällande 

rätt som myndigheten tog fram 2014, samt att införa en ny begreppsapparat 

och metodik för att kunna bedöma frågor om bevarande och gallring av 

elektroniska underskrifter. Dessutom är tanken att förstudien ska fungera som 

underlag för andra utredningar och vägledande stödmaterial som exempelvis 

generella föreskrifter om bevarande och gallring av underskrifter. 

Stadsarkivet har tagit del av förstudien i sin helhet och gör bedömningen att 

förstudiens inriktning på juridik, teknik och teori, inte ger några förtydliganden 

kring hur elektroniska underskrifter ska bevaras rent praktiskt. Därför bör man 

avstå från att yttra sig kring innehållet i förstudien.                  

Beslutsunderlag 

1. Remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med 

elektroniska materiel och metoder från Riksarkivet (RA-KS 2021/18) 

2. Remissyttrande: Förstudie om användning och hantering av underskrifter 

med elektroniska materiel och metoder.   

Beslutet expedieras till 

1. Riksarkivet, riksarkivet@riksarkivet.se 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

Ingegerd Eriksson 

Avdelningschef 
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 Avdelningen för informationshantering 

Enheten för utredning och utveckling 

Datum Dnr RA-KS 2021/18 

(tidigare dnr RA 22-2018/791) 

 2021-02-16 FormatE 

 

 

 

 

 

MISSIV 

Översikt 

Härmed bereds tillfälle att inkomma med inlägg till Riksarkivets förstudie om an-

vändning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. I 

förstudien återfinns mer specifika läsanvisningar (a. 1.1). Denna remiss avser 

– dels en kvalitetssäkring av förstudien, 

– dels att förstudien blir grunden för Riksarkivets fortsatta arbete med bevarande 

och gallring av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. 

Syftet med att vända sig till remissinstanserna är därför att inhämta inlägg: 

– Om den rättsliga utredningen (a. 3), varför lämplig målgrupp för remissen i detta 

avseende bör vara jurister och andra utredare som arbetar med frågor om under-

skrifter, och närliggande rättsliga områden, till exempel avtalsrätt, betrodda tjän-

ster, formkrav, urkunder. 

– Om begreppsapparaten (a. 4) och metod för bedömning av olika fall (a. 6), varför 

lämplig målgrupp för remissen i detta avseende bör vara jurister såväl som andra 

utredare, särskilt arkivarier och verksamhetsutvecklare. 

– Om språk och andra förbiseenden, till exempel eventuella otydligheter, logiska 

fel, antaganden eller påstående som kan behöva närmare understödjas eller för-

klaras. Uppmärksamma att förstudien inte är avsedd att vara pedagogisk; den 

ska vara ett underlag för att ta fram mer specifika typer av handlingar utifrån 

specifika behov och målgrupper. 

Avsikten med förstudien är: 

– Att uppdatera och ersätta redogörelsen och analysen av gällande rätt i rapporten 

Framställning och bevarande av elektroniska signaturer (2014-10-07).1 

– Att införa begreppsapparaten (a. 4) och metodiken för att bedöma frågor om be-

varande och gallring av underskrifter (a. 6). 

– Att utgöra underlag för andra utredningar och vägledande stödmaterial, vilket 

kan innefatta generella föreskrifter om gallring och bevarande av underskrifter. 

 

Vänligen inkom med era inlägg senast 2021-06-01 till 
Riksarkivet@Riksarkivet.SE och ange i ämnesfältet att inläggen avser RA-KS 2021/18. 

 

I den utsträckning det är tillämpligt, utforma era svar i enlighet med 

Regeringskansliets Svara på remiss – hur och varför.2 

                                                      

 
1 Riksarkivet, Elektroniska signaturer, https://riksarkivet.se/elektroniskasignaturer (20210121). Den 

 tekniska utredningen i rapporten är avsedd att uppdateras och ersättas av FormatE. 
2 https://www.regeringen.se/rapporter/2009/05/svara-pa-remiss---hur-och-varfor/ (20210121) 

mailto:Riksarkivet@Riksarkivet.SE
https://riksarkivet.se/elektroniskasignaturer
https://www.regeringen.se/rapporter/2009/05/svara-pa-remiss---hur-och-varfor/
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Av betydelse vid utformningen av svar är att särskilt beakta följande: 

– Allmänna och övergripande inlägg kan inleda eller avsluta ett remissvar, medan 

underrubriker i ert remissvar bör namnges efter de inlägg som berör särskilda 

avsnitt eller delar i förstudien. 

– Att vi förstår dels vad som avses att förändras, dels varför förändringen behövs. 

Det behöver inte vara långa resonemang, men åtminstone ett sammanhang som 

kan förklara era slutsatser. Till exempel, genom att förklara hur förändringen 

kan ske istället och, eller genom att hänvisa till ett källunderlag som närmare 

berör frågan, ger stöd för argument eller ger belägg för påstående. 

Tidigare utkast av förstudien 

Tidigare utkast av förstudien har delats ut i olika sammanhang. Remissen avser ut-

kast #3 (v0.3), vilket skiljer sig i vissa avseenden från tidigare utkast. Ändringar är 

emellertid inte avsedda i sak. Till exempel, det har tillförts ett par nya rättsfall, vissa 

mindre språkliga justeringar har gjorts på olika platser, och betydande omskrivningar 

och utökningar på andra platser, såsom avsnittet om bevarande av underskrifter 

(5.1.2) vilket därför bör särskilt uppmärksammas. 

Övrigt 

I förstudien förekommer gulmarkerade hänvisningar till FormatE.3 Dessa hänvisnin-

gar kommer att uppdateras när arbetet med FormatE har publicerats och har ett for-

mellt namn och en datalogisk plats att hänvisa till. 

 

Om Riksarkivets ansvar för förstudien och förhållandet till andra myn-
digheter med nära eller överlappande ansvar för frågor om under-
skrifter med elektroniska materiel och metoder 

Förstudien har tagits fram inom FormatE i syfte att dels utforska befintliga, nya och 

återkommande frågeställningar, dels ta fram underlag för att kunna besvara frågor 

om bevarande och gallring.4 Verksamheter kan använda förstudien som källunderlag 

för vidare utredningar eller bearbetningar. Till exempel, Samrådsgruppen för kom-

munala arkivfrågor5 avser att utifrån förstudien ta fram handledning, vägledning, 

eller annat lämpligt stödmaterial för kommuner och regioner. 

 

                                                      

 
3 FormatE, tidigare ett projekt och numera benämningen på det fortsatta arbetet i verksam-

 hetslinjen med att kontextualisera grundprinciper för val av format i föreskrifter, väglednin-

 gar, och information som förbättrar förutsättningarna för att dels framställa, återge, och 

 kontrollera elektroniska handlingar i ett visst tekniskt skick, dels utöva tillsyn, ge råd-

 givning och överföra elektroniska handlingar till arkivmyndighet eller motsvarande ans-

 varig för omhändertagandet av allmänna handlingar, dels elektroniskt arkivera elektroniska 

 handlingar. 
4 Se vidare förstudiens Bakgrund (a. 1.3). 
5 Se vidare http://www.samradsgruppen.se/ (20210121). 

http://www.samradsgruppen.se/


 
 3 (3) 

 Avdelningen för informationshantering 

Enheten för utredning och utveckling 

Datum Dnr RA-KS 2021/18 

(tidigare dnr RA 22-2018/791) 

 2021-02-16 FormatE 

 

 

Riksarkivet ska enligt 1-2 §§ och 5 § förordning (2009:1593) med instruktion för 

Riksarkivet bland annat dels ha överinseende över den offentliga arkivverksamheten, 

dels ha en nationell överblick över arkivfrågorna och följa arkivverksamheten i lan-

det, dels verka för att myndigheter under Riksarkivet fullgör sina skyldigheter enligt 

arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446), dels verka för en ända-

målsenlig gallring av handlingar. 

 

För Riksarkivet har förstudien därför betydelse för att kunna kommunicera internt 

och externt, tolka och värdera funktionella behov och krav som ställs på underskrifter 

för den arkivrättsliga bedömningen (arkivbeständighet) och sammankopplingen till 

tekniska krav (beständighet). Till exempel, att bevara urskiljbarheten, spårbarheten 

i första eller andra ledet, eller båda leden, och, eller det ursprungliga skicket. 

 

Om Riksarkivet anammar förstudien kommer det fortsatta arbetet att främst vara av-

gränsad till att bevaka frågor som kan beröra bevarande och gallring. Utanför denna 

bevakning faller frågor som avser användningen av underskrifter. Till exempel, vilka 

handlingar som behöver en underskrift, eller vilken typ av underskrift handlingarna 

behöver. Den myndighet som har ett övergripande ansvar för sådana frågor är lämp-

ligen Digg, vilken ska bland annat främja användningen av elektronisk identifiering 

och underskrift enligt 3 § förordning (2018:1486) med instruktion för Myndigheten 

för digital förvaltning. På samma sätt har andra myndigheter ett ansvar för använd-

ningen av underskrifter i allmänhet eller för särskilda fall. Exempel på det förra är 

Post- och telestyrelsen som tillsynsmyndighet för förordning (EU) 910/2014,6 och 

myndigheten för samhällsskydd och beredskap för frågor om säkerhet. Exempel på 

det senare är Bolagsverket för företag, Kammarkollegiet för upphandling, Lantmäte-

riet för fastigheter. 

 

En verksamhet kan utgå från förstudien för att närmare utreda vad som gäller för 

verksamheten, men måste vända sig till den myndighet som har till uppgift, och van-

ligtvis ett bemyndigande, att ge närmare anvisningar om rättsliga krav på använd-

ningen av underskrifter, vilka krav som ställs på sådana underskrifter, och därmed 

vad som måste säkras för att påvisa underskrifternas giltighet. Först därefter kan 

Riksarkivet, och andra arkivmyndigheter eller andra med motsvarande ansvar, uttala 

sig om vad som krävs för att uppfylla ändamålen i 3 § arkivlagen. Förstudien kan 

här underlätta kommunikation mellan offentliga verksamheter, och deras behov och 

krav på underskrifter. Till exempel, att bevara urskiljbarheten av en underskrift ställ-

er andra krav än att bevara spårbarheten och, eller det ursprungliga skicket. 

 

 

 

Benjamin Yousefi 

Jurist, utredare 

 

                                                      

 
6 Europaparlamentets och rådets förordning (eu) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 om elek-

 tronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre mark-

 naden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. 
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1 INLEDNING 

1.1 Översikt 

1.1.1 Sammanfattning 

Denna förstudie utreder det begreppsmässiga och rättsliga nuläget för att använda och hantera un-
derskrifter med elektroniska materiel och metoder. För det syftet lämnar förstudien rekommendatio-
ner för dels en terminologi och begreppsapparat, dels en metod för att bedöma olika fall. 

1.1.2 Avsnitt och läsanvisningar 

Förstudien är fördelad över 7 avsnitt, varav ett avsnitt är Källförteckningen (a. 7), tillsammans med 
en Bilaga. Hänvisningar i svenska författningar till underskrifter och andra närliggande termer och 
begrepp. 

– Det första avsnittet, Inledning (a. 1), beskriver förstudiens Språkliga konventioner (a. 1.2), Bak-
grund (a. 1.3), Syfte och metod (a. 1.4), samt Avgränsning och precisering (a. 1.5). 

– I de två efterföljande avsnittet redogörs och analyseras dels Termer och begrepp (a. 2), dels 
Gällande rätt (a. 3). 

o Avsnittet Termer och begrepp (a. 2) bör inte läsas sekventiellt. Ett avsnitt som emellertid 
rekommenderas att läsa är Underskrifter (a. 2.16), övriga avsnitt kan läsas vid behov. 

o I övrigt rekommenderas att läsa hela avsnittet om Gällande rätt (a. 3). 
– Utifrån föregående avsnitt lämnas rekommendationer för att bedöma Funktionella behov av och 

krav på underskrifter (a. 4). 
o För de flesta läsare är detta avsnitt av intresse, vilket är de slutsatser och rekommenda-

tioner denna förstudie presenterar om ”elektroniska underskrifter”. 
– Därefter följer en redogörelse och analys av Olika fall (a. 5), vilka är uppdelade i allmänna fall (a. 

5.1) och särskilda fall (a. 5.2). 
o Avsnitten under allmänna fall bör i helhet vara av intresse för de flesta läsare. 
o Avsnitten under särskilda fall är inte avsedd att läsas sekventiellt, vilka för tillfället inte 

heller är färdigställda. Det kan emellertid vara intressant att blicka över fallen och fundera 
över andra möjliga klassificeringar eller rubriceringar, samt över fall som bör tas med eller 
tas bort. 

– Utifrån alla föregående avsnitt sammanställs rekommendationer för att göra   
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– Bedömning av olika fall (a. 0). 

En del avsnitt har underavsnitt rubricerade Historik, vilka som namnet antyder avser tidigare under-
lag till ämnet som diskuteras i avsnittet och bör för de flesta läsare inte vara av intresse, men har 
tagits med för fullständighet. 

1.1.3 Visuella signaler 

Eventuella rutor i ett inledande avsnitt med förteckning över handlingar avser rekommenderade käll-
underlag för vidare läsning av de frågor som berörs i avsnittet. 
 
Text som är understruken i svart signalerar en intern länk i dokumentet. Dessa länkar, beroende på 
programmet som återger dokument, antingen är direkt klickbara med musen eller kan aktiveras ge-
nom att hålla ner en kompletterande tangent, till exempel Ctrl. Detsamma gäller för externa länkar 

i dokumentet, vilka utmärker sig genom att dels vara i färg, dels alltid ange protokollet för länken, till 
exempel HTTP eller HTTPS. Ett vanligt kortkommando för att navigera tillbaka till den platsen i doku-
mentet innan den interna länken aktiverades är Alt + Vänsterpil. 

 
Avsnitt i detta dokument ska i en PDF-läsare representeras som ”bokmärken”.1 Det rekommenderas 
att använda dessa ”bokmärken” för att underlätta orientering och navigering i dokumentet. 

1.2 Språkliga konventioner 

1.2.1 Termer och begrepp 

I denna förstudie används termer och begrepp samt övriga ord och uttryck med samma innebörd 
som definierade i författningsförslaget eller som annars framgår av författningskommentarerna från 
FormatE. 

1.2.2 Förkortningar 

1.2.2.1 Allmänt 

Förkortning Förklaring 

a. Avsnitt 

b. Bilaga 

n:n kapitel, paragraf, avsnitt eller sida med tillhörande stycke 
 till exempel 
 [författning] 7:2 kapitel 7, paragraf 2 
 [författning] § 7:2 paragraf 7, stycke 2 
 [författning] 0:7 inget kapitel, paragraf 7 
 [författning] 7:0 kapitel 7 
 [litteratur] a. 7.1:2 avsnitt 7.1, stycke 2 
 [litteratur] s. 71:2 sida 71, stycke 2 

m. mening 

s.ä. se även 

                                                
1  Till exempel, i Adobe Acrobat Reader DC aktivera genom menyn "Visa, Visa/Dölj, Navigeringsrutor, Bokmärk-

en". 
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1.2.2.2 Författningar 

Förkortning Förklaring 

AF 
Arkivförordning 

Arkivförordning (1991:446) 

AL 
Arkivlag 

Arkivlag (1990:782) 

BrB 
Brottsbalken 

Brottsbalk (1962:700) 

Dataskyddsförordningen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av 
personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 

Direktiv 1999/93/EG Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/93/EG av den 13 december 
1999 om ett gemenskapsramverk för elektroniska signaturer 

FB 
Föräldrabalken 

Föräldrabalken (1949:381) 

Förordning (EU) 910/2014 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 
910/2014 av den 23 juli 2014 om elektronisk identifiering och betrodda 
tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden och om 
upphävande av direktiv 1999/93/EG 

Genomförandebeslut (EU) 
2015/1506 

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/1506 av den 8 
september 2015 om fastställande av specifikationer rörande format för 
avancerade elektroniska underskrifter och avancerade elektroniska 
stämplar i enlighet med artiklarna 27.5 och 37.5 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden 

KL 
Kommunallag 

Kommunallag (2017:725) 

LKES Lag (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer 

OSL 
Offentlighets- och 

sekretesslagen 

Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 

RA-FS Riksarkivets föreskrifter 

RA-MS Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter 

SB 
Socialförsäkringsbalk 

Socialförsäkringsbalk (2010:110) 

TF 
Tryckfrihetsförordning 

Tryckfrihetsförordning (1949:105) 



 
 Förstudie 
Författare Organisation Färdigställd Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-02-16 --- 0.31 12 (131) 

Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

1.2.2.3 Verksamhet 

Eventuella förkortningar av andra offentliga verksamheter är redogjorda under Offentliga källor (a. 
7.1). 
 

Förkortning Förklaring 

HD Högsta domstolen 

RA Riksarkivet 

SKA Samrådsgruppen för kommunala arkivfrågor 

1.2.2.4 Teknik 

Förkortning Förklaring 

PKI Public Key Infrastructure 

1.3 Bakgrund 

Det har under en lång tid, men särskilt under perioden 2019-2020 inkommit alltfler frågor till Riks-
arkivet om användningen och hanteringen av underskrifter med elektroniska materiel och metoder 
hos verksamheter inom både den offentliga sektorn – statlig, regional såväl som kommunal – och 
den privata sektorn. Det finns en tydlig efterfrågan på vägledning, handling eller liknande stöd ute 
hos verksamheter. 
 
Det arbete som bedrivs om underskrifter med elektroniska materiel och metoder inom Riksarkivet 
sker inom enheten UTU (utredning och utveckling), under AFI (avdelningen för informationshante-
ring),2 där bland annat frågor om ”e-förvaltning” hamnar, som till exempel elektroniska signaturer, 
sedermera elektroniska underskrifter. Arbetet har i huvudsak varit avgränsat till elektroniska materiel 
och metoder för att framställa beständiga underskrifter. Avgränsningen har haft tre konsekvenser. 
Den ena konsekvensen är att frågor om legitimation inte berörts i större utsträckning, eftersom behov 
av eller krav på beständiga legitimationer varken har uppkommit under arbetet eller har uppmärk-
sammats av utomstående verksamheter. Den andra konsekvensen är att arbetet har inriktats mot 
tekniska krav, och därför tagits över av FormatE (dnr 22-2018-791) där utredning pågår om att nor-
mera tekniska krav för materiel och metoder vid framställningen av elektroniska handlingar. 
 
Den sista konsekvensen är att frågor om innehållet av handlingar inte djupare utretts, till exempel 
vilka handlingar som behöver en underskrift, vilken typ av underskrift, eller när underskriften ska 
bevaras för att uppfylla 3 § arkivlagen. Anledningen kan kort sammanfattas som att de två förra 
frågorna måste besvaras av en verksamhet, innan den senare frågan kan besvaras av Riksarkivet. 
Med andra ord, frågan om vad verksamheten behöver bevara, och hur det kan bevaras beror på 
typen av underskrift och syftet med den, vilket är en fråga om innehållet i handlingen, och ytterst 
verksamhetens behov och krav. Den andra sidan av problemet inom området är därför vad Riksar-
kivet lämpligen kan eller får uttala sig om, särskilt för kommuner och regioner. 
 
                                                

2  Beteckningen AFI används från och med 1 september 2020. Tidigare, sedan 1 januari 2016, avdelningen OFI 
(Offentlig informationshantering), och dessförinnan DOI (Divisionen för offentlig informationshantering). 



 
 Förstudie 
Författare Organisation Färdigställd Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-02-16 --- 0.31 13 (131) 

Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

Det är särskilt den ”växelverkan” som uppstår mellan frågorna i föregående stycke som är av intresse 
för att ge specifika och konkreta svar om bevarandet av underskrifter. Ett resultat av Riksarkivets 
korrespondens med utomstående under åren var ett utkast till ett antal frågeställningar för att hjälpa 
frågande med att avgränsa tekniska krav från och koppla ihop tekniska krav med verksamhetens 
behov och krav. Utkastet behövde emellertid utvecklas vidare, och fråga uppstod om lämplig grund 
för detta. Ansvarig utredare för utkastet var Benjamin Yousefi, även ansvarig för FormatE, och därtill 
ledamot i SKA, varför frågan togs upp i det forumet med hänsyn till att flera inkommande frågor kom 
från kommuner och regioner. 
 
Samrådsgruppens ledamöter beslutade på mötet den 13 november 2019 för Verksamhetsplanen år 
2020 att 

- tilldela ledamoten Benjamin Yousefi ansvar att ta fram en förstudie om användning och hantering 
av underskrifter som kan ligga till underlag för ett gallringsråd, en handledning, en vägledning, 
eller annat lämpligt stödmaterial, 

- utifrån förstudien anordna ett Seminarium om underskrifter.3 

En kort tid därefter, under våren 2020, förordnades Benjamin Yousefi till expertgruppen för utrednin-
gen om betrodda tjänster.4 Det fanns därmed två grunder att bygga vidare på och konsolidera det 
arbete inom Riksarkivet som pågått de senaste åren med fokus på användningen och hanteringen 
av underskrifter. 

1.4 Syfte och metod 

Syftet med denna förstudie är att utforska befintliga, nya och återkommande frågeställningar samt 
ta fram underlag för att kunna besvara dem i en handledning, vägledning, eller liknande stödmaterial. 

– Förstudien ska presenteras inför det planerade seminariet som anordnas av SKA. Återkoppling 
från och diskussion med deltagare på seminariet kan sedan bli underlag för att revidera utkastet. 
Det reviderade utkastet diskuteras inom SKA som fattar beslut inför verksamhetsplaneringen 
2021 om arbetet ska utarbetas till ett gallringsråd, ta en annan form, eller läggas ner. 

– Förstudien ska presenteras för utredningen om betrodda tjänster.  
– Förstudien ska ligga till underlag för FormatE som dels ett exempel på att skilja mellan och koppla 

ihop å ena sidan funktionella behov och krav, och å andra sidan tekniska krav, dels underlag för 
den tekniska vägledningen. 

                                                
3  Webbsänt seminarium, Att använda och hantera underskrifter i offentliga verksamheter, 20201027. 
 Seminariet var tänkt att organiseras som en verkstad där deltagare skulle få tillfälle att utifrån sina erfarenheter 

dels diskutera sina frågeställningar, dels dela med dem andra verksamheter. På grund av utbrottet av Covid-
19 under år 2020 ändrades det planerade seminariet till ett webbsänt seminarium, det vill säga att deltagare 
kan delta på distans över Internet. 

 http://www.samradsgruppen.se/index.php/8-nyheter/183-seminarium-om-att-anvanda-och-hantera-underskrifter-i-offentliga-
verksamheter 

 https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/arkivochdokumenthantering/samradsgruppen.html  
 https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbinariumattanvandaochhanteraunderskrifterioffentligaverksamheter.

33698.html (20200705) 
4  Kommittédirektiv (2020:27) Ökad och standardiserad användning av betrodda tjänster i den offentliga förvalt-

ningen. 
 https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/03/dir.-202027/ (20200703) 
 http://www.sou.gov.se/betroddatjanster/ (20200623) 

http://www.samradsgruppen.se/index.php/8-nyheter/183-seminarium-om-att-anvanda-och-hantera-underskrifter-i-offentliga-verksamheter
http://www.samradsgruppen.se/index.php/8-nyheter/183-seminarium-om-att-anvanda-och-hantera-underskrifter-i-offentliga-verksamheter
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/offentlighetsekretessarkiv/arkivochdokumenthantering/samradsgruppen.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbinariumattanvandaochhanteraunderskrifterioffentligaverksamheter.33698.html
https://skr.se/tjanster/kurserochkonferenser/kalenderhandelser/webbinariumattanvandaochhanteraunderskrifterioffentligaverksamheter.33698.html
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/03/dir.-202027/
http://www.sou.gov.se/betroddatjanster/
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1.5 Avgränsning och precisering 

Förstudien är inte en fullständig och uttömmande redovisning av rättsområdet; tyngdpunkten ligger 
främst på de delar som har eller kan ha betydelse för bevarandet av underskrifter. Detta utesluter 
emellertid inte att andra frågor eller delar redovisas, men faller som huvudregel utanför denna för-
studies omfång. 

1.5.1 Använda och hantera över tid 

Med användning och hantering av underskrifter avses 

– dels användning i bemärkelsen att underskrifter framställs för att utmärka en handling, till exem-
pel signalerar att en handling [skrivelse eller aktivitet] bekräftats, godkänts, färdigställts, intygats, 
kvitterats, upprättats, verifierats, 

– dels hantering av underskrifter med särskilda materiel och metoder, till exempel förfarande, do-
kumentation, program, rutiner, system. 

Från användning och hantering av underskrifter ska skiljas användningen och hanteringen av mate-
riel och metoder för att använda och hantera underskrifter, till exempel med papper och penna, en 
dator, eller mobiltelefon, respektive deras organisering och sammanställning till  förfarande, program 
rutiner, eller system. 
 
Att bevara underskrifter innebär därför att handlingar med underskrifter kan användas och hanteras 
över tid, till exempel för att påvisa att ett rättsförhållande föreligger. 

1.5.2 Funktionella behov och krav 

Denna förstudie avser att särskilja och tydliggöra sambandet mellan 

– å ena sidan verksamhetens behov och krav för olika fall samt handlingarnas funktionella skick 
(syftet med handlingarna), 

– å andra sidan funktionella behov och krav som möjliggör de förra delarna, och tekniska krav som 
möjliggör de funktionella behoven och kraven.  

Avsikten är att försöka underlätta för arkivarier och jurister att fokusera på de frågeställningar som 
berör deras verksamhet inom deras respektive ansvarsområden. Till exempel, frågor om arkivvård 
som vad ska bevaras och gallras?, vilka handlingar ska registreras, diarieföras, eller omhändertas 
för arkivering?, vad ska dokumenteras?. Svaren på sådana frågor är oberoende av teknik. Materiel 
och metoder kan underlätta arkiveringen om de uppfyller nödvändiga och, eller tillräckliga funktio-
nella behov och krav. Till exempel, att handlingar ska framställas med vissa former och funktioner 
som text, bild, ljud, video, eller tillåta sökning och redigering, eller möjliggöra utbyte med andra verk-
samheter. Dessa former och funktioner kan vara beroende av teknik. Till exempel, handlingar kan 
representeras med hjälp av analogteknik och, eller digitalteknik. För materiel och metoder som är 
beroende av specifik teknik kan det finnas vissa förutsättningar som måste vara uppfyllda för att 
möjliggöra de funktionella behoven och kraven. Till exempel, för att uppfylla behovet av beständig-
het, och kravet på arkivbeständighet. 
 
Av betydelse i detta sammanhang är att bedöma vilka funktionella behov och krav på en underskrift 
som enligt gällande rätt behöver vara uppfyllda. Till exempel, kunna påvisa handlingens ursprungliga 
skick, knyta en fysisk person eller pseudonym till en underskrift, påvisa en viljeyttring. Dessa frågor 
är oberoende av teknikspecifika materiel och metoder, men vissa funktionella behov och krav kan, 
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likaså enligt gällande rätt, antingen förverkligas eller inte förverkligas med teknikspecifika materiel 
och metoder. Ambitionen med FormatE är bland annat att försöka avgränsa och koppla tekniska 
krav till funktionella behov och krav. Denna förstudie avser alltså att praktiskt upprätta ett gränssnitt 
mellan tekniska krav och andra krav vid användningen och hanteringen av handlingar. 
 
Sammanfattat kan sambandet mellan tekniska krav och användning och hantering beskrivas som 
att tekniska krav ska möjliggöra funktionella behov och krav, vilka ska i in tur möjliggöra verksamhet-
ens behov och krav. Sambandet illustreras i Fel! Hittar inte referenskälla.. Denna förstudie ska f
okusera på funktionella behov och krav. Det tekniska skicket behandlas i FormatE. 
 

 

Figur 1 Ett specifikt fall kan behöva en handling med ett funktionellt skick som kan användas och hanteras på ett visst sätt 
för att uppfylla verksamhetens behov och krav. Handlingen har därför ett eller flera syften som är nödvändiga eller 
tillräckliga för att uppfylla verksamhetens behov och krav i ett eller flera fall. För att förverkliga sådana syften behöver 
funktionella behov och krav (FK) ställas på handlingen. De funktionella behoven och kraven kan förverkligas med olika 
tekniska krav (TK) på materiel och metoder, vilka utgör handlingens tekniska skick. 

1.5.3 Elektroniska materiel och metoder 

Förstudien utgår från elektroniska materiel och metoder, det vill säga teknik-beroende materiel och 
metoder, medan tekniskspecifika materiel och metoder berörs i FormatE. Framställningen, använd-
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ningen och hanteringen av underskrifter kan emellertid innefatta andra materiel och metoder än end-
ast elektroniska. Hänvisning till materiel och metoder som omfattar alla typer av teknik signaleras i 
förstudien genom att inte ange prefixen elektronisk framför materiel och metoder. 

1.5.4 Identifiering och legitimation 

Förstudien berör endast kort begreppen Identifiering eller legitimering (a. 2.16.2.5) i syfte att avgrän-
sa dem från denna förstudie. I övrigt kommer förstudien inte att utreda identifiering och legitimation 
eftersom behov av och krav på användningen och hanteringen av dem över tid inte har uppkommit 
under diverse utredningar eller efterfrågats av verksamheter. 

1.5.5 Olika fall 

Kartläggningen av Olika fall (a. 5) avser i första hand att färdigställa de allmänna fallen, och organi-
sera de särskilda fallen. Antal rättsområden som aktualiseras är emellertid alltför omfattande för att 
utförligt utredas inom den tid som fördelats för denna förstudie. Det bör däremot finnas rättsutred-
ningar ute hos offentliga verksamheter som kan antingen hänvisas till eller införlivas i denna förstu-
die, vilket har gjorts för ett par fall. 
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2 TERMER OCH BEGREPP 

2.1 Autenticitet och äkthet 

Innebörden av autenticitet och äkthet kan variera beroende på sammanhanget. I Tabell 1 samman-
ställs vanligt förekommande betydelser i olika sammanhang. 

Tabell 1 Innebörden av autenticitet och äkthet i sammanhanget allmänt rättsligt, arkivrättsligt, arkivteoretisk, och datatek-

niskt. 

Sammanhang Innebörd 

allmänt rättsligt Äktheten eller autenticiteten i ett rättsligt sammanhang värderas generellt efter särskilda 
rättsliga formkrav. En handling blir rättsligt relevant, det vill säga får en rättsverkan, när 
en viss åtgärd vidtas, till exempel handlingen skrivs under. I detta sammanhang är 
handlingen "äkta", det vill säga att handlingen är autentiskt, om handlingen omanipulerat 
härrör från den som framstår som utställare av handlingen. En handling som är under-
tecknad i falskt namn, vars innehåll har redigerats otillåtet eller är helt förfalskat kan inte 
vara "autentisk" eller "äkta". 

arkivrättsligt Arkivering inom den offentliga sektorn sker med stöd av gällande rätt. Handlingar som 
är allmänna, oavsett om de är ”äkta” eller inte, ska bevaras i ursprungligt skick. I detta 
sammanhang är en allmän handling äkta eller autentisk när den är i ursprungligt skick. 

arkivteoretiskt Äktheten eller autenticiteten ur ett arkivteoretiskt perspektiv värderar kvarlevor från en 
särskild tid och plats, det vill säga att något faktisk fanns vid en tidpunkt, och är i den 
bemärkelsen "äkta". En förfalskad handling från en period kan fortfarande vara en äkta 
historisk handling och av intresse rent forskningspolitiskt. I detta sammanhang kan däre-
mot en handling från nutid förklädd till en historisk handling ses som "falsk". 

datatekniskt Från ett datatekniskt perspektiv är "äkthet" eller "autenticitet" en fråga om tillförlitligheten 
av data eller information i helhet eller delar inom ramen av en Tillitsmodell (a. 2.15). 

2.2 Betrodda tjänster 

 EU-kommissionen, Trust Services and eID5 

 PTS Vägledning: För betrodda tjänster i Sverige enligt eIDAS6 

 PTS Betrodda tjänster enligt eIDAS7 

 SOU 2017:114 a. 19 och 16.4 

Betrodda tjänster definieras i förordning (EU) 910/2014 art. 3.16 som 
 

… en elektronisk tjänst som vanligen tillhandahålls mot ekonomisk ersättning och som består av 

a) skapande, kontroll och validering av elektroniska underskrifter, elektroniska stämplar eller 

elektroniska tidsstämplingar, elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser och 

certifikat med anknytning till dessa tjänster, eller 

                                                
5  https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/trust-services-and-eid (20200619) 
6  https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/pm/2020/internet/vagledning-betrodda-tjanster-enligt-eidas---

utgava-3---20200610.pdf (20200612) 
7  https://www.pts.se/sv/bransch/internet/betrodda-tjanster-eidas/ (20200611) 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/trust-services-and-eid
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/pm/2020/internet/vagledning-betrodda-tjanster-enligt-eidas---utgava-3---20200610.pdf
https://www.pts.se/globalassets/startpage/dokument/icke-legala-dokument/pm/2020/internet/vagledning-betrodda-tjanster-enligt-eidas---utgava-3---20200610.pdf
https://www.pts.se/sv/bransch/internet/betrodda-tjanster-eidas/
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b) skapande, kontroll och validering av certifikat för autentisering av webbplatser, eller 

c) bevarande av elektroniska underskrifter, stämplar eller certifikat med anknytning till dessa 

tjänster. 

 
Betrodda tjänster ska vara öppna (a. 2.19) och regleras närmare i förordningens tredje kapitel. En 
betrodd tjänst kan vara en kvalificerad betrodd tjänst om den uppfyller tillämpliga krav i förordningen 
(art. 3.17). I Tabell 2 sammanställs de krav som förekommer i förordningen för de olika betrodda 
tjänsterna. I detta avseende är förteckningen inte heller nödvändigtvis uttömmande eftersom med-
lemsstaterna kan fastställa andra kvalificerade betrodda tjänster.8 
 
Ur ett bevarandeperspektiv utmärker sig kvalificerade betrodda tjänster från ”vanliga tjänster” genom 
att tillhandahållare av kvalificerade betrodda tjänster har en Förvaringsskyldighet (a. 2.2.1.1).9 

Tabell 2 Sammanställning av de artiklar som definierar betrodda tjänster och villkoren för att kvalificera betrodda tjänster. 
Med K. avses kapitel, med A. avses avsnitt, med B. avses bilaga. 

Tjänst för att skapa, kontrollera, validera, bevara… Kvalificerad 

Elektroniska underskrifter Art. 3.10-11 K. 3 A. 4 Art. 3.12 Art. 28 B. 1 

Elektroniska stämplar Art. 3.25-26 K. 3 A. 5 Art. 3.27 Art. 38 B. 3 

Elektroniska tidsstämplingar Art. 3.33 K. 3 A. 6 Art. 3.34 Art. 42  

Elektroniska tjänster för rekommenderade leveranser Art. 3.36 K. 3 A. 7 Art. 3.36 Art. 44  

Certifikat för autentisering av webbplatser Art. 3.38 K. 3 A. 8 Art. 3.37 Art. 45 B. 4 

2.2.1 Kvalificerade 

 EU Trusted List Browser10 

2.2.1.1 Förvaringsskyldighet 

Det framgår av art. 24.2.h i förordning (EU) 910/2014 att ”… särskilt för att vid rättsliga förfaranden 
kunna lägga fram bevis och för att säkerställa tjänstens kontinuitet…” ska en kvalificerad tillhanda-
hållare av betrodda tjänster som tillhandahåller kvalificerade betrodda tjänster ”… under en lämplig 
tidsperiod registrera och hålla tillgänglig … all relevant information om uppgifter som den kvalifice-
rade tillhandahållaren av betrodda tjänster har utfärdat och tagit emot … [R]egistreringen får göras 
elektroniskt. Skyldigheten gäller även ”… efter det att den kvalificerade tillhandahållaren av betrodda 
uppgifter har upphört med sin verksamhet…”, och ska därför för detta ändamål enligt art. 24.2.i ha 
”… en uppdaterad plan för verksamhetens upphörande i syfte att säkerställa tjänstens kontinuitet i 

                                                
8  Skäl 25 ”Utöver de tjänster som ingår i den fasta förteckning över betrodda tjänster som avses i denna förord-

ning bör medlemsstaterna ha frihet att fastställa andra typer av betrodda tjänster för erkännande på nationell 
nivå som kvalificerade betrodda tjänster.”. 

9 Jfr skäl 41 ”För att säkerställa att kvalificerade betrodda tjänster är hållbara och varaktiga samt för att öka 
användarnas förtroende för kontinuiteten i dessa tjänster, bör tillsynsorganen kontrollera befintlighet och korr-
ekt tillämpning av bestämmelser om planer för verksamhetens upphörande när kvalificerade tillhandahållare 
av betrodda tjänster upphör med sin verksamhet.”. 

10  https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/ (20200624) 

https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/
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enlighet med bestämmelser som kontrollerats av tillsynsorganet i enlighet med artikel 17.4 i… [vilket 
hänvisar till 24.2.h]”. 

2.2.1.1.1 Historik 

Förvaringsskyldighet gällde tidigare endast kvalificerade certifikat. En certifikatutfärdare var skyldig att 
”bevara all relevant information om certifikaten under den tid som är motiverad med hänsyn till typen av 
certifikat och övriga omständigheter.” (LKES § 11:1). Med relevant information avsågs underlag för bevis 
vid rättsliga förfaranden, och inte signaturframställningsdata.11 Det framgick emellertid inte av förarbetet 
vad som var ”motiverad tid”. 
 
En certifikatutfärdare fick inte bevara, lagra eller kopiera signaturframställningsdata,12 eftersom ”… det 
är väsentligt för tilltron till elektroniska signaturer att det bara är undertecknaren som har tillgång till sig-
naturframställningsdata”.13 En certifikatutfärdare fick emellertid generera signaturframställningsdata 
förutsatt att det skedde konfidentiellt (LKES § 9 p. 7).14 

2.3 Digitala signaturer 

Digitala signaturer hänvisar vanligtvis till ett tekniskt begrepp, men tidiga svenska rättsliga utredning-
ar arbetade utifrån termen digitala signaturer,15 vilket med anpassningar till unionsrätten emellertid 
övergick till Elektroniska signaturer (a. 2.7.2.2) och så småningom Elektroniska underskrifter (a. 2.7). 
I rättsliga sammanhang hänvisar digitala signaturer numera alltså till en teknisk metod, vilket vanligt-
vis även avser att kunna uppfylla kraven på Avancerade elektroniska underskrifter (a. 2.7.4). 
 
I tekniska sammanhang kan med digitala signaturer avses ett kondensat, det vill säga ett kryptogra-
fiskt hashvärde, som krypterats med ett asymmetriskt nyckelpar. Denna tekniska metod möjliggör 
en teknisk kontroll av att specifik information är i Ursprungligt skick (a. 2.16.2.4). För tekniska as-
pekter av digitala  signaturer hänvisas vidare till FormatE. 
 
Det är emellertid vanligt att digitala signaturer även avser förutom den tekniska metoden en admini-
strativ metod som kopplar en fysisk eller juridisk person till en digital signatur. I denna bemärkelse 
avses med [PKI-] ”digital signatur” dels ett certifikat som kopplar identiteten av ägaren till den hemliga 
nyckeln i det asymmetriska nyckelparet, dels de digitala signaturer en person framställer genom att 
använda sitt certifikat [digitala signaturer]. För asymmetriska nyckelpar är det därför vanligt att ett 
certifikat knyter en undertecknare till ett nyckelpar och därigenom bekräftar särskilda attribut som till 
exempel namn eller pseudonym. I sammanhanget av digitala signaturer tolkas därför här det rättsliga 
begreppet valideringsuppgifter för Certifikat (a. 2.5) att avse den offentliga nyckeln som validerar 
den hemliga nyckeln. 

                                                
11  Prop. 1999/2000:117, s. 43:3, 74. 
12  LKES § 11:2, prop. 1999/2000:117, s. 43:3, 74. Jfr direktiv 1999/93/EG: ”Vidare är utfärdaren förbjuden att lagra 

eller kopiera uppgifter för skapande av signaturer.” (s. 29:7). Jfr LKES § 3 p. 1, ”[en anordning för signaturframställ-
ningsdata ska säkerställa att signaturframställningsdata] i praktiken kan förekomma endast en gång”. 

13  Prop. 1999/2000:117, s. 43:3,74. Jfr a. 4.1.6.10 Hemliga nycklar i Framställning och bevarande av elektroniska 
signaturer, 20141007, version 1.3. 

14 Prop. 1999/2000:117, s. 73. Jfr a. 4.1.6.14 Roaming Credentials i Framställning och bevarande av elektroniska 
signaturer, 20141007, version 1.3. 

15 Se till exempel SOU 2007:92, s. 98, och Ds 1998:14. 
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2.3.1 Sekretess 

En digital signatur har en offentlig och hemlig nyckel. Syftet med en hemlig nyckel och anknytande 
uppgifter är att dessa inte ska vara tillgänglig för någon annan än dess ägare. Hos en offentlig verk-
samhet kan emellertid sådana uppgifter enligt lag bli en allmän handling när den blir tillgänglig för 
verksamheten med tekniskt hjälpmedel som verksamheten själv utnyttjar för överföring i sådan form 
att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.16 Om den hemliga nyckeln används på 
något sätt som anges i OSL 18:8 eller 18:9 p. 1 kan den därför omfattas av sekretesskydd.17 Be-
stämmelsen i OSL 18:9 p. 218 tillkom i anslutning till LKES och var avsedd att skydda ”säkerhetsåt-
gärder som är inriktade endast på att verifiera om en handling härrör från angiven utställare” och 
”hemliga koder m.m., utan att en viss utställare pekas ut, [som] används för att skydda vissa data-
mängder mot manipulation.”.19 

2.4 Digitala underskrifter 

En term som sporadiskt påträffats är digitala underskrifter, vilket tillsynes verkar användas som en 
synonym till elektroniska underskrifter.20 Termen har ingen rättslig definition, och innebörden måste 
bedömas från fall till fall. Det kan avse en översättning av (en.) ”digital signatures”, men även avse 
att signalera sådana underskrifter som inte definieras i förordning (EU) 910/2014, eller särskilda 
tekniska materiel och metoder som ska motsvara till exempel Elektroniska underskrifter (a. 2.7) eller 
Avancerade elektroniska underskrifter (a. 2.7.4). Det är därför inte rekommenderat att använda term-
en digitala underskrifter, och om den används, att överväga att åtminstone definiera eller beskriva 
den. 

2.5 Certifikat 

Innebörden av certifikat kan skilja sig beroende på sammanhanget. I tekniska sammanhang kan det 
avse specifika Tillitsmodeller (a. 2.15) eller format, till exempel PKI och X.509. Dessa kommer inte 
behandlas här och istället hänvisas vidare till FormatE. 
 
Certifikat förekommer i rättsliga sammanhang i ett antal författningar21 och förordningar22 vanligtvis 
med innebörden av att vara någon form av bevis eller intyg på att ha uppfyllt vissa krav. I SB 111:5:2 
knyts begreppet till Identifiering eller legitimering (a. 2.16.2.5). 
 

Om det är fråga om att få tillgång till personuppgifter ska certifikat, till vilket en säker 

identifieringsfunktion är knuten, användas för kontroll av användarens identitet. 

 

                                                
16 Jfr prop. 1999/2000:117, a. 9 Sekretessfrågor, s. 67. Om nyckeln inte blir tillgängligt för myndigheten så kan 

den inte anses som förvarad, till exempel hemliga nycklar i ”smarta kort” eller liknande tekniska konstruktioner. 
17  Tidigare 5:2 respektive 5:3 p. 1 i Sekretesslagen (1980:100). 
18  Tidigare 5:3 p. 2 i Sekretesslagen (1980:100). 
19  Prop. 1999/2000:117, a. 9 Sekretessfrågor. 
20  Se till exempel SOU 2018:25, s. 79, 426, 455, 457-458, 461, 464, 540. 
21  Till exempel fartygssäkerhetslag (2003:364) och lag (1990:515) om auktorisation av handelskamrar. 
22  Till exempel förordning (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal, handelskammarförordning (1990:733), 

förordning (1998:780) om biluthyrning, förordning (1986:687) om dykarcertifikat m.m. 
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Innebörden av certifikat i det lagrummet är emellertid inte detsamma som det tidigare LKES,23 och 
den nu gällande förordning (EU) 910/2014.24 Enligt socialförsäkringsbalken är certifikat en samling 
data i elektronisk form som unikt avser den person som innehar vissa verifieringsdata.25 Av SB 
111:6:1 framgår dessutom att andra metoder kan användas för identifiering om de är tillräckligt säkra 
med hänsyn till risken för integritetsintrång eller annan skada. 
 
I förordning (EU) 910/2014 avses med certifikat ett elektroniskt intyg som kopplar valideringsuppgi-
fter för en elektronisk underskrift till en fysisk person och bekräftar åtminstone namnet eller pseudo-
nymen på den personen (art. 3.14), eller för elektroniska stämplar, till en juridisk person och bekräftar 
namnet på den personen (art. 3.29).26 Reglerna om pseudonym uppställer inte hinder för att kräva 
identifiering av personer enligt nationell rätt eller unionsrätt (jfr art. 5.2).27 
 
Ett certifikat kan alltså knyta en fysisk eller juridisk person till en underskrift respektive stämpel. Enligt 
unionsrätten är det krav på att Avancerade elektroniska underskrifter (a. 2.7.4) är unikt knuten till 
undertecknaren (art. 26.a) och att undertecknaren ska kunna identifieras genom den (art. 26.b), 
medan för Avancerade elektroniska stämplar (a. 2.8.3) gäller att stämpeln är knuten uteslutande till 
skaparen (art. 36.a) och att skaparen ska kunna identifieras genom det (art. 36.b). 

2.5.1 Kvalificerade certifikat 

Ett certifikat enligt förordning (EU) 910/2014 kan vara kvalificerat om den uppfyller vissa av förord-
ningen uppställda krav. För Kvalificerade elektroniska underskrifter (a. 2.7.5) och Kvalificerade elek-
troniska stämplar (a. 2.8.4), vilka ska vara baserade på kvalificerade certifikat (art. 3.15 och 28.1 
respektive art. 3.30 och 38.1), uppställs krav på certifikatets Innehåll (a. 2.5.1.3) i Bilaga I för elek-
troniska underskrifter (art. 3.15) och Bilaga III för elektroniska stämplar (art. 3.30). Kvalificerade elek-
troniska underskrifter (art. 3.12) och stämplar (art. 3.27) kan endast utfärdas av en kvalificerad till-
handahållare av betrodda tjänster (art. 24). 
 
En kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster ska även uppfylla särskilda krav vid utfärdandet 
av kvalificerade certifikat (art. 24). Det ställs bland annat striktare krav på intygandet av utställaren i 
certifikatet. När kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster utfärdar kvalificerade certifikat för 
en betrodd tjänst ska de på lämpligt sätt och i enlighet med nationell rätt kontrollera identiteten och 
i förekommande fall eventuella särskilda attribut för den fysiska eller juridiska person till vilken det 
kvalificerade certifikatet utfärdas. Tillåtna förfarandesätt för att identifiera en fysisk eller juridisk per-
son är genom fysisk närvaro (art. 24.1.a), distans (art. 24.1.b), ett kvalificerat certifikat (24.1.c), an-
nan identifieringsmetod som erkänns på nationell nivå (art. 24.1.d), och under vissa i respektive 
artikel närmare angivna förutsättningar. 
 

                                                
23  Prop. 2003/04:40, s. 34++, s. 49, samt prop. 2008/09:200 (del 2), s. 575. 
24  Prop. 2015/16:72, s. 54. 
25  Se dock Socialförsäkringsrätt (a. 5.1.10.3) om diskussionen om förarbetena till lagen. 
26  Jfr definitionen i tidigare LKES 2 § certifikat som ett intyg i elektronisk form som kopplar ihop signaturverifie-

ringsdata med en undertecknare och bekräftar dennes identitet. 
27 Skäl 33 ”Bestämmelser om användningen av pseudonymer i certifikat bör inte hindra medlemsstaterna från 

att kräva identifiering av personer i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt.”. 
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För kvalificerade certifikat för elektroniska stämplar kan det även på nationell nivå finnas krav på att 
fastställa identiteten av den fysiska personen som representerar den juridiska personen inom ramen 
för juridiska och administrativa förfaranden.28 
 
En utfärdare av kvalificerade certifikat ska upprätta och förvalta en certifikatdatabas (art. 24.2.k). 

2.5.1.1 Historik 

Svenska certifikatutfärdare som utfärdade kvalificerade certifikat till allmänheten [i ”öppna system”] 
omfattades av LKES (§ 1:2). Certifikatutfärdaren ställdes under viss tillsyn och hade skadestånds-
ansvar för sina utfärdade certifikat. 
 
Ett kvalificerat certifikat var tvunget att uppfylla kraven i LKES § 6, vilket innebar att certifikatet: 
– var utfärdat av en certifikatutfärdare som var anmäld hos tillsynsmyndigheten (LKES § 8), och 

som uppfyllde kraven i 
o LKES § 9-12, 1:2 (svenska certifikatutfärdare) eller § 7 (utländska certifikatutfärdare), 
o och eventuellt meddelade föreskrifter med stöd av LKES § 13, 

– var utfärdat för viss tid, 
– uppfyllde kraven på innehåll i LKES § 6:1 p. 1-9, 
– och uppfyllde kraven i eventuellt meddelade föreskrifter med stöd av LKES § 6:2. 

2.5.1.2 Format 

 Genomförandebeslut (EU) 2015/1506 

 FormatE 

I enlighet med art. 28.6, 38.6 och 45.2 får Kommissionen genom genomförandeakter fastställa refe-
rensnummer till standarder för kvalificerade certifikat för [elektroniska underskrifter | elektroniska 
stämplar | autentisering av webbplatser]. Överensstämmelse med kraven i bilaga [I | III | IV] ska för-
utsättas när ett kvalificerat certifikat för [elektroniska underskrifter | elektroniska stämplar | autenti-
sering av webbplatser] uppfyller dessa standarder. 

2.5.1.3 Innehåll 

Ett kvalificerat certifikat ska innehålla särskilda uppgifter. Av uppställningen i Tabell 3 framgår att 
Bilaga I och Bilaga III, med undantag för led c och j, skiljer sig endast i vissa mindre avseenden. För 
fullständig jämförelse har även tagits med gällande krav på kvalificerade certifikat för autentisering 
av webbplatser i Bilaga IV. 
 
Kvalificerade certifikat bör inte omfattas av några obligatoriska krav som går utöver kraven i förord-
ning (EU) 910/2014. Medlemsstater får emellertid införa ”särskilda egenskaper” såsom ”unika iden-

                                                
28 Skäl 60 ”Tillhandahållare av betrodda tjänster som utfärdar kvalificerade certifikat för elektroniska stämplar bör 

vidta de åtgärder som krävs för att kunna fastställa identiteten för den fysiska person som representerar den 
juridiska person som har fått ett kvalificerat certifikat för en elektronisk stämpel, om sådan identifiering krävs 
på nationell nivå inom ramen för juridiska eller administrativa förfaranden.”. 
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tifierare” under förutsättning att sådana särskilda egenskaper inte hindrar gränsöverskridande inter-
operabilitet och erkännande av kvalificerade certifikat och elektroniska underskrifter (art. 28.2-3, 
38.2-3).29 

Tabell 3 Sammanställning av kraven i Bilaga I, Bilaga II, Bilaga IV till förordning (EU) 910/2014. 

 Bilaga I Bilaga III Bilaga IV 

a) En uppgift, åtminstone i en form som lämpar sig för automatiserad behandling, om att certifikatet har 
utfärdats som ett kvalificerat certifikat för [elektroniska underskrifter | elektroniska stämplar | autenti-
sering av webbplatser]. 

b) En uppsättning uppgifter som otvetydigt avser den kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster 
som utfärdar de kvalificerade certifikaten, inbegripet uppgift om åtminstone vilken medlemsstat till-
handahållaren är etablerad i, samt 
– för juridiska personer: namn och, i tillämpliga fall, registreringsnummer i enlighet med vad som 

uppgetts i [officiella handlingar | de officiella handlingarna], 
– för fysiska personer: personens namn. 

c) Åtminstone undertecknarens 
namn eller en pseudonym. Om 
en pseudonym används ska 
detta tydligt anges. 

Åtminstone namnet på skaparen 
av stämpeln och, i förekomman-
de fall, registreringsnummer i 
enlighet med vad som uppgetts i 
officiella handlingar. 

För fysiska personer: åtminsto-
ne namnet på den person som 
certifikatet utfärdats för eller en 
pseudonym. Om en pseudonym 
används ska detta tydligt anges. 
 
För juridiska personer: åtminsto-
ne namnet på den juridiska per-
son som certifikatet utfärdats för 
och, i förekommande fall, regi-
streringsnummer i enlighet med 
vad som uppgetts i officiella 
handlingar. 

d) Valideringsuppgifter för elektroniska [underskrifter | stämplar] som 
stämmer överens med uppgifterna för skapande av elektroniska 
[underskrifter | stämplar]. 

Adressuppgifter, inbegripet 
åtminstone stad och stat, för 
den fysiska eller juridiska per-
son som certifikatet utfärdats för 
och, i förekommande fall, i enlig-
het med vad som uppgetts i offi-
ciella handlingar. 

e) Detaljerade uppgifter om när certifikatet börjar respektive upphör att 
gälla. 

Det eller de domännamn som 
drivs av den fysiska eller juri-
diska person som certifikatet ut-
färdats för. 

f) Certifikatets identifieringskod, som måste vara unik för den kvalifi-
cerade tillhandahållaren av betrodda tjänster. 

Detaljerade uppgifter om när 
certifikatet börjar respektive 
upphör att gälla. 

g) Den avancerade elektroniska underskriften eller den avancerade 
elektroniska stämpeln för den kvalificerade tillhandahållare av bet-
rodda tjänster som utfärdar certifikatet. 

Certifikatets identifieringskod, 
som måste vara unik för den 
kvalificerade tillhandahållaren 
av betrodda tjänster. 

                                                
29  Jfr skäl 54 ”Gränsöverskridande erkännande av kvalificerade elektroniska underskrifter förutsätter gränsöver-

skridande interoperabilitet och erkännande av kvalificerade certifikat. ...”. 
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 Bilaga I Bilaga III Bilaga IV 

h) Uppgift om var det certifikat som stöder den avancerade elektroni-
ska underskrift eller den avancerade elektroniska stämpeln som 
avses i led g [ finns | är] tillgängligt kostnadsfritt. 

Den avancerade elektroniska 
underskriften eller den avance-
rade elektroniska stämpeln för 
den kvalificerade tillhandahåll-
are av betrodda tjänster som ut-
färdar certifikatet. 

i) Uppgift om var de tjänster som kan användas för att göra förfråg-
ningar om det kvalificerade certifikatets giltighet är lokaliserade. 

Uppgift om var det certifikat som 
stöder den avancerade elektro-
niska underskriften eller den av-
ancerade elektroniska stämpeln 
som avses i led h finns tillgäng-
ligt kostnadsfritt. 

j) Om de uppgifter för skapande av elektroniska Uppgift om var de tjänster är 
lokaliserade som kan användas 
för att göra förfrågningar om det 
kvalificerade certifikatets giltig-
het. 

 underskrifter som avser valide-
ringsuppgifterna för elektroni-
ska underskrifter 

stämplar som har koppling till 
uppgifterna för validering av 
elektroniska stämplar 

 är placerade i en kvalificerad anordning för skapande av elektro-
niska [underskrifter | stämplar], en lämplig uppgift [som anger | 
om] detta, åtminstone i en form som lämpar sig för automatiserad 
behandling. 

2.5.1.4 Tillfälligt upphävande 

Förordning (EU) nr 910/2014 tillåter att ett kvalificerat certifikat upphävs tillfälligt, vilket till skillnad 
från ett Återkallande (a. 2.5.1.5) innebär att dess tidigare status som giltigt kan under vissa omstän-
digheter återgå. Förordningen uppställer inte krav på att ett tillfälligt upphävande ska användas men 
att medlemsstaterna bör införa regler för när och hur en sådan möjlighet finns,30 vilket har kommit i 
uttryck i art. 28.5 och 38.5. 
 

På följande villkor får medlemsstaterna fastställa nationella bestämmelser för tillfälligt 

upphävande av [ett kvalificerat | kvalificerade] certifikat för elektroniska [underskrifter | 

stämplar]: 

a) Om ett kvalificerat certifikat för [en elektronisk underskrift | elektroniska stämplar] tillfälligt 

har upphävts[,] ska certifikatet vara ogiltigt under [tiden | perioden] för det tillfälliga 

upphävandet. 

                                                
30  Skäl 53 ”Tillfälligt upphävande av kvalificerade certifikat är etablerad operativ praxis för tillhandahållare av 

betrodda tjänster i ett antal medlemsstater som skiljer sig från återkallande och medför en tillfällig förlust av 
giltighet för ett certifikat. Rätts[s]äkerheten kräver att ett certifikats status som tillfälligt upphävt alltid ska anges 
klart och tydligt. Tillhandahållare av betrodda tjänster bör därför ansvara för att klart och tydligt ange ett certi-
fikats status och, om detta upphävs, den exakta tidsperiod under vilket certifikatet har tillfälligt upphävts. Denna 
förordning bör inte ålägga tillhandahållare av betrodda tjänster eller medlemsstater att använda sig av tillfälligt 
upphävande men bör tillhandahålla transparensregler för när och hur en sådan möjlighet finns.”. 

 Jfr 2015/0016:72, s. 42:7. 
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b) Perioden för det tillfälliga upphävandet ska tydligt anges i certifikatdatabasen och 

certifikatets status som tillfälligt upphävt ska under perioden för det tillfälliga upphävandet 

vara synlig genom den tjänst som tillhandahåller information om certifikatets status. 

 

2.5.1.5 Återkallande 

Ett kvalificerat certifikat för elektroniska underskrifter eller stämplar kan återkallas enligt förordning 
(EU) 910/2014 (art. 28.4 respektive 38.4). 
 

Om ett kvalificerat certifikat för [elektroniska underskrifter | en elektronisk stämpel] har 

återkallats efter den ursprungliga aktiveringen[,] ska det förlora sin giltighet från och med 

tidpunkten för återkallandet[,] och dess status [som giltigt] ska inte under några omständigheter 

återgå. 

 
Till skillnad från ett Tillfälligt upphävande (a. 2.5.1.4) är ett återkallande permanent, och får verkan 
efter att återkallandet offentliggjorts i enlighet med artikel 24.3. Av artikeln framgår att ett återkallat 
certifikat fortfarande kan vara giltigt upp till 24 timmar efter begäran om återkallelse av certifikatet. 
 

Om en kvalificerad tillhandahållare av betrodda tjänster som utfärdar kvalificerade certifikat 

beslutar att återkalla ett certifikat, ska den registrera ett sådant återkallande i sin certifikatdatabas 

och offentliggöra återkallandet av statusen för certifikatet i god tid och i alla händelser inom 24 

timmar efter mottagandet av begäran. Återkallandet ska få verkan omedelbart efter 

offentliggörandet. 

 
Den kvalificerade tillhandahållaren har sedan enligt artikel 24.4 en informationsskyldighet till even-
tuella förlitande parter om giltigheten eller statusen som återkallad av utfärdade kvalificerade certifi-
kat: informationen ska, åtminstone på certifikatnivå, när som helst och utöver certifikatets giltighets-
period göras tillgängligt på ett automatiskt sätt som är tillförlitligt, kostnadsfritt och effektivt (jfr art. 
24.2.d). 

2.5.2 Rot-certifikat 

Till skillnad från tidigare gällande rätt (a. 2.5.2.1) tillåter förordning (EU) 910/2014 att tillsynsmyndig-
heten inrättar, underhåller och uppdaterar en infrastruktur för betrodda tjänster i enlighet med natio-
nell rätt (art. 17.5). Detta har tolkats innebära att tillsynsmyndigheten i princip kan vara certifikatut-
ställare som utfärdar rot-certifikat för att digitalt signera alla andra certifikat, det vill säga, att tillsyns-
myndigheten blir en ”topp-nod” i en PKI. Medan det finns påtagliga säkerhetsfördelar med en sådan 
modell bedömde Näringsdepartementet i sin promemoria att dessa inte överväger kostnaderna,31 
vilket inga remissinstanser invände mot, och regeringen instämde med den bedömningen.32 

                                                
31 A. 7.8.2 Infrastruktur för betrodda tjänster, s. 59-60. Näringsdepartementet Promemoria Kompletterande be-

stämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering (20150525). Jfr Lagrådsremissen, a. 7.1 Behovet 
av kompletterande bestämmelser, s. 42. Jfr regeringens proposition, s. 42:8. 

32  Prop. 2015/16:72, s. 42. 
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2.5.2.1 Historik 

Direktiv 1999/93/EG eftersträvade teknikneutralitet och uppställde ett förbud mot att införa förhands-
tillstånd för kvalificerade certifikat, vilket förhindrade möjligheten att organisera en tillitsmodell efter 
PKI för certifikat där staten fungerade som den absoluta rot-certifikatutställaren [”topp-nod”] och ut-
färda certifikat för övriga certifikatutställare. Fördelen med en sådan modell var [är] en effektiv tillsyn 
över alla certifikat i omlopp. Detta innebar emellertid att övriga utfärdare av kvalificerade certifikat 
måste ansluta sig och anpassa sina tekniska lösningar till den statliga rot-certifikatutställaren [slutet 
system] för att få tillträde till marknaden, vilket inte ansågs vara förenligt med direktiv 1999/93/EG.33 

2.6 Elektroniska dokument 

Elektroniska dokument är ett återkommande begrepp i olika sammanhang som kan förenklat sam-
manfattas att i allmänhet avse datafiler i något [tekniskt] format.34 Begreppet i denna bemärkelse 
förekommer i både unionsrätt och svensk rätt. I förordning (EU) 910/2014 definieras ett elektroniskt 
dokument som innehåll lagrat i elektronisk form, i synnerhet som ljud-, bild- eller audiovisuell inspel-
ning (art. 3.35) som kan ha rättslig verkan (art. 46). I lagen (1993:1392) om pliktexemplar av doku-
ment förekommer begreppet emellertid med termen elektroniskt material (2 §) som avser en avgrän-
sad enhet av en elektronisk upptagning med text, ljud eller bild som har ett på förhandbestämt inne-
håll som är avsett att presenteras vid varje användning.35 
 
Termen elektroniskt dokument i svensk rätt har fått en annan specifik innebörd i ett antal lagar,36 och 
förordningar;37 en upptagning som har gjorts med hjälp av automatiserad behandling och vars inne-
håll och utställare kan verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. Den senaste lagen som införde 
termen är socialförsäkringsbalken, men i förarbetet till lagen berörs inte definitionen.38 De senaste 
påträffade förarbetena som diskuterar definitionen är till lag (2008:879) om europeiskt betalnings-
föreläggande och lag (2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom social-
försäkringsadministrationen. 
 
I prop. 2007/08:158 Europeiskt betalningsföreläggande (s. 17) sammanfattades begreppet att inne-
fatta ”… olika tekniska lösningar som uppfyller kraven på god säkerhet…” och avsikten var att när 
                                                

33  Prop. 1999/2000:117, s. 61:2-3. 
34  Jfr Riksarkivet, rapport 2000:1, Elektronisk dokumenthantering en rättslig problemorientering. 
 https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/elektronisk-dokumenthantering.pdf (20200612) 
35  Den ursprungliga promemorian till lagen, Ds 2009:61 Leveransplikt för elektroniska  dokument, föreslog term-

en elektroniskt dokument (a. 10). I prop. 2011/12:121 ändrades emellertid promemorians förslag till elektroni-
skt material med hänvisning till den befintliga innebörden av elektroniskt dokument i svensk rätt (s.19). 

 Jfr lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument och däri uttrycket dokument för elektronisk återgivning. 
36  Se fastighetstaxeringslag (1979:1152) 18:3a, lag (2005:807) om ersättning för viss mervärdesskatt för kom-

muner, regioner, kommunalförbund och samordningsförbund § 9, lag (2008:879) om europeiskt betalnings-
föreläggande § 3, lag (2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkrings-
administrationen § 2 (lagen är dock upphävd), Jordabalk (1970:994) 19:10, lag (1994:448) om pantbrevsregi-
ster § 17, Ordningsbotskungörelse (1968:199) § 6, Skattebetalningslag (1997:483) 10:26, Socialförsäkringsbalk 
(2010:110) 112:6, Strafföreläggandekungörelse (1970:60) § 5. 

37  Se till exempel fastighetstaxeringsförordning (1993:1199) 4:3, förordning (2007:789) om Skatteverkets hante-
ring av vissa borgenärsuppgifter § 3, indrivningsförordning (1993:1229) § 2a, mervärdesskatteförordning 
(1994:223) § 1b, utsökningsförordning (1981:981) 3:15. 

38  Prop. 2008/09:200. 

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/elektronisk-dokumenthantering.pdf
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regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om elektroniska 
dokument ska ”… EG-förordningens krav på undertecknande beaktas.”. Dessa föreskrifter behöver 
emellertid inte avse endast tekniska förfaranden för verifiering (s. 33). Det betyder att begreppet 
elektroniskt dokument kan sammanfalla med men även ha ett större omfång än den då gällande 
Elektroniska signaturer (a. 2.7.2.2).  
 
I prop. 2001/02:9 Vissa socialförsäkringsfrågor diskuterades definitionen av elektroniskt dokument 
(a. 4.2).39 I den ursprungliga promemorian fanns tydligen en definition som avvek från tidigare lagar. 
Det ursprungliga förslaget återfinns inte, men hade i propositionen sammanfattats som att den inte 
ställda några krav på att innehåll och utställare ska kunna verifieras genom ett visst tekniskt förfaran-
de. Efter kritik från remissinstanserna bedömde regeringen: 
 

… att när elektroniska dokument används inom ramen för den aktuella försöksverksamheten, så 

bör elektroniska signaturer användas för säkring av identitet och som skydd mot förvanskning. 

Därmed bortfaller det i promemorian beaktade skälet att föreslå att lagen om försöksverksamhet 

skulle innehålla en annan definition av begreppet elektroniskt dokument än vad som anges i 

annan nu gällande lagstiftning. 

 
Det betyder att ett elektroniskt dokument kan ha en elektronisk signatur. Innebörden av elektroniskt 
dokument är därför att dokumentet kan ha en något lägre säkerhetsnivå för identifiering och säkring 
av dokuments äkthet än vad som är fallet med elektroniska signaturer. Lämpligheten av krav måste 
bedömas i det enskilda fallet utifrån bland annat handlingens karaktär och risker som kan uppstå 
med en lägre säkerhetsnivå än användande av elektroniska signaturer. I propositionens samman-
hang rörde det sig om ”Internet-baserade tjänster”. Av diskussionen i propositionen framgår att ett 
elektroniskt dokument kan vara en sammanställning av uppgifter endast om sammanställningen är 
fixerad eller låst. Med fixerad eller låst avses att innehållet inte eller endast med svårighet kan 
ändras. Detta betyder att det ska finnas möjligheter att kontrollera om dokumentet förvanskats efter 
det att utställaren skrivit under det. 
 
I Ds 2003:29 Formel Formkrav och elektronisk kommunikation framfördes att begreppet elektroniska 
dokument ”…används sedan länge inom vissa områden. Det finns inte anledning att generellt an-
vända detta begrepp när det inte är särskilt påkallat.” (s. 9), samt att ”… Även om detta begrepp 
förekommer i flera författningar kan det enligt vår mening ifrågasättas om det bör användas generellt 
i sådana sammanhang där det inte finns något särskilt behov av ett nytt dokumentbegrepp.” (s. 54).40 
Av redogjorda resonemang framkommer emellertid att varken en handling med elektronisk signatur 
eller en handling med elektronisk underskrift riktigt motsvarar ett elektroniskt dokument; den förra 
ställer ett specifikt krav som förhindrar vissa tekniska metoder, medan det senare ställer ett alltför 
lågt säkerhetskrav. Det finns därför anledning att klargöra Skillnaden mellan elektroniska dokument 
och elektroniska signaturer och elektroniska underskrifter (a. 2.6.1). 
 

                                                
39  Förarbetet till lag (2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadmi-

nistrationen som var tidsbegränsad till 20040401. 
40  S.v. Ds 2003:29, a. 3.4.3 Elektroniska dokument. 
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I två lagar41 och två förordningar42 förekommer hänvisningar till elektroniska dokument utan att när-
mare definiera begreppet. Det kan antas att termen har samma innebörd som i föregående redo-
gjorda förarbeten, men i förarbetena till den ena lagen berörs inte begreppet,43 medan i den andra 
lagen verkar begreppet avse något annat.44 I den senare lagen (2010:601) om ursprungsgarantier 
för el där med ursprungsgaranti avses med ursprungsgaranti ”det elektroniska dokument som tagits 
fram enligt lagen och vars syfte är att garantera ursprunget på den el som en elleverantör ska lämna 
uppgift om enligt 8 kap. 12 § ellagen”. Lagen implementerar förnybartdirektivet45 från EU som däri 
hänvisar till elektroniska dokument,46 varför termen troligtvis används i lagen. I förarbetet till lagen 
berörs emellertid inte begreppet särskilt, men diskussionen skiljer ”PDF”-dokument från elektroniska 
dokument i avseendet att det senare ska vara mer tillförlitligt genom att det kommer att uppfylla vissa 
krav, såsom ett unikt identifieringsnummer.47 Begreppet verkar i sammanhanget avse handlingar 
som ska kunna spåras och upphävas tillförlitligt. 

2.6.1 Skillnaden mellan elektroniska dokument och elektroniska signaturer och elektroniska underskrifter 

Begreppet elektroniskt dokument förstås här avse en handling med ett innehåll som är fixerat eller 
låst och som kan tillsammans med angiven utställare verifieras genom ett visst tekniskt förfarande. 
Detta förfarande kan vara men behöver inte nödvändigtvis vara med Elektroniska signaturer (a. 
2.7.2.2) för kontrollera att innehållet härrör från den som framstår som utställare och att det inte har 
förvanskats. Den utmärkande skillnad som uppmärksammas här är att i definitionen för elektroniska 
signaturer angav att data i handlingen ska användas för att utföra verifieringen. I jämförelse anger 
definitionen för Elektroniska underskrifter (a. 2.7) ”…[uppgifter] som används av undertecknaren för 
att skriva under.”, men som inte anger ett krav på att varken innehållet eller utställaren ska kunna 
verifieras. Slutsatsen är att elektroniska dokument 

– dels, till skillnad från elektroniska signaturer, tillåter verifiering av en elektronisk handling med 
data eller uppgifter som inte finns i handlingen, 

– dels, till skillnad från elektroniska underskrifter, ställer högre krav, men fortfarande hamnar utan-
för legaldefinitionen för avancerade elektroniska underskrifter. 

Den sista satsen i sista strecksatsen är emellertid diskutabel beroende på tolkningen av kraven för 
Avancerade elektroniska underskrifter (a. 2.7.4) med hänsyn till att förordning (EU) 910/2014 ska vara 
teknikneutral, och ska inte uppställa hinder mot att andra tekniska materiel och metoder kan uppfylla 
kraven i förordningen. 

                                                
41  Lag (2010:601) om ursprungsgarantier för el och tullag (2016:253). 
42  Förordning (1994:598) om pantbrevsregister och tullförordning (2016:287). 
43  Prop. 2015/16:79 En ny tullag, vilket låg till grund för att upphäva Tullag (2000:1281) och däri fanns definitionen 

av elektroniskt dokument (2:2). 
44  Prop. 2009/10:128 Genomförande av direktiv om förnybar energi. 
45  Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG om främjande av användningen av energi från förnybara 

energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG. 
46  Art. 2.j (definitioner) ursprungsgaranti: ett elektroniskt dokument som har som enda uppgift att utgöra bevis för 

slutkunden på att en viss andel eller mängd energi producerats från förnybara energikällor i enlighet med 
kraven i artikel 3.6 i direktiv 2003/54/EG. 

47  Jfr prop. 2009/10:128, a. 7.2.2-7.2.3, ”Ursprungsgarantierna kommer att vara elektroniska och det torde inte 
bli några stora problem för elleverantörerna att hitta system där ursprungsgarantierna annulleras efter att de 
har använts. Det fungerar redan i dag när det gäller de ursprungsgarantier som hanteras inom RECS-syste-
met.”. 
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2.7 Elektroniska underskrifter 

 Digg Om e-underskrifter48 

Termen elektroniska underskrifter har påträffats i huvudsak i rättsliga sammanhang. I unionsrätten 
definieras elektronisk underskrift i förordning (EU) nr 910/2014 (art. 3.10) som:49 
 

… uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i 

elektronisk form och som används av undertecknaren för att skriva under. 

 
Undertecknaren av en elektronisk underskrift ska vara en fysisk person (art. 3.9) som använder uni-
ka uppgifter för att skapa underskriften (art. 3.13) med en anordning för underskriftframställning som 
är en konfigurerad programvara eller maskinvara som används för att skapa en elektronisk underskrift 
(art. 3.22). 
 
Det förekommer att elektronisk underskrift sammanblandas med termer som Digitala signaturer (a. 
2.3), Digitala underskrifter (a. 2.4), och Elektroniska signaturer (a. 2.7.2.2). Den första termen, digital 
signatur, avser vanligtvis ett tekniskt begrepp, och i sammanhanget av den tidigare gällande LKES 
tolkades det vara en implementering av avancerade elektroniska signaturer.50 Det råder här en viss 
osäkerhet kring innebörden av den andra termen, digital underskrift, vilket kan avse ett tekniskt beg-
repp, eller avse den rättsliga definitionen för elektroniska underskrifter eller signaturer. 
 
Den sista termen, elektronisk signatur, har påträffats som synonym till digitala signaturer, men mer 
vanligt är att termen används eller användes för att hänvisa till den tidigare legaldefinitionen i direktiv 
1999/93/EG som ersattes av förordning (EU) 910/2014. Det kan beroende på sammanhanget tolkas 
att den fortsatta användningen av termen avser att hänvisa till den nya förordningens definition ”elek-
troniska underskrifter”. I de engelska rättsakterna har en och samma term electronic signatures an-
vänds genomgående, medan i det svenska direktivet översattes definiendumet till elektroniska signa-
turer och i förordningen till elektroniska underskrifter. En tolkning är därför att termerna har samma 
innebörd och kan användas som synonymer.51 Stöd för en sådan tolkning återfinns i förordningens 
skäl 3, som hänvisar till det tidigare direktiv 1999/93/EG som ”… gällde elektroniska underskrifter...” 
(kursivering ej i ursprunglig text). Det kan emellertid inte här i denna förstudie lämnas utan avseende 
Skillnaden mellan definitionen elektronisk underskrift och elektronisk signatur (a. 2.7.1) som tolkas 
innebära att elektroniska signaturer ställde högre krav på tillförlitlighet än elektroniska underskrifter. Av 

                                                
48  https://www.elegnamnden.se/eunderskrift/omeunderskrifter.html (20200613) 
49 Jfr den engelska texten ”‘electronic signature’ means data in electronic form which is attached to or logically 

associated with other data in electronic form and which is used by the signatory to sign;”. 
50  Ds 1998:14, a. 2 Vad en digital signatur är, jfr Riksarkivet [Lagerlöf & Leman] Rapport 2000:1 Elektronisk 

dokumenthantering, s. 17. Jfr Statskontorets rapport (2003:13) ”… mer avancerade, och säkrare, formen av 
elektronisk underskrift…” (s. 22). 

51 Prop. 2015/16:72. ”... Termen elektronisk signatur kommer från signaturdirektivet. I det allmänna språkbruket 
har den termen med tiden kommit att ersättas med termen elektronisk underskrift. Båda termerna har dock 
samma innebörd.” (s. 34). Jfr a. 8.2 Följdändringar i andra lagar, om avancerade elektroniska signaturer och 
underskrifter (s. 52-53). 

https://www.elegnamnden.se/eunderskrift/omeunderskrifter.html
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denna anledning används elektroniska signaturer i den här förstudien för att hänvisa till kraven i direktiv 
1999/93/EG och inte som en synonym till elektroniska underskrifter. 
 
Definitionen av elektronisk underskrift i förordning 910/2014 är svårtolkad. Den liknar den tidigare defi-
nitionen för Elektroniska signaturer (a. 2.7.2.2), vilken i sin tur verkade vara en abstraktion av Digitala 
signaturer (a. 2.3), men som nu utelämnar kravet på att kunna kontrollera att innehållet härrör från den 
som framstår som utställare och att innehållet inte har förvanskats, vilket är en utmärkande funktion 
av digitala signaturer. Därmed öppnar den nya  definitionen upp för en sådan övergripande innebörd 
som tidigare lades i begreppet Elektroniska signaturer (a. 2.7.2.2). 
 
Det första ledet ”… uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter 
i elektronisk form…” kan tolkas extensivt, till exempel all typ av text i anslutning till annan text som 
tillsammans anger en utställare i anslutning till ett innehåll. Det andra ledet ”… och som används av 
undertecknaren för att skriva under” kan tolkas avse att undertecknaren använder uppgiften om sig 
själv som utställare i texten. Till exempel, en text som följs av personens namn, personuppgifter, kon-
taktuppgifter. 
 
Det framgår emellertid att uppgifterna för att skriva under ska vara ”unika uppgifter som underteckna-
ren använder för att skapa en elektronisk underskrift” (art. 3.13). Fråga om vad som avses med 
”unika”. Det kan tolkas som att avse utställarens namn eller annan urskiljbar information, men kan 
även avse en teknisk metod som i princip är en nyckel för en Anordning (a. 2.16.2.1) vilket ”används 
av undertecknaren för att skriva under”. Till exempel, användarnamn kombinerad med lösenord som 
ger en unik identitet i ett system som kan koppla en användare till en underskrift,52 en PIN-kod, eller 
kryptografiska asymmetriska nyckelpar. 
 
Stöd för tolkningen att med unika uppgifter avses någon form av nyckel är att en elektronisk underskrift 
ska skapas med en anordning för underskriftframställning, det vill säga ”en konfigurerad program-
vara eller maskinvara som används för att skapa en elektronisk underskrift.” (art. 3.22). Ett ordbe-
handlingsprogram eller e-postprogram kan till exempel användas för att framställa en elektronisk 
underskrift i bemärkelsen att ange ”text intill text”, men de behöver inte konfigureras för det syftet, i 
bemärkelsen att de behöver anpassas för det syftet. Sådana program kan däremot konfigureras i 
bemärkelsen som sagts om en nyckel. Till exempel, lösenordskyddade e-postkonton, lösenordskyd-
dade dokument, eller tillägg för att använda digitala signaturer.53 Det finns därmed inte mycket som 
talar för att en elektronisk underskrift skulle innefatta alla typer av förfaranden som anger en utställare 
i en handling, vilket tidigare tolkades i begreppet Elektroniska signaturer (a. 2.7.2.2). 

                                                
52  Jfr Riksarkivet, ArkivE - Delprojekt 3:Framställning och bevarande av elektroniska signaturer(avsnitt 6), ”sys-

temberoende åtgärder”. 
 https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/rapport_a6.lo4.4.odt.a1a.pdf (20200616) 
53  Jfr Högsta domstolens dom (20171222) i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, NJA 2017:102) (a. 3.2.2.10). ”… 

utgångspunkten att den elektroniska underskriften endast kan skapas av den som har tillgång till den person-
liga och hemliga koden är ägnad att skapa en tillit hos mottagaren – den förlitande parten – med innebörden 
att han eller hon ska kunna utgå från att en elektronisk handling kommer från den vars elektroniska underskrift 
har använts vid undertecknandet.”. 

https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/rapport_a6.lo4.4.odt.a1a.pdf
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2.7.1 Skillnaden mellan definitionen elektronisk underskrift och elektronisk signatur 

Fråga om innebörden av elektroniska underskrifter är ekvivalent till den av elektroniska signaturer. 
LKES § 2 definierade elektroniska signaturer som ”… data i elektronisk form som är fogade till eller 
logiskt knutna till andra elektroniska data och som används för att kontrollera att innehållet härrör 
från den som framstår som utställare och att det inte har förvanskats…”, medan förordning (EU) 910/
2014 i artikel 3.10 definierar en elektronisk underskrift som ”uppgifter i elektronisk form som är fog-
ade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektronisk form och som används av undertecknaren 
för att skriva under”. 
 
Fråga om betydelsen av borttagande av rekvisiten ”… kontrollera att innehållet härrör från den som 
framstår som utställare och att det inte har förvanskats…”. Rekvisiten återfinns emellertid för Avan-
cerade elektroniska underskrifter (a. 2.7.4), och  återfanns även för den tidigare definitionen av avan-
cerade signaturer. Det tidigare rekvisitet för elektroniska signaturer kan förklara tillkomsten av en 
definition som Elektroniska dokument (a. 2.6) eftersom det möjliggör tekniska metoder som inte an-
vänder innehållet i handlingen för att kontrollera om dokumentet förvanskats efter det att utställaren 
skrivit under det. 
 
Den tolkning som görs här är att elektroniska signaturer uppställde i princip krav på digitala signatu-
rer, och uteslöt sådana metoder som numera möjliggörs av elektroniska underskrifter. 

2.7.2 Historik 

2.7.2.1 Den tidigare innebörden av elektroniska underskrifter 

Termen elektroniska underskrifter innan förordning (EU) 910/2014 förekom i olika sammanhang. I 
förarbetet till översynen av rättsområdet för Urkunder (a. 2.17) verkar elektroniska underskrifter ha 
använts som en allmän term som innefattade särskilda former av Elektroniska signaturer (a. 2.7.2.2). 
 
I RSV M 2003:24 Grundläggande riktlinjer för myndigheternas användning av e-legitimationer och el-
ektroniska underskrifter bilaga 1 Begrepp och definitioner var elektronisk underskrift definierad som en 
[synonym till] avancerad elektronisk signatur, medan kvalificerad elektronisk signatur tillämpades i 
ursprunglig bemärkelse. Det kan jämföras med hur riktlinjen definierade elektronisk signatur: ”En 
digital namnteckning som inte behöver uppfylla myndigheternas krav på elektronisk underskrift”.54 
 
I E-legitimationsnämndens modellbeskrivning av ”Svensk e-legitimation” (20120409) användes ”el-
ektronisk underskrift” istället för ”elektroniska signatur”, i enlighet med SAMSET-projektets slutsatser 
om förväxlingsrisken med andra typer av signaturer (s. 5). Detta kan jämföras med hur det i förarbe-
ten och lagkommentarer fanns en liknande uppfattning; ”… att en underskrift ska vara elektronisk…” 
hade tolkats [felaktigt] som om att det måste ha varit en kvalificerad elektronisk signatur.55 
 
Elektronisk underskrift verkade alltså ha använts för att undvika förväxlingen mellan elektroniska 
signaturer och kvalificerade elektroniska signaturer vid tolkningen av lagstiftningen. Mot bakgrund av 
detta, och vad som tidigare gällde för en juridisk person (a. 2.18.1), tolkas därför här att elektronisk under-

                                                
54 https://www.skatteverket.se/funktioner/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/meddelanden/2003/2003/rsvm200324.html 

(20200613). 
55  SOU 2010:104, b. 10, a. 7. 

https://www.skatteverket.se/funktioner/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/meddelanden/2003/2003/rsvm200324.html
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skrift motsvarade en avancerad elektronisk signatur med eventuella myndighetskrav som kunde eft-
ersträva nivån av kvalificerad elektronisk signatur. Detta kan jämföras med SOU 2010:104 a. 3.7:1 
”… [tjänst för att skapa elektroniska underskrifter] bör om möjligt utformas dels så att kvalificerade 
certifikat utfärdas momentant, dels så att en säker anordning för signaturframställning tillhandahålls 
så att de elektroniska underskrifterna kan anses vara kvalificerade.” (betoning inte i ursprunglig text, 
jfr. även s. 71:2 i betänkandet). 

2.7.2.2 Elektroniska signaturer 

I denna förstudie används elektroniska signaturer för att uttryckligen hänvisa till kraven i direktiv 1999/
93/EG, implementerad i svensk rätt genom LKES, och inte som en synonym till elektroniska under-
skrifter. I den tidigare LKES 2 § definierades elektroniska signaturer som: 
 

… data i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra elektroniska data och 

som används för att kontrollera att innehållet härrör från den som framstår som utställare och att 

det inte har förvanskats, … 

 
En vanlig tolkning av elektroniska signaturer var att det innefattade alla förfaranden som en utställare 
kunde använda för att elektroniskt ange sin signatur; allt från att skriva sitt namn i anslutning till en 
text såsom ett meddelande för e-post eller annat dokument, till att använda kryptografiska asymm-
etriska nycklar. Elektroniska signaturer sågs därför som en övergripande definition.56 Vissa förfaran-
den för hur den elektroniska signaturen skulle framställas var emellertid reglerade om signaturen 
skulle anses vara mer tillförlitlig. Tidigare utredning från Riksarkivet anslöt sig till redogjorda tolk-
ning,57 men det kan emellertid inte här i denna förstudie lämnas utan avseende Skillnaden mellan 
elektroniska dokument och elektroniska signaturer och elektroniska underskrifter (a. 2.6.1) och Skill-
naden mellan definitionen elektronisk underskrift och elektronisk signatur (a. 2.7.1). 

2.7.2.2.1 Avancerade och kvalificerade elektroniska signaturer 

LKES § 2 definierade förutom elektroniska signaturer två metoder för att framställa mer tillförlitliga 
typer av elektroniska signaturer. Den ena var avancerade elektroniska signaturer vilka skulle fram-
ställas av och vara uteslutande knutna till undertecknaren som skulle kunna identifieras av den, och 
säkerställa att innehållet inte förändrats sedan signering. En administrativ-teknisk metod som anså-
gs uppfylla de högra kraven var Digitala signaturer (a. 2.3). 
 
Den andra metoden var kvalificerad elektronisk signatur vilka var avancerade elektroniska signaturer 
men baserade på kvalificerade certifikat och ytterligare krav på hur signaturen skulle framställas (jfr 
direktiv 1999/93/EG). 

                                                
56 Riksarkivet [Lagerlöf & Leman] rapport 2000:1 Elektronisk dokumenthantering, s. 23. 
 Jfr prop. 1999/2000:117, s. 19:5. 
 Jfr prop. 1999/2000:117. Elektronisk signatur är bara ”… en teknisk metod och [behöver inte] vara knuten till 

en fysisk person.” (s. 39:3). 
 Jfr Wikipedia ”Electronic signature”. 
57  Framställning och bevarande av elektroniska signaturer. 
 https://riksarkivet.se/elektroniskasignaturer (20200616). 

https://riksarkivet.se/elektroniskasignaturer


 
 Förstudie 
Författare Organisation Färdigställd Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-02-16 --- 0.31 33 (131) 

Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

2.7.3 Anordning för underskriftframställning 

En Anordning för underskriftsframställning (art. 3.22) definieras som ”… en konfigurerad program-
vara eller maskinvara som används för att skapa...” elektroniska underskrifter och avancerade elek-
troniska underskrifter [som är elektroniska underskrifter som uppfyller kraven i art. 26]. 
 
Förordning (EU) 910/2014 skiljer mellan anordningar för underskriftframställning och Kvalificerad 
anordning för framställning (a. 2.7.5.1). Elektroniska underskrifter och avancerade elektroniska un-
derskrifter kan framställas med anordningar och kvalificerade anordningar, men kvalificerade under-
skrifter och måste framställas med en kvalificerad anordning. 

2.7.3.1 Historik 

Ett program för att framställa och verifiera elektroniska signaturer och avancerade elektroniska sig-
naturer betecknades i LKES § 2:7 som ”anordning för signaturframställning”. För avancerade elek-
troniska signaturer ställdes samma krav som för kvalificerade elektroniska underskrifter (a. 2.7.5.1.1) 
på att den är skapad med hjälpmedel som endast undertecknaren kontrollerar (LKES § 2:3:c), till 
exempel med den hemliga nyckeln. 

2.7.4 Avancerade elektroniska underskrifter 

Den rättsliga definitionen av avancerade elektroniska underskrifter (art. 3.11, 3.22, 26) är i princip 
densamma som den föregående regleringen i LKES § 2 om avancerade elektroniska signaturer 
(a. 2.7.2.2.1); den ska framställas av och vara uteslutande knutna till undertecknaren (art. 26.a) som 
ska kunna identifieras av den (art. 26.b), och säkerställa att innehållet inte förändrats sedan det 
skrivits under (art. 26.d). 
 
Den nya definitionen avviker emellertid på en punkt: en underskrift ”… ska vara skapad på grundval 
av uppgifter för skapande av elektroniska underskrifter som undertecknaren med hög grad av tillför-
litlighet kan använda uteslutande under sin egen kontroll.” vilket kan jämföras med den tidigare for-
muleringen ”… är skapad med hjälpmedel som endast undertecknaren kontrollerar...” (jfr punkt c i 
respektive bestämmelse). Skillnaden tolkas som att en undertecknare kan numera förvara ”under-
skriften” och Anordning för underskriftframställning (a. 2.7.3) som framställer underskriften hos tredje 
part, till exempel den hemliga nyckeln. Detta förutsätter att undertecknaren har uteslutande kontroll 
till det som krävs för att framställa underskriften (jfr Kvalificerad anordning för framställning (a. 
2.7.5.1). 
 
Den administrativ-tekniska metoden Digitala signaturer (a. 2.3) bör fortfarande kunna uppfylla krav-
en för avancerade elektroniska underskrifter. 

2.7.5 Kvalificerade elektroniska underskrifter 

Den rättsliga definitionen av kvalificerad elektronisk underskrift (art. 3.12) är i princip oförändrad; det 
är Avancerade elektroniska underskrifter (a. 2.7.4) baserade på Kvalificerade certifikat (a. 2.5.1) 
vilka ska framställas med en Kvalificerad anordning för framställning (a. 2.7.5.1). 
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2.7.5.1 Kvalificerad anordning för framställning 

En Kvalificerad anordning för underskriftsframställning (art 3.23) definieras som en anordning för 
skapande av elektroniska underskrifter som, eller elektroniska stämplar som, efter nödvändig an-
passning uppfyller kraven i förordning (EU) 910/2014 bilaga II [krav på kvalificerade anordningar för 
skapande av elektroniska underskrifter].58 
 
En kvalificerad anordning för skapande av elektroniska underskrifter kan enligt skäl 51 anförtros till 
tredje person, ”… förutsatt att lämpliga mekanismer och förfaranden tillämpas för att se till att under-
tecknaren har användningen av sina uppgifter för skapande av elektroniska underskrifter uteslutan-
de under sin egen kontroll och att kraven för kvalificerade elektroniska underskrifter uppfylls genom 
anordningens användning.”.59 
 
Den rättsliga definitionen av kvalificerad anordning för underskriftsframställning (art. 3.23) och kva-
lificerad anordning för skapande av elektroniska stämplar (art. 3.32) används emellertid inte konse-
kvent varken i förordningen,60 eller i genomförandebeslut (EU) 2015/1506,61 och istället anges på 
olika platser anordning för [skapande av] kvalificerade elektroniska underskrifter eller stämpel. Det 

                                                
58 S.ä. skäl 55, . ”… Säkerhetsnivån för sådana kvalificerade anordningar för skapande av elektroniska under-

skrifter skulle kunna utvärderas genom alternativa processer endast om sådana säkerhetsstandarder inte finns 
tillgängliga eller om den första it- säkerhetscertifieringen pågår. De processerna bör vara jämförbara med 
standarderna för it-säkerhetscertifiering i den mån deras säkerhetsnivåer är likvärdiga. …” , och skäl 56 ”… 
certifieringen av kvalificerade anordningar för skapande av elektroniska underskrifter [bör] begränsas till den 
hårdvara och systemprogramvara som används för att hantera och skydda uppgifterna för skapande av under-
skrifter som skapas, lagras eller behandlas i anordningen för skapande av underskrifter. …”. 

59 Jfr skäl 52 ”Om miljön för skapande av elektroniska underskrifter styrs av en tillhandahållare av betrodda 
tjänster på uppdrag av undertecknaren, kommer elektroniska underskrifter på distans med säkerhet att utveck-
las på grund av sina många ekonomiska fördelar. För att säkerställa att dessa elektroniska underskrifter får 
samma rättsliga erkännande som elektroniska underskrifter som skapas i en miljö som helt och hållet styrs av 
användaren bör emellertid tillhandahållare av tjänster för elektroniska underskrifter på distans tillämpa särskil-
da säkerhetsförfaranden för förvaltning och administration samt använda tillförlitliga system och produkter, 
bland annat säkra elektroniska kommunikationskanaler, för att säkerställa en tillförlitlig miljö för skapande av 
elektroniska underskrifter som undertecknaren använder uteslutande under sin egen kontroll. För en kvalifice-
rad elektronisk underskrift som skapas med en anordning för skapande av elektroniska underskrifter på distans 
bör de krav som gäller för kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster och som anges i denna förordning 
tillämpas.”; jfr historiken för Förvaringsskyldighet (a. 2.2.1.1). 

60 Se till exempel art. 39, 51, och bilaga II, samt skäl 55 och 56 använder uttrycket kvalificerad anordning för 
underskriftsframställning, medan 29, 31, 32, och skäl 51 använder anordning[ar] för skapande av kvalificerade 
elektronisk underskrift. Jfr art. 30. 

61 Fetstil och kursivering ej i ursprungliga texter. Jämför art. 2.2.c.5 ”när den avancerade elektroniska underskrif-
ten skapas av en anordning för skapande av sådana underskrifter, …,” med den engelska texten ”when the 
advanced electronic signature is created by a qualified electronic signature creation device, …”. Den svenska 
texten hänvisar inte till definitionen i förordning (EU) 910/2014 art. 3.23 kvalificerad anordning för underskrift-
framställning. Jämför art. 4.2.c.5 ”när den avancerade elektroniska stämpeln skapas av en anordning för 
skapande av kvalificerade elektroniska stämplar, …”, med definitionen i förordning (EU) 910/2014 art. 3.32 
kvalificerad anordning för skapande av elektroniska stämplar. 
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kan inte här tolkas något annat än att definitionen och bilaga II avser just anordningen i sig.62 Båda 
uttrycken kan nog emellertid ses som jämförliga även om respektive uttryck beroende på samman-
hanget tolkas här kunna avse olika saker. 
 
Enligt artikel 29.1, och artikel 39.1 som hänvisar till artikel 29: [Kvalificerade] [a]nordningar för skap-
ande av elektroniska underskrifter [och stämplar] ska uppfylla kraven i bilaga II. 
 

1. Kvalificerade anordningar för skapande av elektroniska [underskrifter | stämplar] ska genom 

lämpliga tekniker och förfaranden säkerställa att åtminstone 

a) konfidentialiteten för de uppgifter för skapande av elektroniska [underskrifter | stämplar] som 

används för att skapa elektroniska [underskrifter | stämplar] är säkerställd på rimligt sätt, 

b) de uppgifter för skapande av elektroniska [underskrifter | stämplar] som används för att skapa 

elektroniska [underskrifter | stämplar] i praktiken endast kan förekomma en gång, 

 
Uppgifter för skapande av elektroniska underskrifter och stämplar bör avse till exempel den hemliga 
nyckeln, vilken måste vara unik. 
 

c) de uppgifter för skapande av elektroniska [underskrifter | stämplar] som används för att skapa 

elektroniska [underskrifter | stämplar] med rimlig säkerhet inte kan härledas och att den 

elektroniska [underskriften | stämpeln] på ett tillförlitligt sätt är skyddad mot förfalskning 

med den teknik som för närvarande finns tillgänglig, 

 
Att uppgifter för skapande av elektroniska underskrifter och stämplar ”inte kan härledas” bör lämpli-
gen avse till exempel att det inte ska vara möjligt att deduktivt, med hjälp av annan information, 
möjligtvis den ”offentliga nyckeln”, beräkna den hemliga nyckeln.63 Att underskriften och stämpeln 
är ”skyddad mot förfalskning med den teknik som för närvarande finns tillgänglig” bör kunna avse till 
exempel digital signaturer, algoritmer för kryptering och beräkning av hashvärden, och skydd mot 
olika typer av attacker såsom utbytningsattacker (eng. substitution attacks). 
 

d) de uppgifter för skapande av elektroniska [underskrifter | stämplar] som används för att skapa 

elektroniska [underskrifter | stämplar] kan skyddas på ett tillförlitligt sätt av den legitime 

[undertecknaren | skaparen av stämpeln] så att andra inte kan använda dem. 

                                                
62 Jfr uttrycket ”säkra anordningar” i LKES. Den engelska skrivelsen, ”qualified electronic signature creation de-

vice” kan mycket väl avse att anordningen är att anse som kvalificerad. Vidare är den svenska skrivelsen inte 
en översättning utan en giltig rättskälla inom unionsrätten tillsammans med övriga skrivelser. 

 I Näringsdepartementets promemoria (a. 5, s. 37) och lagrådsremissen förekommer anordning för kvalificerad 
elektronisk underskrift. I regeringens proposition 2015/16:72 anges emellertid [certifiering av] anordningar för 
skapande av kvalificerade elektroniska underskrifter (s. 42, 45); jfr art. 30. 

63  Jfr Historik (a. 2.7.5.1.1). 
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2. Kvalificerade anordningar för skapande av elektroniska [underskrifter | stämplar] får inte 

förändra de uppgifter som ska [undertecknas | stämplas] eller hindra att dessa uppgifter läggs 

fram för [undertecknaren | skaparen av stämpeln] före [undertecknandet | stämpling]. 

3. Generering eller hantering av uppgifter för skapande av elektroniska [underskrifter | stämplar] 

för [undertecknarens | skaparen av stämpelns] räkning får endast utföras av en kvalificerad 

tillhandahållare av betrodda tjänster. 

4. Kvalificerade tillhandahållare av betrodda tjänster som för [undertecknarens | skaparen av 

stämpelns] räkning hanterar uppgifter för skapande av elektroniska [underskrifter | stämplar] 

får, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 d, endast kopiera dessa uppgifter för 

framställning av säkerhetskopior om följande krav är uppfyllda: 

a) Tillitsnivån för de kopierade uppsättningarna av uppgifter måste vara densamma som för de 

ursprungliga uppsättningarna av uppgifter. 

b) Antalet kopierade uppsättningar av uppgifter får inte överskrida det minsta antal som krävs 

för att säkerställa tjänstens kontinuitet. 

 
För kvalificerade anordningar för skapande av elektroniska underskrifter såväl som stämplar får 
Kommissionen ”… genom genomförandeakter fastställa referensnummer till standarder för [kvalif-
icerade] anordningar för skapande av elektroniska underskrifter [och stämplar]. Överensstämmelse 
med kraven i bilaga II ska förutsättas när en [kvalificerad] anordning för skapande av elektroniska 
underskrifter [och stämplar] uppfyller dessa standarder” (art 29.2; art. 39.1). 

2.7.5.1.1 Historik 

Ett program för att framställa och verifiera kvalificerade elektroniska signaturer betecknades  i LKES 
§ 2:8 som ”säker anordning för signaturframställning”.  Anordningen ansågs vara säker om den upp-
fyllde vissa angivna krav för signaturframställning i LKES § 3.64 Ett sådant program skulle säkerställa 
att signaturframställningsdata fick ett tillfredsställande skydd mot förfalskningar och obehörig åtkomst, 
var unikt, och ”inte kan härledas”.65 Vidare skulle anordningen inte förändra data som skulle signeras 
av eller förhindra presentation av data för undertecknaren. Att signaturframställningsdata ”inte kan 
härledas” bör ha avsett till exempel att det inte var möjligt att deduktivt med hjälp av annan informa-
tion, möjligtvis den ”offentliga nyckeln”, beräkna den hemliga nyckeln.66 För kvalificerade elek-
troniska signaturer skulle den elektroniska signaturen vara framställd med ”hjälpmedel” som endast 
undertecknaren kontrollerade (LKES § 2:3:c), till exempel den hemliga nyckeln. Fråga om ”kontroll” 
omfattade fysisk eller logisk kontroll.67 

                                                
64 Kommissionen hade fattat ett Beslut (2009/767/EG) den 16 oktober 2009, däri artikel 1 infördes ett undantag 

till att behöva använda säkra anordningar för kvalificerade elektroniska signaturer för tjänster inom den inre 
marknaden (beslutet var reviderat genom beslut 2010/425/EU den 28 juli 2010 utan att förändra artikel 1.1). 
Se vidare SOU 2010:104, a. 4.1. 

65  Jfr prop. 1999/2000:117. Nämner ”smarta kort” som ett praktiskt exempel (s. 70). 
66  Jfr Prop. 1999/2000:117, a. 6.8 som inte berör frågan. 
67  SOU 2010:104, s. 72:2, betänkandet uteslöt inte en logisk kontroll över hjälpmedlet. S.ä. tidigare reglering av 

Förvaringsskyldighet (a. 2.2.1.1). 
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2.8 Elektroniska stämplar 

En elektronisk stämpel definieras i förordning (EU) 910/2014 (art. 3.25) som:68 
 

uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i 

elektronisk form för att säkerställa de senares ursprung och integritet. 

 
En elektronisk stämpel utgör för en juridisk person motsvarigheten till en elektronisk underskrift för 
en fysisk person, men kan endast säkerställa uppgifternas ursprung och integritet.69 Skaparen av en 
elektronisk stämpel ska vara en juridisk person (art. 3.24) som använder unika uppgifter för att skapa 
stämpeln (art. 3.28) med en Anordning för skapande av elektroniska stämplar (a. 2.8.2) som är en 
konfigurerad programvara eller maskinvara som används för att skapa en elektronisk stämpel (art. 
3.31). 
 
Krav på elektronisk stämpel i svensk rätt har påträffats i lag (1969:12) om Internationell vägtransport 
§ 3. 

2.8.1 Historik 

I LKES kunde en elektronisk signatur användas av en fysisk såväl som en juridisk person, men 
avancerade och kvalificerade elektroniska signaturer kunde enbart användas av fysiska personer. 
Det fanns ingen motsvarande reglering i LKES för Avancerade elektroniska stämplar (a. 2.8.3). Av 
denna anledning införde aktörer inom området begreppet ”avancerad elektronisk stämpel”, vilken 
skulle uppnå samma krav som avancerade elektroniska signaturer i LKES. En avancerad elektronik 
stämpel var alltså en elektronisk signatur som uppfyllda samma krav som ställdas för avancerade 
elektroniska signaturer. Detta möjliggjorde att juridiska personer kunde anges som utställare med 
samma tillförlitlighet som avancerade elektroniska signaturer.70 

2.8.2 Anordning för skapande av elektroniska stämplar 

En Anordning för skapande av elektroniska stämplar (art. 3.31) definieras som ”… en konfigurerad 
programvara eller maskinvara som används för att skapa...” elektroniska stämplar (art. 3.25) och 
avancerade elektroniska stämplar (art. 26). För en Kvalificerad anordning för skapande av elektro-
niska stämplar (art. 3.32) gäller vad som sägs om Kvalificerad anordning för framställning (a. 2.7.5.1) 
av Kvalificerade elektroniska underskrifter (a. 2.7.5). 

2.8.3 Avancerade elektroniska stämplar 

En avancerad elektronisk stämpel (art. 3.26) är en elektronisk stämpel som uppfyller följande krav 
(art. 36): 

                                                
68 S.ä. skäl 65 ”Elektroniska stämplar kan användas för att autentisera ett dokument som utfärdats av en juridisk 

person, men även för att autentisera en juridisk persons digitala tillgångar, t.ex. programvarukoder eller serv-
rar.”. 

69  Prop. 2015/16:72, s. 36. 
70  Jfr Vägledning från e-delegationen (20120607) Elektroniska original, kopior och avskrifter, a. 1.2, 1.3, 2.3.5. 

(Elektronisk) stämpel, RSV M 2003:24, ”Avancerad elektronisk stämpel e-stämpel: Ett elektroniskt bevis, som 
motsvarar en elektronisk underskrift och intygar vilken organisation som har ställt ut handlingen”. Jfr Stats-
kontorets rapport 2003:13, s. 55. Jfr prop. 1999/2000:117, s. 38. 
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a) Den ska vara knuten uteslutande till skaparen av stämpeln. 

b) Skaparen av stämpeln ska kunna identifieras genom det. 

c) Det ska vara skapat på grundval av uppgifter för skapande av elektroniska stämplar som 

stämpelns skapare med hög grad av tillförlitlighet under sin kontroll kan använda för 

skapande av elektroniska stämplar. 

d) Sen ska vara kopplad till de uppgifter den avser på ett sådant sätt att alla efterföljande 

ändringar av uppgifterna kan upptäckas. 

 

2.8.4 Kvalificerade elektroniska stämplar 

En kvalificerad elektronisk stämpel (art. 3.27) är en avancerad elektronisk stämpel men med ytterli-
gare krav på hur stämpeln framställs (art. 3.32, bilaga 2) samt ska vara baserad på ett kvalificerat 
certifikat för elektroniska stämplar (art. 3.30, 3.29, bilaga 3). 

2.9 Elektroniska tidsstämplar 

En elektronisk tidsstämpling (art. 3.33) är en metod för att knyta uppgifter till en viss tidpunkt för att 
kunna bevisa att uppgifterna existerade vid tidpunkten för tidsstämpling. Termen ”tidstämpel” eller 
mer vanligt ”tidsstämpel” (eng. ”time stamp”) förekommer även i tekniska sammanhang, vilket avser 
vanligtvis en teknisk metod som, mycket förenklat, innebär att information har ”stämplats” [digitalt 
signerats] tillsammans med uppgift om tidpunkten för ”stämplingen” för att bevisa att informationen 
existerade före den ”stämplade” tidpunkten. Se vidare FormatE. 
 
Termen [elektronisk] tidsstämpling har påträffats i tre lagar med liknande formuleringar; lag (2016:
1147) om upphandling av koncessioner (10:6), lag (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-
sektorerna (12:6), lag (2016:1145) om offentlig upphandling (12:6). 

2.9.1 Avancerade elektroniska tidsstämplar 

Förordning (EU) 910/2014 definierar inte avancerade elektroniska tidsstämplar. Det framkommer 
inte av skälen till förordningen varför denna konstruktion, men att andra metoder än Kvalificerade 
elektroniska tidsstämplar (a. 2.9.2) kan uppfylla rättliga krav (art. 41). 
 
Det är därför inte rekommenderat att använda termen avancerade elektroniska tidsstämplar, och 
istället bör preciseras vilken metod som används. Till exempel, en elektronisk tidsstämpel underteck-
nad med en avancerad elektronisk underskrift eller förseglad med en avancerad elektronisk stämpel. 

2.9.2 Kvalificerade elektroniska tidsstämplar 

En kvalificerad elektronisk tidsstämpling (art. 3.34, 42) ska grunda sig på en korrekt tidkälla kopplad 
till samordnad universaltid eller UTC (eng. Coordinated Universal Time) och undertecknad med en 
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avancerad elektronisk underskrift eller förseglad med en avancerad elektronisk stämpel från den 
kvalificerade tillhandahållaren av betrodda tjänster eller genom en likvärdig metod.71 

2.10 Formkrav 

 Ds 2003:29 Formel Formkrav och elektronisk kommunikation 

Med formkrav avses de krav som ställs på en handling för att den ska ha en viss rättsverkan. Med 
handling kan avses antingen att framställa eller att utföra [något]. Med krav som ställs förstås därför 
vara de materiel och metoder som ska användas för att dels antingen framställa eller utföra en 
handling med en form och funktion, dels fylla ut innehållet i en handling. Ett exempel på det förra är 
ett krav på handskriven underskrift med penna och papper. Ett exempel på det senare är att hand-
lingen ska innehålla vissa uppgifter, och att innehållet ska bestyrkas. Ett exempel på formkrav för att 
utföra en handling är att kollektivavtal endast kan ingås mellan arbetsgivarorganisation eller arbets-
givare och arbetstagarorganisation.72 Ett exempel på formkrav för att utföra en handling med en viss 
form och funktion och med ett visst innehåll är ingåendet av äktenskap mellan en man och kvinna.73 
 
Gränsdragningen mellan vad som är krav på en handling och handlingen som ett krav för att uppfylla 
lagkraven är emellertid inte enkel att dra. Den tolkning som görs av slutsatserna i Ds 2003:29 är att 
generella eller generiska regleringar indikerar avsaknaden av formkrav, medan mer speciella eller 
specifika regleringar avser omvänt att precisera materiel och metoder för formen och funktionen av, 
eventuellt även innehållet i, en handling. 
 
Huvudregeln bör lämpligen vara att handlingar kan ha formkrav, men om det inte uttryckligen fram-
kommer bör det antas att generella former och funktioner uppfyller lagstadgade krav på handling. I 
promemorian ges som exempel på generella former och funktioner: en anmaning, en anmälan, en 
ansökan, en begäran, en inlaga, ett meddelande, en underrättelse, en uppgift, ett utdrag, ett utlåtan-
de och ett yttrande.74 På samma sätt bör en liknande huvudregel gälla för de materiel och metoder 
som ska användas. I promemorian ges exempel på generiska och specifika kommunikationstermer. 

                                                
71 Jfr skäl 62 (se nothänvisning 123, s. 54) om att det är möjligt att andra likvärdiga tekniska lösningar kan an-

vändas istället för avancerade elektroniska underskrifter eller stämplar. 
72  Se 23 § lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet. 
73  Se Ds 2003:29, vilket ger som exempel på formkrav upprättande av testamente och ingående av äktenskap 

(s. 17). 
74  Jfr Ds 2003:29 a. 5.2. Dessa ”… relativt vanligt förekommande termer, som kan sägas beteckna olika typer av 

meddelanden… Ytterligare liknande termer kan förekomma. I vissa fall betecknar dessa termer situationer 
eller handlingar med anknytning till någon form av rättsverkan. 

  Vid genomgången har dessa termer givit upphov till skilda tolkningar. I vissa fall har de inte ansetts vara 
formkrav över huvud taget, i andra fall har de ansetts hindra elektroniska rutiner. 

  Generellt kan dessa termer enligt vår mening inte uppfattas som hinder för elektroniska rutiner, om de inte 
i det enskilda fallet kvalificeras av formkrav eller det på annat sätt framgår att elektroniska rutiner inte ska vara 
tillåtna. … 

  I framtiden bör dessa termer enligt vår mening kunna användas i situationer när avsikten är att elektroniska 
rutiner ska vara tillåtna. I de fall där avsikten inte är att tillåta elektroniska rutiner bör detta särskilt anges.” 

 S.ä. SOU 2018:25 a. 12.2.1, s. 453. 



 
 Förstudie 
Författare Organisation Färdigställd Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-02-16 --- 0.31 40 (131) 

Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

Det förra som att sända [vidare, över], överlämna, inge, inkommen, till handa, tillställa och ta emot. 
Det senare som [vanligt] brev, post, rekommenderad försändelse, och muntligt.75 

2.11 Heder och samvete 

Kravet på heder och samvete kan tolkas som ett implicit formkrav som avser att uppfylla två funktio-
ner. Det ena är en varningsfunktion till en uppgiftslämnare om betydelsen att uppgifterna som lämnas 
måste vara fullständiga och sanningsenliga, varför uppgiftslämnaren ska bli varse om konsekven-
serna om att medvetet eller på grund av slarv lämna felaktiga uppgifter. Den andra funktionen är att 
aktivera den straffrättsliga bestämmelsen i BrB 15:10 om att:76 
 

Den som på annat sätt än muntligen lämnar osann uppgift eller förtiger sanningen, när uppgiften 

enligt lag eller annan författning lämnas på heder och samvete eller under annan liknande 

försäkran, döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för osann försäkran till böter eller 

fängelse i högst sex månader. 

 
Att kräva att uppgifter lämnas på ”heder och samvete” möjliggör att [elektroniska] Handlingar som 
inte är urkunder (a. 5.1.8) för ett visst skydd.77 

2.12 Offentliga nättjänster eller tjänster 

 Digg, E-underskrift78 

En offentlig nättjänst eller tjänst är ett begrepp som förekommer i förordning (EU) 910/2014. Förord-
ningen reglerar användandet av elektroniska underskrifter och stämplar i offentliga tjänster i art. 27 
respektive 37.79 
 

Om en medlemsstat kräver en avancerad elektronisk [underskrift | stämpel] för användningen av 

en nättjänst som erbjuds av ett offentligt organ eller [på ett offentligt organs vägnar | för organets 

räkning], ska medlemsstaten erkänna avancerade elektroniska [underskrifter | stämplar], 

avancerade elektroniska [underskrifter | stämplar] som är baserade på ett kvalificerat certifikat för 

elektroniska [underskrifter | stämplar] och kvalificerade elektroniska [underskrifter | stämplar] i 

                                                
75  Ds 2003:29 a. 5.2.1. ”… Viss tveksamhet råder dock, och generella kommunikationstermer har på några ställ-

en, åtminstone i kombination med andra kvalificerade termer, ansetts hindra elektronisk kommunikation. I flera 
fall har kommunikationstermer befunnits innebära implicita krav på fysisk handling. 

  … Den centrala innebörden i en regel som säger att ett meddelande ska kommuniceras måste rimligen 
vara just det att meddelandet ska överbringas, inte en anvisning om det sätt på vilket meddelandet ska över-
bringas. … ”. 

76  Jfr prop. 2001/02:9, s. 44. 
77  Prop. 2012/13:74, s. 52. 
78  https://www.digg.se/digital-identitet/e-underskrift (20200619) 
79  Jfr prop. 2019/20:189, s. 34:1, och, ”… Regleringen i förordningen medför inte någon skyldighet för domsto-

larna att ta emot ansökningar som är underskrivna med en elektronisk underskrift. Inte heller i övrigt finns det 
någon sådan skyldighet (jfr prop. 2017/18:126 s. 40 f. och 43). …” (s. 35). 

https://www.digg.se/digital-identitet/e-underskrift
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åtminstone de format eller med [användning av] de metoder som anges i de genomförandeakter 

som avses i punkt 5 [art. 27.1 och 37.1]. 

Om en medlemsstat kräver en avancerad elektronisk [underskrift | stämpel] som är baserad på ett 

kvalificerat certifikat för användningen av en nättjänst som erbjuds av ett offentligt organ eller 

[på ett offentligt organs vägnar | för organets räkning], ska medlemsstaten erkänna avancerade 

elektroniska [underskrifter | stämplar] som är baserade på ett kvalificerat certifikat och 

kvalificerade elektroniska [underskrifter | stämplar] i åtminstone de format eller med [användning 

av] de metoder som anges i de genomförandeakter som avses i punkt 5 [art. 27.2 och 37.2]. 

 
Offentliga tjänster tillhandhålls av ett offentligt organ (art. 3.7) vilket är ”… en statlig, regional eller 
lokal myndighet, ett organ som lyder under offentlig rätt eller en sammanslutning som bildats av en 
eller flera sådana myndigheter eller ett eller flera sådana offentligrättsliga organ, eller en privat enhet 
som av minst en av dessa myndigheter, enheter eller sammanslutningar har bemyndigats att tillhan-
dahålla offentliga tjänster när de agerar i enlighet med ett sådant bemyndigande.”. 

2.13 Oavvislighet 

Oavvislighet (eng. non-repudiation) är ett begrepp som kan förenklat beskrivas avse användandet 
av materiel och metoder för att obestridligt bevisa att en tvistad påstådd händelse eller åtgärd har 
eller har inte inträffat. Detta kan innefatta insamlandet, förvaltningen, tillgängliggörandet och valide-
ringen av handlingar.80 Till exempel, det ska inte vara möjligt för en person som vidtagit en åtgärd 
att i efterhand förneka att åtgärden vidtagits, såsom att ha skickat eller tagit emot ett meddelande 
eller upprättat innehållet i ett meddelande.81 
 
Det har emellertid framförts att oavvislighet är ett omtvistat begrepp och kan inte ligga till grund för 
bedömningen av äkthet.82 Frågan om vilka materiel och metoder som kan säkra oavvislighet bedöms 
här vara en teknisk fråga, och hänvisas i det avseendet vidare till FormatE. Det är däremot tydligt 
att begreppet har betydelse i svensk rätt.83 Till exempel, det framgår av BrB 15:13 förnekande av 
underskrift att äkthet förutsätter oavvislighet.84 Av förarbetet till lagen framgår att85 

                                                
80  Se till exempel ISO/IEC 13888-1:2009 Information technology — Security techniques — Non-repudiation — 

Part 1: General, och ISO/IEC 10181-4:1997 Information technology — Open Systems Interconnection — 
Security frameworks for open systems: Non-repudiation framework — Part 4. 

81  Statskontorets rapport 2003:13, a. 3.8. 
82  RA 39-2019-2511, möte med Digg den 24 april 2019, 13:00-17:00. 
83  Jfr prop. 2003/04:40. ”En grundförutsättning för offentliga självbetjäningstjänster är att det finns tillräckligt säker 

teknik för elektronisk identifiering och skydd av elektroniska dokument. Först då blir det möjligt att ta steget 
från att endast lämna ut allmän information via Internet till att även handlägga ärenden som berör enskildas 
rättigheter och skyldigheter. Den av regeringen planerade utvecklingen med ökade möjligheter till information 
och annan självbetjäning via Internet ställer i vissa fall krav på utvecklade system för att säkerställa att elek-
troniskt överförd information inte har förändrats, att informationens avsändare är den som uppges samt att 
avsändaren inte senare kan med trovärdighet förneka att han eller hon sänt informationen. Detta behov kan 
tillgodoses genom elektroniska signaturer. …” (s. 9). 

84  ”Den som förnekar sin underskrift på en urkund eller sin utställarangivelse avseende en urkund, när angivelsen 
är sådan att den kan likställas med en underskrift, döms, om åtgärden innebär fara i bevishänseende, för 
förnekande av underskrift till böter eller fängelse i högst sex månader.”. 

85  Prop. 2012/13:74, s. 76, s.ä. a. 6.3. 
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”… I elektronisk miljö kan underskriften finnas i en fristående handling som kan knytas till den 

handling som ska bekräftas. Skillnaden mot vad som gäller för traditionella handlingar uttrycks i 

lagtexten genom att utställarangivelsen i dessa fall ska avse urkunden. … För det fall kravet på 

kontrollerbar utställare i 14 kap. 1 § andra stycket brottsbalken i och för sig är uppfyllt, men där 

utställarangivelsen inte är sådan att den kan likställas med en underskrift är förutsättningarna 

enligt bestämmelsen inte uppfyllda. Vid bedömningen av om en utställarangivelse kan likställas 

med en underskrift får de funktioner som en underskrift anses ha tjäna som vägledning. Normalt 

anses en underskrift innebära att undertecknaren utfärdar en garanti för att handlingen är äkta. 

Den får också ofta anses betyda att utställaren tänkt sig för, förstått innebörden av handlingen och 

menat sig bli bunden av den.”. 

 
Förarbetet anför att elektronisk kommunikation ställer krav på utvecklade system för att säkerställa 
att informationen inte förändras på vägen, att informationens utställare är den som uppges samt att 
utställaren inte senare kan förneka att han eller hon överfört informationen.  Dessa krav kan mötas 
genom olika slag av elektroniska underskrifter.86 

2.14 Spårbarhet 

En fundamental datateknisk utgångspunkt är att inga spår uppstår vid skrivning eller läsning av data 
för att fixera, redigera, radera eller återge information. Det finns vissa undantag där skrivning eller 
läsning kan lämna fysiska spår på hårdvara, till exempel det tidigare binära tillståndet på en magne-
tisk eller elektronisk lagringsenhet. Dessa undantag är emellertid svåra att observera utan särskild 
hårdvara eller mjukvara, samt förutsätter särskilda omständigheter. 
 
Resultatet av skrivning eller läsning av data kan observeras, men det uppstår ingen [kompletterande] 
data om 

– vad som har fixerats, redigerats, raderats eller återgivits, 
– och när, hur och av vem. 

Understödjande mekanismer kan komplettera med information om vad, när, hur och vem. Sådan 
information utgörs emellertid av data, och liksom annan data så framgår det inte 

– vad som har fixerats, redigerats, raderats eller återgivits, 
– och när, hur och av vem. 

Problemet är alltså rekursivt. Det följer att utan ett externt referenssystem är det inte möjligt att be-
döma vad för information i ett digitalt format som hade fixerats, redigerats, raderats eller återgivits, 
och när, hur och av vem.87 
 
Det finns ett antal materiel och metoder för att intyga tillförlitligheten av data eller information i helhet 
eller delar, till exempel för att bevisa Oavvislighet (a. 2.13). Dessa metoder kan förenklat beskrivas 

                                                
86  Prop. 2012/13:74, s. 37-38. 
87  Jfr Framställning och bevarande av elektroniska signaturer, 20141007. Om ”yttre legitimitet” (s. 5-6). 
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etablera externa referenssystem genom särskilda tekniska kontrollmekanismer, till exempel krypto-
grafiska mekanismer. Metoderna utgår från modeller som konceptualiserar tillit i datorbaserade sys-
tem, vanligtvis centrala eller distribuerade system, så kallade, Tillitsmodeller (a. 2.15). 

2.15 Tillitsmodell 

Tillitsmodeller är, förenklat, modeller för hur användare kan etablera tillit till varandra och information 
i datorbaserade system, vanligtvis centrala eller distribuerade system. Modellerna kan användas för 
att säkerställa Autenticitet och äkthet (a. 2.1) och Spårbarhet (a. 2.14). En översikt av några vanligt 
förekommande modeller återfinns i Tabell 4. 

Tabell 4 Översikt av några tillitsmodeller med exempel på mekanism för att förverkliga dem. 

Modell Beskrivning Exempel på mekanism 

Web of trust Ett decentraliserat referenssystem där an-
vändarna intygar tillförlitligheten av informa-
tion, till exempel, att en publik nyckel tillhör 
angiven utställare. 

– kryptering 
– [kryptografisk] hash-funktion 

(X.509) PKI Ett hierarkiskt referenssystem där en central 
användare granskar och intygar tillförlitlighe-
ten av information i form av ett certifikat, till 
exempel att ett nyckelpar tillhör angiven ut-
ställare. 

– kryptering 
– [kryptografisk] hash-funktion 

Länkade tidsstämplar Ett länkat referenssystem som omsluter in-
formationen om dataintegriteten av annan in-
formation tillsammans med uppgifter om dat-
um och tid, vilka representerar ny information 
som kan omslutas av en annan tidsstämpel. 

– [kryptografisk] hash-funktion 

Vattenmärken Ett referenssystem som sammanväver data 
eller information med en unik markering, eller 
ett unikt mönster. 

– steganografi 

Systematiska åtgärder Aktiviteter i en process för hanteringen av in-
formation som etablerar ett referenssystem. 
Aktiviteterna kan vara automatiska, semi-au-
tomatiska eller manuella, vilka kvalitetssäk-
rar data eller information genom, till exempel 
arbetsrutiner, dokumentation, metadata, sti-
ckprov, säkerhetskontroller. 

– auktoritativt 
– kognitivt 
– socialt 

Metadata Ett relationellt referenssystem för att ange 
data eller information om data eller informati-
on. 

– auktoritativt 
– kognitivt 
– socialt 

Säkerhetsåtgärder Datorbaserade referenssystem som säkrar 
tillförlitlighet till data eller information genom, 
till exempel behörighetskontroll, hashfunktio-
ner, kontrollsummor, kryptering, loggar, säk-
erhetsprotokoll. 

– diverse 
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2.16 Underskrifter 

 Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga för-
valtningen (SOU 2021:9). Underskrift och andra närliggande begrepp (a. 3.6). 

 Ds 2003:29 a. 5.3 

Med underskrift avses traditionellt en ”symbolisk markering” för att ange en Utställare (a. 2.18). Un-
derskriften har alltså en visuell egenskap. Vad för krav som ställs på en visuell representation av en 
underskrift är emellertid inte tydligt. En underskrift behöver inte vara läslig, men möjligtvis att den är 
karaktäristisk skriven för utställaren. Detta utesluter däremot inte att underskriften kan fullgöras på 
andra rätt, till exempel en figur, ett kryss eller bomärke. Gränsdragningen mellan underskrift och 
signering88 är därmed inte heller tydligt. 
 
I författningar kan kravet på underskrift uttryckas olika beroende på sammanhanget. Till exempel, 
justera, namnteckna, skriva under, underskriva, underteckna. Kravet kan även komma till uttryck 
implicit genom att det på en blankett eller formulär finns ett fält för underskrift, vilket är vanligt för 
många till exempel anmälningar och ansökningar. Det kan finnas flera syften med att ställa ett krav 
på underskrift. Ett syfte kan vara att signalera till den tilltänkta utställaren att tänka sig för, överväga 
innebörden och vikten av vad som undertecknas. Ett annat syfte är att tydligt markera när en rätts-
handling vidtagits eller bevis lämnats, till exempel ingående av avtal eller kvittering.89 Underskriften 
fungerar alltså som en mekanism. 
 
Funktionen av en underskrift verkar emellertid avse att ange en utställare som kan spåras,90 eller 
mer specifikt, en utställarangivelse som signalerar att någon behörig har utställt handlingen och kan 
stå till ansvars.91 Formen av en underskrift har traditionellt framställts med andra materiel och meto-
der än elektroniska, till exempel papper och penna. Underskriftens kontrollfunktion har alltså två 
syften, dels identifiera och spåra utställaren, dels särprägla handlingen. 

                                                
88  I bemärkelsen initialer, användarnamn eller pseudonym. 
89  Ds 2003:29. Många av de implicita kraven genom blankett eller formulär ”… finns i regler som har samband 

med viljeuttryck. Det gäller t.ex. termer som framställan, förbindelse, utfästelse, återkallelse. Det finns vidare 
exempel på implicita formkrav i regler som reglerar situationer där en viss uppgifts riktighet intygas. Exempel 
på sådana uttryck är bestyrkt, försäkran, intyg, justering, sammansättningar med termen bevis och liknande 
termer.” (s. 88). 

90  Ds 2003:29. ”Ibland sägs en namnteckning vara ett viljeuttryck. I vissa fall kan denna koppling ha funktionen 
att den som skriver under ska överväga innebörden och vikten av det som undertecknas. Detta kan vara fallet 
exempelvis när konsumentskyddsintressen gör sig gällande. I andra fall är kopplingen mellan själva under-
skriften och viljan mer tveksam. Det torde snarare vara så att underskriften kopplar handlingen till en utställare 
och därmed garanterar att viljeyttringen härrör från henne. Det är alltså även i detta fall utställarverifikationen 
som är det väsentliga.” (s. 89-90). 

91  Prop. 2012/13:74 a. 6.3. ”Vid bedömningen av om en utställarangivelse kan likställas med en underskrift får 
de funktioner som en underskrift anses ha tjäna som vägledning. Normalt anses en underskrift innebära att 
undertecknaren utfärdar en garanti för att handlingen är äkta. Den får också ofta anses betyda att utställaren 
tänkt sig för, förstått innebörden av handlingen och menat sig bli bunden av den.”. 

 Jfr Ds 2003:29. ”… Att [krav på underskrift] ska vara fråga om någon form av utställarangivelse torde vara 
självklart. …” (s. 89). 
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Utmärkande med att framställa underskrifter med traditionella materiel och metoder är att det ute-
slutande avser en visuell representation. Underskriften som en mekanism är en del av verksam-
hetens behov och krav, vilket kan vara Formkrav (a. 2.10) enligt lag, medan underskriftens kontroll-
funktion kan säkras genom kriminaltekniska metoder.92 Fråga om vad som krävs för att framställa 
underskrifter med Elektroniska materiel och metoder (a. 2.16.1).  

2.16.1 Elektroniska materiel och metoder 

För att framställa underskrifter med elektroniska materiel och metoder krävs vanligtvis ett tekniskt 
hjälpmedel tillsammans med andra elektroniska handlingar, till exempel en dator med ett specifikt 
program och användarkonto. Utmärkande med att använda elektroniska materiel och metoder är ett 
de som huvudregel inte har någon Spårbarhet (a. 2.14). En och samma handling kan framställas, 
kopieras och ändras av ett obegränsat antal användare och ett obegränsat antal gånger och fortfar-
ande ange samma utställare eller återge samma ”särpräglade” handling. En person kan därför med 
goda skäl förneka stå bakom en underskrift som anger personen som utställaren. Användandet av 
elektroniska materiel och metoder som sådana saknar därför Oavvislighet (a. 2.13). Traditionella 
materiel och metoder kan i jämförelse genom deras fysiska egenskaper lämna spår vid användning. 
Den visuella representationen av en underskrift kan till exempel vara fysiskt unik, även om förfalskad. 
Bortsett från denna fundamentala skillnad finns emellertid två likheter mellan traditionella och elek-
troniska materiel och metoder. 
 
Den ena likheten är den visuella representationen av en underskrift. En handskriven underskrift med 
papper på penna kan fångas som bild med elektroniska materiel och metoder, liknande fax och 
kopiator. Underskriften kan även framställas direkt i en dator på skärm eller platta med pekdon, till 
exempel stilus (eng. stylus), eller mänskligt finger. För de bakomliggande specifika tekniska metod-
erna se vidare FormatE, men i båda fallen inträffar alltid informationsförlust vid övergången från 
analog till digital representation på grund av dels kvantisering, dels samplingsfrekvens. För det sena-
re fallet kan även tekniska begränsningar medföra inkonsekvent återgivning av underskriften, till 
exempel på grund av latens. Det bör emellertid vara en tidsfråga innan framställningen av en digita-
liserad visuell representation av underskrift i princip är tekniskt ekvivalent med traditionella materiel 
och metoder. 
 
Den andra likheten är att användningen av en underskrift som en mekanism för att upprätta eller 
färdigställa en rättshandling är teknikoberoende. Det är parter emellan eller verksamhetens behov 
och krav som bestämmer när en underskrift ska markera en specifik händelse. Till exempel, använd-
ningen av underskrift kan uppkomma genom rutiner eller praxis. Sådana förfaranden kan innefatta 
åtgärder som kan vara eller är i sig tillräckliga för att påvisa Oavvislighet (a. 2.13).93 

                                                
 Jfr prop. 2019/20:189. ”En underskrift sägs ibland vara ett uttryck för en vilja. Den som skriver under något får 

anledning att överväga innebörden och vikten av det som undertecknas. I andra fall torde det snarare vara så 
att huvudsyftet med underskriften är att koppla handlingen till en utställare och därmed garantera att viljeytt-
ringen härrör från honom eller henne. Den sistnämnda funktionen, dvs. utställarangivelsen, torde vara den 
viktigaste i process-rättsliga sammanhang.” (s. 29). 

92  Ds 2003:29. ”… För underskrifter i pappersform sker den eventuella utställarkontrollen inte förrän i efterhand 
genom kriminaltekniska metoder. …” (s. 90). 

93  Jfr Tingsrättens (Vänersborg) dom (20170407) i mål nr B 1859-13 (a. 3.2.2.16). 
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De två redogjorda likheterna kan vara tillräckliga för att identifiera och spåra utställaren, och möjligt-
vis särprägla innehållet i handlingen, men däremot inte själva handlingen. Med detta avses att doku-
mentation och rutiner kan identifiera utställaren, och den visuella representationen i innehållet kan 
vara lika utmärkande som en handskriven underskrift, men den elektroniska handlingen är fortfaran-
de inte unik i jämförelse med andra elektroniska handlingar. Skillnaden här är att det är verksamhet-
en som utgör grunden för kontrollfunktionen, och inte underskriften.94 I dessa sammanhang är un-
derskriften egentligen inte nödvändig. Den uppfyller inte sin kontrollfunktion och blir endast en sym-
bolisk markering. En utställare kan bli varse om att det är en rättshandling som vidtas genom att fylla 
i en kryssruta eller vidta en specifik åtgärd innan handlingen ”godkänns”. 
 
För att en underskrift ska framställas med elektroniska materiel och metoder krävs därför något mer 
för att uppfylla kravet på en särpräglad handling; att endast kunna identifiera och spåra utställaren 
kan inte vara tillräckligt. Särpräglad i bemärkelsen ett unikt exemplar är emellertid omöjligt att uppnå 
med elektroniska materiel och metoder. En elektronisk handling kan alltid kopieras, även om vissa 
praktiska eller säkerhetsmässiga åtgärder kan uppställa ett eller annat hinder. Det är emellertid möj-
ligt att visa vad som var eller är särpräglad i bemärkelsen ursprungligt skick, det vill säga att infor-
mation har eller har inte förändrats. Detta är möjligt med tekniska metoder som till exempel Digitala 
signaturer (a. 2.3). Det betyder att underskrifter med elektroniska materiel och metoder skiljer sig 
från traditionella materiel och metoder genom att underskriften blir en funktion av handlingen, det vill 
säga att underskriften är direkt kopplat till innehållet.95 
 
Tekniska metoder för att säkerställa det ursprungliga skicket kan emellertid användas just för det 
syftet, det vill säga att påvisa att en handling inte har förändrats sedan en viss tidpunkt. En verksam-
het kan komplettera sådana metoder med metoderna som beskrevs ovan, i det andra föregående 
stycket, för att påvisa att en handling som ”godkänts” inte heller har förändrats sedan dess. Även 
här blir emellertid underskriften fortfarande en symbolisk markering, och det är verksamheten som 
utgör grunden för kontrollen för att handlingen är i ursprungligt skick. I de fall någon godkänner en 
rättshandling binds de egentligen inte av en underskrift men av en aktiv handling som sedan kan 
spåras tillbaka till en identitet. Det finns i dessa fall inte heller en underskrift varken i den traditionella 
eller i den elektroniska bemärkelsen.96 Inom avtalsrättsliga förfaranden kan detta vara tillräckligt. Det 
betyder samtidigt att det blir viktigare att bevisa vem som framställde en handling som ger rättsverk-
an, snarare än att underskriften är den rättshandling som ger rättsverkan. 
 
Det måste emellertid finnas en anledning till varför identifiering skiljs från underskrifter, till exempel i 
den unionsrättsliga regleringen. Fråga om innebörden av en underskrift med elektroniska materiel 
och metoder om sådana varken behöver särskiljas från identifiering eller användas för avsedd funk-
tion. Den mest utmärkande skillnaden bör vara att underskrifter som kan koppla en utställare till en 

                                                
94  Jfr Riksarkivet, Framställning och bevarande av elektroniska signaturer, a. 6.och däri diskussionen om ”sys-

temberoende metoder”. 
95  Jfr Ds 2003:29. ”I sin egenskap av utställarangivelse kan underskriften sägas ha en funktion som motsvarar 

en elektronisk signatur. … En kanske ännu mer väsentlig skillnad är att en underskrift på papper saknar den 
koppling till innehållet, som en elektronisk signatur har.” (s. 90). 

96  Jfr Diskussionen (a. 3.2.2.10.1) om Högsta domstolens dom (20171222) i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, 
NJA 2017:102) (a. 3.2.2.10). 
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handlings ursprungliga skick kan matematiskt deduktivt visa att en utställare ställt sig bakom ett 
innehåll. Det är emellertid inte endast säkerhetsfunktionen av en underskrift som verkar vara rele-
vant. Till exempel, att uppfylla motsvarande säkerhetskrav vid överföring av handlingar verkar inte 
utgöra ett formkrav, och kan därför inte heller uppfylla ett formkrav som egenhändigt undertecknande 
eller elektroniska underskrifter.97 
 
En annan utmärkande skillnad är att det finns en underskrift, det vill säga en avgränsad mängd data 
som kan särskiljas att utföra kontrollfunktionen. Denna underskrift kan även omslutas tillsammans 
med handlingen, det vill säga kontrollfunktionen finns tillsammans med eller ”inom” handlingen. Det 
finns med andra ord något specifikt att bevara. Jämförelsevis innebär tidigare berörda metoder att i 
princip behöva bevara ett system, till exempel all dokumentation om aktiviteter som sker i en pro-
cess.98 Utvärderingen av sådana ”underskrifter” är inte matematiskt deduktiv och en fråga om utred-
ning och bedömning, till exempel en sammanställning av loggar och värdering av information som 
kanske är eller inte är en underskrift. Det finns en risk att slutsatserna kan utfalla oförutsägbart, vilket 
indikeras av de Rättsfall (a. 3.2.2) som påträffats. 

2.16.2 Översikt av elektroniska materiel och metoder för att framställa underskrifter 

2.16.2.1 Anordning 

Med anordning avses ett tekniskt hjälpmedel med ett eller flera program eller endast ett program för 
att framställa underskrifter, till exempel  

– en bankdosa eller liknande apparat, 
– ett användarkonto eller e-postkonto, 
– ett hårt eller mjukt Certifikat (a. 2.5), 
– ett SIM-kort [telefonnummer]. 

Av betydelse är att skilja mellan en anordning och eventuella andra tekniska hjälpmedel och program 
som bereder tillgång till anordningen. Det senare kan emellertid ses som en del av den förra anord-
ningen, eller två olika anordningar. Ett exempel är mjuka certifikat på mobiltelefon tillsammans med 
ett program konfigurerade för att framställa underskrifter. Ett annat exempel är ett användarkonto 
som ger lokal- eller fjärråtkomst till kontorsprogram eller kommunikationsprogram som framställer 
underskrifter utifrån mjuka eller hårda certifikat. 
 
Det tekniska hjälpmedlet kan alltså vara vilken dator som helst eller en specifik dator eller mobilte-
lefon. Distinktion blir viktigt i fall där anordningen befinner sig hos tredje part, vilket kan även innefatta 
att själva uppgifterna för att framställa underskriften finns hos en tredje part, till exempel den hemliga 
nyckeln. Det senare är numera tillåtet enligt förordning (EU) 910/2014. En anordning som beskrivet 
här tolkas motsvara en Anordning för underskriftframställning (a. 2.7.3) i förordning (EU) 910/2014. 
 
En anordning bör sedan vara uteslutande under utställarens kontroll genom att endast den avsedda 
utställaren får beredas tillgång till anordningen genom till exempel en nyckel. Med nyckel avses de 

                                                
97  Prop. 2019/20:189. ”När möjligheten till elektronisk stämningsansökan infördes påpekade Lagrådet att en 

föreskrift om att stämningsansökningar som förs över på elektronisk väg från åklagaren till domstolen ska 
hanteras enligt en särskilt säker datarutin inte är ett formkrav på samma sätt som kravet på egenhändig 
namnteckning eller elektronisk signatur. … ” (s. 30, s.ä. 36). 

98  Jfr Riksarkivet, Framställning och bevarande av elektroniska signaturer, a. 6.och däri diskussionen om ”sys-
temberoende metoder”. 
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uppgifter som krävs för att med anordningen aktivera framställningen av en underskrift som anger 
utställaren, vilken ska vara den enda som har tillgång till nyckeln. Till exempel, biometrisk information 
(ansikte, fingeravtryck, eller iris), lösenord, ”mönster”-kod eller PIN-kod. Termen i detta samman-
hang ska inte sammanblandas med en hemlig nyckel i asymmetrisk kryptering, och det ska upp-
märksammas att det vanligtvis krävs en nyckel för att använda ett certifikat och däri hemliga nyckeln. 
Det kan dessutom ställas kompletterande villkor, till exempel att lösenordet ska uppfylla vissa krav på 
antal och urval av symboler, eller att anordningen inte får användas av någon annan än utställaren. 
 
Mot bakgrund av vad som sagts om att framställningen kan innefatta flera led av en anordning eller 
flera anordningar följer det att framställningen kan innefatta flera nycklar, till exempel en nyckel kan 
krävas för åtkomst till ett användarkonto lokalt eller distans medan en annan nyckel för att aktivera 
framställningen av underskriften, såsom en nyckel för åtkomst till en mobiltelefon och en nyckel för 
att Mobilt BankID ska framställa en underskrift. 
 
Kraven för att personen har uteslutande kontroll till den anordningen ska sedan skiljas från kraven för 
att koppla en fysisk eller juridisk person till en anordning genom Identifiering eller legitimering (a. 
2.16.2.5). 

2.16.2.2 Urskiljbarhet 

Ett funktionellt behov eller krav är att utställarens underskrift kan urskiljas i bemärkelsen att det framgår 
av den visuella representationen i bild eller text vem som avses. Att urskilja utställarens underskrift kan 
innebära att utställaren identifieras i bemärkelsen att underskriften igenkänns tillhöra en specifik utstäl-
lare. Denna typ av ”identifiering” kopplar emellertid varken den avsedda utställaren till underskriften 
eller personen som framställde underskriften till underskriften. Till exempel, att ange ”Benjamin You-
sefi” är urskiljbar men anger inte vilken Benjamin Yousefi som avses, det vill säga vilken av alla möjliga 
personer med samma ”underskrift” är den avsedda utställaren, och än mindre att den faktiska avsedda 
utställaren skrev texten.99 Av denna anledning används termen urskiljbar, och avser uttryckligen ut-
ställarens underskrift. En annan mer lämplig term istället för ”identifiering” skulle i sammanhanget 
kunna vara ”igenkänning”. Av betydelse är att inte sammanblanda begreppet urskiljbar med Identifie-
ring eller legitimering (a. 2.16.2.5). 
 
Att framställa underskrifter som är urskiljbara med elektroniska materiel och metoder bör lämpligen 
vara vad som tidigare avsetts med tolkningen av Elektroniska signaturer (a. 2.7.2.2). Troligtvis kom-
mer i allmänt språkbruk termen elektroniska underskrifter att användas i samma bemärkelse för att 
hänvisa till allt som anger ett ”namn” eller ”symbol” associerad med en fiktiv, fysiska eller juridisk per-
son. Denna typ av underskrift kan emellertid inte här tolkas falla inom definitionen av Elektroniska 
underskrifter (a. 2.7) i förordning (EU) 910/2014. 
 
Elektroniska materiel och metoder för att framställa urskiljbara underskrifter kan vara, till exempel 

– text i ett brev, certifikat, dokument, eller meddelande, 
– en bildfångst av en handskriven underskrift på papper med penna, 
– en handskriven underskrift på skärm eller platta med pekdon. 

                                                
99  Det skulle närmast vara ett påstående, eller möjligtvis ett osant intygande (BrB 15:11). Med andra ord, urskilj-

bara underskrifter tolkas vara ett innehåll som kan vara faktamässigt korrekt. 
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2.16.2.3 Spårbarhet 

Ett funktionellt behov eller krav är spårbarhet av den urskiljbara underskriften (a. 2.16.2.2). Det finns 
två led av spårbarhet. Det första ledet måste koppla den urskiljbara underskriften till en specifik An-
ordning (a. 2.16.2.1) som kan antas var under utställarens kontroll. Det andra ledet är att koppla den 
specifika Anordningen (a. 2.16.2.1) till en fysisk eller juridisk person genom en tillförlitlig metod för 
Identifiering eller legitimering (a. 2.16.2.5). 

2.16.2.4 Ursprungligt skick 

Ett funktionellt behov eller krav är att påvisa att det ursprungliga skicket av en handling som tillförts en 
underskrift. Det följer att om handlingen har en underskrift som är urskiljbar (a. 2.16.2.2)  och spårbar 
i båda leden (a. 2.16.2.3) i ursprungligt skick betyder det att underskriften kan påvisas omanipulerat 
härröra från den som anges vara utställare. Tekniska metoder för att uppnå ett sådant skydd eller 
säkra sådana bevis faller inom FormatE.100 
 
Att kontrollfunktionen ska vara en del av underskriften som utställaren framställt bör tämligen vara 
självklart. Fråga om kontrollfunktionen kan ersättas av eller även tillhandahållas av någon annan, till 
exempel en offentlig verksamhet. 
 
Från handlingens ursprungliga skick ska skiljas att innehållet är faktamässigt korrekt, och inte till ex-
empel ett osant intygande (BrB 15:11). 

2.16.2.5 Identifiering eller legitimering 

Materiel och metoder för identifiering och legitimering faller utanför denna förstudie (a. 1.5). Det finns 
emellertid anledning att tydliggöra sambandet till underskrifter i denna förstudie. Termerna identifiering 
och legitimering används här övergripande för att fånga två begrepp som mer specifikt kan lämpligen 
passa den ena eller den andra termen, eller ingen av termerna; detta lämnas till en annan förstudie 
eller utredning. 
 
Det ena begreppet avser materiel och metoder för att påvisa behörighet, medan det andra begreppet 
avser materiel och metoder för att påvisa identitet eller styrka en identitet. Gränsdragningen är som 
uttryckt inte skarp,101 men det måste skiljas mellan å ena sidan vad som krävs för att koppla en fysisk 
eller juridisk person till Anordning (a. 2.16.2.1) som framställer underskrifter, och å andra sidan vad 
som krävs för att den personen ska kunna bereda sig tillgång till att använda den specifika anordning-
en. 
 

                                                
100  Förenklat sker det genom att antingen kryptera informationen eller tillämpa hash- och kryptografiska hashfunk-

tioner för att påvisa förändringar i information. Dessa metoder ska skiljas från kontrollsummor eller check-
summor, vilka inte är avsedda att skydda mot avsiktlig manipulation. Det är alltså inte lämpligt att använda de 
senare termerna i sammanhanget av underskrifter, såvida det inte avsiktligen är införstått vad som avses, till 
exempel en kontroll av informationsförändring vid överföringar. 

101  Jfr prop. 2003/04:40. ”Samtidigt är det inte alltid nödvändigt med så kvalificerade former för identifiering som 
föreskrivs i huvudreglerna om elektroniska signaturer respektive certifikat till vilken en säker identifieringsfunk-
tion är knuten. Andra enklare former för identitetskontroll, såsom pinkod, är  således godtagbara i de fall risken 
för skada vid obehöriga intrång eller andra förfaranden är liten. Den föreslagna regleringen bör således ge 
utrymme för detta. … ” (s. 35). 
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Vad som krävs för båda fallen måste utgå från verksamhetens behov och krav. Det finns flera Tillits-
modeller (a. 2.15) för att påvisa eller styrka sin identitet, till exempel att fysiskt träffa personen eller 
utgå från referenser från andra personer som bedömts vara tillförlitliga. Dessa modeller kan möjligtvis 
uppfylla en eller fler av tillitsnivåerna för system för elektronisk identifiering (art. 8) i förordning (EU) 
910/2014. För striktare krav kan utgångspunkten vara det som gäller vid utfärdandet av Kvalificerade 
certifikat (a. 2.5.1). Det kan sedan finnas lagreglerade krav för att göra bedömningen, till exempel 3 
kap. 7 § lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism om Identifiering 
och kontroll av kunden, och tillhörande föreskrifter utfärdade av Finansinspektionen, 3 kap. FFFS 
2017:11, om Åtgärder för att kontrollera identitet. 

2.17 Urkund 

 Prop. 2012/13:74 Förfalsknings- och sanningsbrotten 

 SOU 2007:9 Urkunden I Tiden – en straffrättslig anpassning 

 Tingsrättens (Vänersborg) dom (20170407) i mål nr B 1859-13 (a. 3.2.2.16) 

 eSam Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter (a. 8) 

 Se även prop. 2020/21:73 En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg102 

En urkund är en handling eller ett märke som har av rättsordningen ansetts ha ett sådant skyddsin-
tresse för rättsordningen eller för den allmänna omsättningen att det är angeläget att allmänheten 
kan fästa tilltro till dem. Syftet är alltså inte att skydda enskilda människor mot brott, men att skydda 
den av samhället inrättade ”tillitsmodellen”. Falska eller oäkta handlingar och märken är sådana som 
inte i sin helhet härrör från den som det ger sken av att härröra från.103 Om uppgifterna är sanna 
eller inte saknar betydelse (jfr BrB 15:11 om osant intygande). Begreppet urkund104 definieras i BrB 
14:1:2 som: 
 

1. en handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och som har en 

utställarangivelse och originalkaraktär, 

2. en elektronisk handling som upprättats till bevis eller annars är av betydelse som bevis och 

som har en utställarangivelse som kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt, och 

3. ett märke som ställts ut till bevis om en persons identitet eller om en viss rättighet eller 

prestation och som har originalkaraktär (bevismärke). 

 

                                                
102  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/prop.-20202173/ (20210107) 
103  Prop. 2012/13:74, s. 34-35. 
104  I prop. 2012/13:74 till lagen diskuterades på s. 43 frågan om att ersätta termen urkund med en annan moder-

nare term. De termer som övervägdes var dokument och handling, vilka både emellertid ansågs mindre lämp-
liga, eftersom de bland annat redan förekom i olika legaldefinitioner. Den senare termen används dessutom 
redan med viss innebörd i bestämmelsen om urkundsförfalskning där begreppet handling innefattar vissa 
ytterligare egenskaper för att kunna utgöra ett objekt som skyddas mot förfalskning. 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/12/prop.-20202173/
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Definitionen i första och sista punkten omfattar inte sådana handlingar som framställts med elektro-
niska materiel och metoder.105 Definitionen i andra punkten för elektroniska handlingar är emellertid 
avsedd att dels sammanfalla i den utsträckning möjligt med sådana handlingar i första punkten, dels 
kunna omfatta sådana handlingar som faller under tredje punkten.106 Den avgrenade skillnaden är 
att definitionen för elektroniska handlingar saknar rekvisitet originalkaraktär, vilket istället ersätts med 
kravet på tillförlitlig kontroll av Utställarangivelse (a. 2.17.4).107 

2.17.1 Föreställningsinnehåll 

Gemensamt för alla typer av urkunder är att de har ett föreställningsinnehåll, det vill säga det som 
är beviset för människor i deras rättliga angelägenheter. Detta rekvisit har emellertid inte ansetts 
vara nödvändigt att uttryckligen nämna i bestämmelserna. Av avgörande betydelse är att urkunden 
kommunicerar fakta som är av relevans i en rättslig angelägenhet mellan personer, såväl i privata 
förhandlingar som inför en domstol. Ett föreställningsinnehåll måste däremot ha en särskild form för 
att kunna uppfylla funktionen som bevis.108 Denna form kan vara antingen en Handling (a. 2.17.2) 
eller ett Märke (a. 2.17.3). Skillnaden mellan dessa former för att representera ett föreställningsinne-
håll är att en handling kan vara en urkund oavsett om det har framställts för det syftet (avsiktsurkund), 
eller om den av tillfällighet kan tjäna som det (tillfällighetsurkund), medan ett märke måste ha fram-
ställts för syftet att vara en urkund (avsiktsurkund).109 

2.17.2 Handling 

En handling måste komma till uttryck på ett sådant sätt som gör att den kan förstås genom att an-
tingen läsas eller avlyssnas. I detta avseende kan inte handlingen ha formen av en fotografi, efter-
som en bild inte kan ersätta mänskligt tal på samma sätt som skrift eller ljud. Ett fotografi kan emell-
ertid vara bifogat till handlingen och därigenom vara en del av den. En urkund är därför en handling 
som har formen av en sammanställning av tecken som utgör ett innehåll.110 Begreppet handling har 
alltså i BrB 14:1 en annan mer avgränsad innebörd än i TF; en handling är en specifik form.111 Exem-
pel på handlingar som kan vara urkund är intyg, kontrakt, protokoll, skuldebrev. 

2.17.3 Märke 

Ett märke förstås här uttrycka närmast en form av kod som ”… genom enstaka bokstäver eller siffror 
eller genom andra tecken, som i förening med märkets utseende i övrigt gör att det kan tjäna som 

                                                
105  Jfr prop. 2020/13:74. ”Frågan om handlingen med sitt innehåll ger sken av att vara äkta måste besvaras med 

utgångspunkt i vad en människa kan avläsa eller avlyssna. Straffskyddet är nämligen motiverat av det sam-
hälleliga intresset av att upprätthålla allmänhetens tilltro till vissa särskilda bevismedel. Förtydligandet av ur-
kundsbegreppet torde därmed innebära att handlingar som inte i sig själva har utställarangivelse och original-
karaktär som kan uppfattas av en människa och som därför enbart kan avläsas maskinellt av en apparat och 
endast av den uppfattas ha ett korrekt innehåll i framtiden inte bör kunna anses som urkunder enligt första 
punkten. … ” (s. 44). 

106  Prop. 2012/13:74. Här kan tänkas bevismärken som SMS-biljetter eller liknande, vilka kan omfattas av beg-
reppet elektronisk urkund om de även uppfyller kravet på tillförlitlig kontroll av utställarangivelse (s. 45-46). 

107  Prop. 2012/13:74, s. 43, 44-45. 
108  SOU 2007:92, a. 2.3.1.1 Urkund. Prop. 2012/13:74, s. 35, 44, 69. 
109  SOU 2007:92, a. 2.3.1.2 Märken. Prop. 2012/13:74, s. 70. 
110  SOU 2007:92, a. 2.3.1.1 Urkund. 
111  Jfr BrB 14:12:3 ”missbruk av handling”, prop. 2012/13:74, s. 74-75, s.ä. a. 6.2. 
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bevis inom en krets av personer, som känner till den funktion det tilldelats.”.112 Märket kan möjligtvis 
läsas men kanske inte förstås bara genom att besitta kunskap om det mänskliga språket, och förstås 
endast av en krets personer som känner till innebörden av ”koden”.113 I lagen särskiljs tre typer av 
märken: bevismärken, kontrollmärken, och vad som här kommer att benämnas värdemärken. Det 
är emellertid endast formen av bevismärken som har sammanförts med begreppet urkund, eftersom 
de mest liknar formen av handlingar, och uppfyller samma  funktion.114 Det rör sig om självständiga 
former som inte behöver någon ytterligare information för att kunna uppfylla sin funktion som ett 
bevismedel för någon omständighet eller något föremål som ligger utanför vad formen förmedlar, till 
exempel att någon person har en viss rättighet eller har fullgjort en viss prestation. Exempel på 
bevismärken är biljetter, kassakvitton, legitimationskort.115 

2.17.4 Utställarangivelse 

Gemensamt för alla typer av urkunder är att de har en utställarangivelse som kan härledas till en 
specifik fysisk eller juridisk person. En utställare kan därför inte vara anonym. Utställarangivelsen 
behöver ge tillräcklig med information om utställaren, men behöver inte nödvändigtvis vara en under-
skrift. Att endast ange upphovsperson är inte heller tillräckligt, eftersom en utställarangivelse inte 
avser den som skapade eller förfärdigade urkunden, till exempel utställaren till bevismärken är inte 
vanligtvis densamma som tagit fram märket. 
 
Traditionellt har utställarangivelsen haft en nära koppling till att urkunden ska ha en originalkaraktär 
som ger urkunden eller får urkunden att framstå som en unik materialisering. Det betyder att tryck-
saker eller fotokopior inte kan vara urkunder, till exempel avskrifter och kopior av böcker. Om tryck-
saker vidimeras kan däremot ett nytt original anses ha upprättas med vidimanten som utställare. 
Kravet på originalkaraktär är uppställt för att urkunden ska kunna äkthetsprövas, det vill säga att det 
ska kunna gå att göra en bedömning av vem som är utställare. Av förarbetena till lagen (s. 44-45) 
framgår att ett sådant krav inte kan uppställas generellt för elektroniska handlingar.116  
 

I den elektroniska miljön kan finnas flera exemplar med samma kvalitet. Vidare finns det både en 

lagrad och en läsbar form. Frågan om äkthet måste besvaras annorlunda. Det måste därför 

uppställas något annat krav för att avgränsa straffansvaret så att urkundsbegreppet träffar sådana 

handlingar som allmänheten med fog ska kunna lita på härrör från den angivne utställaren. 

 
För elektroniska handlingar ställs därför ett krav på att utställarangivelsen istället kan kontrolleras på 
ett tillförlitligt sätt. Kravet innebär enligt förarbetet (s. 70, s.ä. s. 45) att 
 

                                                
112  SOU 2007:92, a. 2.3.1.2 Märken. 
113  I terminologin av FormatE rör det sig alltså om ett informationsformat. 
114  SOU 2007:92, a. 2.3.1.2 Märken. De två andra grupperna regleras i BrB 14:8. Den ena gruppen, kontrollmärk-

en, fullgör en kontrollfunktion, liknande bevismärken, men kräver att märket anbragts på ett annat föremål. Till 
denna grupp hör guld- och silverstämplar och registreringsskyltar på motorfordon. Den andra gruppen märken, 
vilka namnges inte i betänkandet men benämns här värdemärken, utmärks av att de fristående eller på visst 
sätt anbragta, omedelbart medför en rättslig eller ekonomisk verkan. Värdemärken är ofta bärare av ett be-
stämt penningvärde, till exempel ett frimärke. 

115  Prop. 2012/13:74, s. 36, 43. 
116  SOU 2007:92, a. 2.3.1.1 Urkund. Prop. 2012/13:74, s. 41, 43, 44. 
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… Utställarangivelsen ska vara sådan att den typiskt sett förtjänar tilltro och dessutom vara av 

sådant slag att den typiskt sett faktiskt kan härledas till en viss utställare. Den ska alltså ha en inte 

obetydlig grad av säkerhet. Det är utställarangivelsen avseende handlingen i dess lagrade form 

som ska kunna kontrolleras. 

Exempel på en sådan utställarangivelse utgör en elektronisk underskrift som uppfyller kraven på 

kvalificerad elektronisk signatur eller avancerad elektronisk signatur enligt [LKES]. En sådan 

utställarangivelse är knuten till en fysisk person och används t.ex. för handlingar som ges in till 

myndigheter och för handlingar mellan banker och bankkunder. 

 
Innebörden av elektronisk handling kan i allmänhet förstås omfatta lagrad och elektroniskt bearbetad 
information, vilken måste bearbetas och återges med hjälp av tekniskt hjälpmedel för att kunna upp-
fattas av människor. Begreppet ska även kunna fånga in framtida nya sådana metoder. Av betydelse 
för kontrollen av utställarangivelsen är att den avser kontroll av den lagrade handlingen och inte 
kontroll av den återgivna handlingen. Detta tolkas avse en teknisk kontroll av det tekniska formatet 
och inte en kontroll av innehållet efter återgivning. Med andra ord, en visuell representation av under-
skriften saknar betydelse. 
 
Utanför kravet, och därmed urkundsbegreppet, faller elektroniska handlingar som i och för sig har 
utställarangivelser men som inte vanligtvis förtjänar tilltro eller faktiskt kan härledas till en viss ut-
ställare. Exempel på utställarangivelser som inte kan kontrolleras på ett tillförlitligt sätt är ett namn i 
ett ordbehandlingsdokument, eller ett namn i ett ordinärt meddelande per e-post och en adressangi-
velse i ett sådant meddelandes avsändarfält. Däremot kan nya tekniska metoder förändra förutsätt-
ningarna för utställarangivelser i sådana handlingar så att dessa skulle kunna kontrolleras på ett 
tillförlitligt sätt, och därmed även omfattas av bestämmelsen. Dessa typer av elektroniska handlingar 
kan emellertid tills dess skyddas av till exempel BrB 9:1 (bedrägeri och annan oredlighet) och BrB 
4:9c (dataintrång). 

2.18 Utställare 

I denna förstudie används termen utställare i övergripande bemärkelse den som anges i underskrift-
en, vilket kan vara en fysisk eller juridisk person, eller även en fiktiv person. 
 
I sammanhanget av unionsrätten används termen utställare för att fånga både undertecknare och 
skapare av stämpel i förordning (EU) 910/2014, eftersom termen inte förekommer i förordningen. En 
undertecknare är en fysisk person som skapar en elektronisk underskrift (art. 3.9). Uttrycket är ute-
slutande kopplat till en fysisk person; en juridisk person kan alltså inte framställa elektroniska under-
skrifter. En skapare av en stämpel är uteslutande en juridisk person som skapar en elektronisk stäm-
pel (art. 3.24). 
 
I sammanhanget av underskrifter med traditionella materiel och metoder avser emellertid termen 
utställare alltid en fysisk person, vilken eventuellt kan vara firmatecknare eller på annat sätt repre-
sentera en juridisk person. 

2.18.1 Historik 

I direktiv 1999/93/EG och LKES § 2 förekom termen utställare i definitionen av elektroniska signat-
urer, vilket kunde ha varit en juridisk såväl som en fysisk person. En elektronisk signatur var bara 
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”… en teknisk metod och [behövde inte] vara knuten till en fysisk person.”,117 medan ”avancerad 
elektronisk signatur” och ”kvalificerad elektronisk signatur” uppställde rekvisitet ”undertecknare”, vil-
ket innebar att utställaren måste ha varit en fysisk person (LKES § 2:3-4 tillsammans med § 2:5). 
 
Det framgick emellertid av tidigare gällande rätt (a. 3.2.1.1) att under vissa omständigheter, om 
övriga rekvisit var uppfyllda, det vill säga när en tillräcklig hög säkerhetsnivå var uppfylld (se och jfr 
LKES § 2:3 a-d), kunde en ”elektronisk signatur” ha samma rättsliga verkan som en ”avancerad 
elektronisk signatur” eller ”kvalificerad elektronisk signatur”. Ett liknande resonemang fördes i förar-
betet avseende certifikatutfärdare; en certifikatutfärdare [juridisk person] kunde signera sitt certifikat 
med en elektronisk signatur som motsvarade säkerhetsnivån för ”avancerad elektronisk signatur” 
eftersom det skulle uppfylla ändamålet med kraven som hade uppställts i direktiv 1999/93/EG.118 
 
En ”undertecknare” kunde alltså inte vara en juridisk person, men det var möjligt att en utställare 
kunde signera en elektronisk signatur med en säkerhet som kan likställas med en avancerad eller 
kvalificerad elektronisk signatur. 

2.19 Öppna och slutna system 

Enligt förordning (EU) 910/2014 ska Betrodda tjänster (a. 2.2) vara öppna [till allmänheten]. Det följer 
av artikel 2.2 att slutna system avser ”en avgränsad uppsättning deltagare”. Tolkningen av gräns-
dragningen mellan ett öppet och slutet system i tidigare gällande rätt (a. 2.19.1) bör fortfarande läm-
pligen gälla. 

2.19.1 Historik 

LKES gällde sådana certifikatutfärdare som var etablerade i Sverige och som utfärdade kvalificerade 
certifikat till allmänheten (§ 1:2). Tillämpningsområdet för LKES, och det bakomliggande direktivet 
1999/93/EG, var öppna system [till allmänheten]. Tre faktorer påverkade bedömningen om ett syst-
em ansågs vara öppet eller slutet: certifikatutfärdare, undertecknare och mottagare. Ju mer sam-
manvävd dessa faktorer var genom civilrättsliga avtal desto slutnare betraktades systemet. Till 
exempel, en elektronisk signatur som skulle användas inom samma organisation eller tjänst, såsom 
bankernas Internettjänster. Ett öppet system blev motsatsvis öppnare när faktorerna blev mer löst 
sammanhållna. Till exempel, om mottagare var tvungen att förlita sig på en signatur eller certifikat 
utanför ett civilrättsligt avtalsförhållande.119 I ett öppet system kan i princip vem som helst bli en 
certifikatutfärdare, undertecknare och mottagare utan att behöva i förhand ingå avtal med någon 
annan i systemet. 
 

  

                                                
117  Prop. 1999/2000:117, s. 39:3. 
118  Prop. 1999/2000:117, s. 42:7-43:1. Jfr LKES § 6:1 p. 8, där det uttryckligen anges. 
119  Prop. 1999/2000:117, a. 5.2:1, s. 35:4-36:2. 
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3 GÄLLANDE RÄTT 

Regelverket för att framställa underskrifter med elektroniska materiel och metoder regleras i huvud-
sak av Unionsrätten (a. 3.1) med vissa kompletterande bestämmelser i Nationell rätt (a. 3.2). Den 
tolkning som görs i denna förstudie är att en rättsfråga faller antingen inom eller utanför unionsrätten. 
Den rättsliga begreppsapparaten i förordning (EU) 910/2014 kan endast gälla om underskrifterna 
faller inom förordningens tillämpningsområde. Andra typer av underskrifter som faller utanför unions-
rätten bör rimligen regleras av nationell rätt, till exempel elektroniska dokument och urkunder.120 I 
Tabell 5 ges en översikt av fördelningen och konsekvenserna. 

Tabell 5 Tillämpningsområdet för nationell rätt och unionsrätt. 

Regelverk Tillämpningsområde Rättsregler Tolkningsrätt 

Unionsrätt 

 Betrodda 
tjänstetillhandahållare 

 System för elektronisk 
identifiering 

 Förordning (EU) 910/2014 
 Ytterst EU-

domstolen 

Nationell rätt 

 Slutna system 

 Ingående av avtal 

 Formkrav 

 Medborgarnas användning av 
andra tillitsmodeller, till 
exempel OpenPGP. 

 Avtalsrätt 

 Regler om formkrav 

 Elektroniskt dokument 

 Elektroniska urkunder 

 Ytterst svenska 
domstolar 

3.1 Unionsrätt 

 eSam, Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter (a. 12) 

Förordning (EU) 910/2014 aktualiseras för elektroniska underskrifter som faller inom förordningens 
Tillämpningsområde (a. 3.1.1). Till skillnad från den tidigare rättsliga konstruktionen som implemen-
terade direktivet 1999/93/EG i svensk rätt genom svensk rättstradition gäller förordningen direkt som 
lag i Sverige. Förordningen bör därför lämpligen ytterst tolkas mot unionens rättstradition.121 Den 
tidigare regleringen, och arbeten kring den, bör emellertid fortfarande vara vägledande i viss ut-
sträckning.122 Förordningens krav kan tolkas vara teknikneutrala.123 

                                                
120  Jfr Prop. 2019/20:189. Riksarkivet lyfter frågan i sitt remissyttrande. Enligt utredaren faller tekniska frågor ut-

anför lagstiftningsärendet, medan regleringen i förordningen inte medför någon skyldighet för domstolarna att 
ta emot ansökningar som är underskrivna med en elektronisk underskrift (s. 34, 35). 

121 Se till exempel Europeiska unionens rättskällor, och Oskrivna källor till EU-rätten: den subsidiära rätten. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:l14534 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:l14533 (20200611) 
122 Jfr skäl 3, förordningen ämnar bygga vidare på direktivet;  ”… Genom denna förordning stärks och utvidgas 

det direktivets [1999/93/EG] regelverk.”. 
123  Se skäl 27 i förordningen, ”Denna förordning bör vara teknikneutral. Den rättsliga verkan som den medför bör 

vara möjlig att uppnå med alla typer av tekniska medel, förutsatt att kraven i denna förordning är uppfyllda.”. 
Jfr skäl 55 (se nothänvisning 58, s. 33), och skäl 62, ”… Sannolikt kan innovation leda till ny teknik som kan 
säkerställa en likvärdig säkerhetsnivå för tidsstämpling. Vid användning av någon annan metod än avancerade 
elektroniska stämplar eller avancerade elektroniska underskrifter bör det åligga tillhandahållaren av betrodda 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:l14534
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=LEGISSUM:l14533
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3.1.1 Tillämpningsområde 

Tillämpningsområdet för förordning (EU) 910/2014 framkommer av artikel 2. 
 

1. Denna förordning gäller system för elektronisk identifiering som har anmälts av en 

medlemsstat, och tillhandahållare av betrodda tjänster som är etablerade inom unionen. 

2. Denna förordning gäller inte tillhandahållande av betrodda tjänster som till följd av nationell 

rätt eller avtal mellan en avgränsad uppsättning deltagare endast används inom slutna system. 

3. Denna förordning påverkar inte nationell rätt eller unionsrätt som avser ingående av avtal och 

deras giltighet eller andra rättsliga eller förfarandemässiga skyldigheter avseende formkrav. 

 
Förordning (EU) 910/2014 omfattar alltså: 

1. system för elektronisk identifiering som har anmälts av en medlemsstat för att få åtkomst till åtmin-
stone Offentliga nättjänster (a. 2.12), 

2. tillhandahållare av Betrodda tjänster (a. 2.2) som är etablerade inom unionen (art. 2.1), 
a. men vars tjänster inte endast används inom slutna system (a. 2.19) till följd av nationell 

rätt eller avtal mellan en avgränsad uppsättning deltagare (art. 2.2). 

Förordningen undantar uttryckligen ingående av avtal och deras giltighet eller andra rättsliga eller 
förfarandemässiga skyldigheter avseende formkrav som regleras i nationell rätt eller unionsrätt.124 
 
Sådana Underskrifter (a. 2.16) som faller utanför tillämpningsområdet regleras därför inte av förord-
ningen, vilka rimligen måsta tolkas falla inom Nationell rätt (a. 3.2). 

                                                
tjänster att i rapporten om bedömning av överensstämmelse visa att denna metod säkerställer en likvärdig 
säkerhetsnivå och att den är förenlig med skyldigheterna i denna förordning.”, och skäl 67 näst sista meningen, 
”… Dessutom bör denna förordning inte hindra användning av andra sätt eller metoder för att autentisera 
webbplatser som inte omfattas av denna förordning och förordningen bör inte heller hindra tillhandahållare av 
autentiseringstjänster i tredjeland från att tillhandahålla sina tjänster till kunder i unionen. …”. 

124  Jfr skäl 21, ”Genom denna förordning bör även ett allmänt regelverk för användningen av betrodda tjänster 
upprättas. Någon allmän skyldighet att använda dem eller att installera en accesspunkt för alla befintliga be-
trodda tjänster bör dock inte skapas. I synnerhet bör den inte gälla tillhandahållande av tjänster som endast 
används inom slutna system mellan en avgränsad uppsättning deltagare, och som inte påverkar tredje man. 
Exempelvis system som inrättats i företag eller offentlig förvaltning för hantering av interna förfaranden där 
betrodda tjänster används bör inte omfattas av kraven i denna förordning. Endast betrodda tjänster som till-
handahålls för allmänheten och som påverkar tredje man bör uppfylla de krav som fastställs i denna förordning. 
Denna förordning bör inte heller gälla frågor som avser ingående eller giltighet av avtal eller andra rättsliga 
förpliktelser om nationell rätt eller unionsrätten föreskriver vissa formkrav. Den bör inte heller inverka på natio-
nella formkrav avseende offentliga register, i synnerhet inte kommersiella register eller fastighetsregister.”. 

 S.ä. Näringsdepartementet Promemoria Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk 
identifiering (20150525), a. 5, Tillämpningsområdet (art. 2), s. 38. 
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3.1.1.1 Tillsyn 

Tillsyn över efterlevnad av förordning (EU) 910/2014 ska utövas av ett tillsynsorgan (art. 17 och 18). 
I Sverige har regeringen tilldelat PTS rollen som tillsynsorgan [tillsynsmyndighet].125 

3.1.1.1.1 Historik 

Tillsynsmyndigheten för LKES var PTS. Tillsynsmyndigheten hade bland annat till uppgift att säker-
ställa att kvalificerade certifikat uppfyllde uppställda krav i LKES för kvalificerade certifikat, och att 
ingripa mot missbruk.126 

3.1.2 Rättseffekt 

 Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga för-
valtningen (SOU 2021:9). Rättslig verkan (a. 5.9). 

Av Tabell 6 framgår huvudregeln i unionsrätten om att en elektronisk underskrift eller stämpel inte 
får förvägras rättslig effekt [bevisverkan och rättslig verkan] enbart på den grunden att den är elek-
tronisk eller inte är en kvalificerad elektronisk underskrift eller stämpel.127 Det är emellertid tillåtet att 
neka en elektronisk underskrift eller stämpel på andra grunder, eftersom förordningen inte påverkar 
”… nationell rätt eller unionsrätt som avser ingående av avtal och deras giltighet eller andra rättsliga 
eller förfarandemässiga skyldigheter avseende formkrav” (art. 2.3). 
 
Det kan i sammanhanget även uppmärksammas att en kvalificerad elektronisk stämpel inte är jäm-
förbar med en ”traditionell stämpel” på samma sätt som en handskriven underskrift är det med en 
kvalificerad elektronisk underskrift. Förordning (EU) 910/2014 uppställer istället en presumtion om 
att uppgifternas härkomst är korrekt och dataintegriteten inte är förändrad.128 Det är emellertid möjligt 
att ”När en transaktion kräver en kvalificerad elektronisk stämpel från en juridisk person bör en kvali-
ficerad elektronisk underskrift från ett behörigt ombud för den juridiska personen vara lika godtag-
bar.” (Skäl 58). 

Tabell 6 Huvudregeln att inte förvägra rättslig effekt på grunden att elektroniska materiel och metoder används för under-

                                                
125 Se prop. 2015/16:72, a. 7.5, s. 47, och s. 57:6. S.ä. a. 7.5 Tillsyn, s. 47:1; s.ä. s. 56:3. I den ursprungliga pro-

memorian föreslog Näringsdepartementet att E-legitimationsnämnden skulle utses som tillsynsmyndighet. 
A. 7.8.3 Val av tillsynsmyndighet, s. 61. Näringsdepartementet Promemoria Kompletterande bestämmelser till 
EU-förordningen om elektronisk identifiering (20150525). 

126  Se vidare prop. 1999/2000:117, a. 6.12 Tillsyn. 
127 Skäl 22, ”För att bidra till deras allmänna gränsöverskridande användning bör det vara möjligt att använda 

betrodda tjänster som bevis vid rättsliga förfaranden i alla medlemsstater. Rättsverkan av betrodda tjänster 
ska definieras i nationell rätt, om inte annat föreskrivs i denna förordning.”. 

 Skäl 49, ”Denna förordning bör fastställa principen om att en elektronisk underskrift inte bör förvägras rättslig 
verkan på grund av att den har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för en kvalificerad elektronisk under-
skrift. Den rättsliga verkan av elektroniska underskrifter ska emellertid definieras i nationell rätt, med undantag 
för kraven i denna förordning på att en kvalificerad elektronisk underskrift ska ha samma rättsliga verkan som 
en handskriven underskrift.”. 

128 Skäl 59 ”Elektroniska stämplar bör utgöra bevis för att ett elektroniskt dokument har utfärdats av en juridisk 
person och säkerställa visshet om dokumentets ursprung och integritet.”. 
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skrifter, stämplar, tidsstämplar, tjänster för rekommenderade leveranser, och dokument återfinns i art. 25, 35, 41, 43 res-
pektive 46. 

 Art. 25 Art. 35 Art. 41 Art. 43 Art. 46129 

1. [Uppgifter som sänds och tas emot genom en] En elektronisk [underskrift | stämpel | tidsstämpling | 
tjänst för rekommenderade leveranser | dokument] [får | ska]  inte förvägras rättslig verkan eller 
giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att [underskriften | det | den | de | det] 
har elektronisk form [.] 

eller [att det] inte uppfyller kraven [för | på den] kvalificerade elektroniska 
[underskrifter | stämplar | tidsstämpling | tjänsten för rekommenderade 
leveranser]. 

 

Tabell 7 I andra punkten finns presumtionsregler för underskrifter, stämplar, tidsstämplar, tjänster för rekommenderade 

leveranser, men inte för dokument. 

 Art. 25 Art. 35 Art. 41 Art. 43 

2. En kvalificerad elektro-
nisk underskrift ska ha 
motsvarande rättsliga 
verkan som en hand-
skriven underskrift. 

En kvalificerad elektro-
nisk stämpel ska om-
fattas av en presumtion 
om integritet hos de 
uppgifter som den kva-
lificerade elektroniska 
stämpeln är kopplad till 
och om att de har korr-
ekt ursprung. 

En kvalificerad elektro-
nisk tidsstämpling ska 
omfattas av en pre-
sumtion om korrekthet 
hos det datum och den 
tid som den anger och 
integritet hos de upp-
gifter som datumet och 
tiden är kopplade till. 

Uppgifter som sänds 
och tas emot genom en 
kvalificerad elektronisk 
tjänst för rekommende-
rade leveranser ska 
omfattas av en presum-
tion om uppgifternas int-
egritet, om uppgifternas 
avsändande av den 
identifierade avsändar-
en, uppgifternas motta-
gande av den identifie-
rade adressaten samt 
om riktigheten i det dat-
um och den tidpunkt för 
avsändande och motta-
gande som anges i den 
kvalificerade elektroni-
ska tjänsten för rekom-
menderade leveranser. 

Tabell 8 För underskrifter, stämplar och  tidsstämplar, men inte tjänster för rekommenderade leveranser och dokument, 

finns ytterligare en punk om ömsesidigt erkännande av sådana som är baserade på kvalificerade certifikat. 

 Art. 25 Art. 35 Art. 41 

3. En kvalificerad elektronisk [underskrift | stämpel | tidsstämpling] som [är [baserad | baserat] på ett 
kvalificerat certifikat som [har] ] utfärdats i en medlemsstat ska erkännas som en kvalificerad 
elektronisk [underskrift | stämpel | tidsstämpling] i alla andra medlemsstater. 

                                                
129 Jfr skäl 63, ”… Denna förordning bör fastställa principen om att ett elektroniskt dokument inte bör förvägras 

rättslig verkan på grund av att det har elektronisk form, … ”. 
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3.1.3 Rättsfall 

3.1.3.1 EU-domstolens dom (20200528) i mål C‑309/19 P (ECLI:EU:C:2020:401)130 

Om överklagan av ett beslut av Europeiska unionens tribunal om att talan inte kan tas upp till sak-
prövning eftersom det inte uppfyllt formkravet på egenhändig underskrift genom skannade egenhän-
diga underskrifter, även om utskrivna på papper. Svarande (Europeiska kommissionen) instämde 
med den tolkningen. Klagande (en förening) anförde att underskrifterna uppfyllde kraven på kvalifi-
cerade elektroniska underskrifter, och att tribunalen hade tillämpat formkraven felaktigt. 
 
Det var inte omtvistat att de egenhändiga underskrifterna i de ursprungliga handlingarna var skann-
ade. Det fanns två par underskrifter, varav det sista paret på sista sidan av de ursprungliga handlin-
garna åtföljdes av den tryckta uppgiften ”numerisk underskrift i [namnet på varje advokat] namn”, en 
identifikationskod knuten till varje undertecknande advokats namn samt det datum och den tidpunkt 
då de kvalificerade elektroniska underskrifterna användes. Domstolen konstaterade att (p. 14-15) 
 

… oberoende av den omständigheten att klagandens advokater innehar nationella intyg på att de 

får använda sådana underskrifter, att med hänsyn till att ansökan i original är i pappersformat och 

inte i elektroniskt format, kan uppgifterna avseende dessa underskrifter, även om de innehåller 

orden ”numerisk underskrift”, inte på något sätt anses vara av elektronisk karaktär, utan ska helt 

enkelt betraktas som tryckta uppgifter i likhet med vilken annan tryckt uppgift som helst i 

ansökan. 

För det tredje och i motsats till vad klaganden har hävdat, innehåller inte pappersversionen av 

ansökan i original några kvalificerade elektroniska underskrifter, utan på sin höjd endast en tryckt 

uppgift på papper av en elektronisk handling med en kvalificerad elektronisk namnteckning av 

var och en av klagandens advokater. 

 
Domstolen prövade därför inte klagandens argument att sådana underskrifter ska likställas med 
handskrivna underskrifter, eftersom den ursprungliga ansökan inte kunde anses innehålla några 
kvalificerade elektroniska underskrifter. Av denna anledning fann domstolen inte heller att tribunalen 
hade tillämpat formkraven felaktigt (p. 16). 
 

Det framgår av de tre föregående punkterna i förevarande dom att tribunalen, när den, på 

grundval av artikel 73.1 i tribunalens rättegångsregler, i den version som är tillämplig på målet, 

prövade om ansökan i original innehöll egenhändiga underskrifter, endast kunde beakta de 

egenhändiga underskrifterna på sidorna 25 och 26 och på den sista sidan av pappersversionen av 

ansökan i original, vilka, såsom framgår av punkt 13 i förevarande dom, utgör skannade 

underskrifter. Under dessa omständigheter kan tribunalen inte klandras för att ha missuppfattat de 

faktiska omständigheterna när den i punkt 6 i det överklagade beslutet fann att ansökan inte 

innehöll några egenhändiga underskrifter från klagandens ombud, utan endast skannade 

underskrifter. 

 

                                                
130  http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?&docid=226865&doclang=SV (20200624) 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?&docid=226865&doclang=SV
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3.2 Nationell rätt 

I svensk rätt saknas i stor utsträckning reglering av sådana betrodda tjänster som omfattas av för-
ordning (EU) 910/2014. I socialförsäkringsbalken finns en reglering av Certifikat (a. 2.5), och i lagen 
(2013:311) om valfrihetssystem finns ett alternativt förfarande för upphandling av tjänster för elek-
tronisk identifiering.131 I övrigt finns svenska ”verkställighetsförfattningar”132 för unionsrätten i lag 
(2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering,133 
med tillhörande förordning (2016:576) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om 
elektronisk identifiering. 
 
I Bilaga. Hänvisningar i svenska författningar till underskrifter och andra närliggande termer och beg-
repp återfinns en sammanställning av bland annat elektroniskt dokument, elektronisk original, elek-
tronisk underskrift. I de flesta författningar hänvisas det till definitionerna av elektroniska underskrifter 
och avancerade elektroniska underskrifter i förordning (EU) 910/2014. Det har påträffats en hänvis-
ning till krav på elektronisk tidsstämpling i lag (1969:12) om Internationell vägtransport (3 §), medan 
termen [elektronisk] tidsstämpling har påträffats i tre lagar med liknande formuleringar; lag (2016:
1147) om upphandling av koncessioner (10:6), lag (2016:1146) om upphandling inom försörjnings-
sektorerna (12:6), lag (2016:1145) om offentlig upphandling (12:6). Det har däremot inte påträffats 
hänvisningar till kvalificerade elektroniska underskrifter, elektroniska tjänster för rekommenderade 
leveranser eller kvalificerade certifikat för autentisering av webbplatser.134 
 
I ett par lagar anges endast elektronisk underskrift utan någon hänvisning till unionsrätten eller andra 
krav på dem. Av prop. 2015/16:72 framgår (s. 53) att bakgrunden till sådana bestämmelser är 
resultatet av överväganden som bedömt att det inte har varit lämpligt att närmare specificera vilka 
krav som ska gälla i lag med anledning av till exempel verksamheternas förutsättningar och behov, 
utbudet på marknaden, och framtida tekniska utvecklingar. Det kan istället anges vilka krav som ska 
gälla i föreskrifter meddelade av regeringen eller av regeringen utsedd myndighet. Mot denna bak-
grund var det inte möjligt att ange hänvisningar på samma sätt som för de andra lagarna som fick 
en hänvisning till förordning (EU) 910/2014, vilket lagrådet hade anmärkt i sitt yttrande (s. 164, bilaga 
5):  
 

… hänvisningarna [borde] vara formulerade på samma sätt om avsikten är att den elektroniska 

underskriften ska vara av sådant slag som avses i artikel 3 i EU-förordningen. I fall det inte är 

lämpligt att hänvisa till EU-förordningen bör uttrycket ”elektronisk underskrift” ersättas av något 

annat uttryck. 

 

                                                
131  Prop. 2015/16:72. ”… Lagen gäller när en upphandlande myndighet har beslutat att tillämpa valfrihetssystem 

i fråga om tjänster för elektronisk identifiering av enskilda i myndighetens elektroniska tjänster, har anslutit sig 
till ett system för säker elektronisk identifiering som tillhandahålls av E-legitimationsnämnden och uppdragit åt 
nämnden att i den upphandlande myndighetens namn administrera valfrihetssystemet.” (s. 39). 

132  Jfr verkställighetsföreskrifter. 
133  Genom prop. 2015/16:72, se till exempel a. 7.1 Behovet av kompletterande bestämmelser. 
134  Jfr prop. 2015/16:72, s. 40, 54. 
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I propositionen gavs svaret att ”… innebörden av de olika uttryckssätten [kommer] i praktiken [att] 
vara densamma även om hänvisning inte sker till artikel 3 i EU-förordningen.” eftersom ”De [under-
skrifter] som för närvarande allmänt används i Sverige anses uppfylla kraven på en avancerad 
elektronisk underskrift.”.135 
 
Den tolkning som görs här av lagrådets yttrande är att det avsåg valet av en lämplig term och inte 
en detaljering av kraven. Den tolkning som görs här av den nu gällande regelverket är att när termen 
elektronisk underskrift förekommer utan en hänvisning till unionsrätten har det infört ett rättsligt beg-
repp genom den nationella rätten med en term som sammanfaller med samma term som förekom-
mer i förordning (EU) 910/2014. Båda begreppen kan visserligen även sammanfalla, men för det 
nationella rättsliga begreppet finns ingen rättslig definition. Jämför tolkningen av Elektroniska doku-
ment (a. 2.6). Den närmare innebörden kan emellertid fyllas ut genom föreskrifter meddelade av 
regeringen eller av ansvarig myndighet, vilket då kan, och kommer högst sannolikt att, hänvisa till 
förordning 910/2014.136 
 
Hänvisningar till förordning (EU) 910/2014 föranleder emellertid ytterligare en annan tolkning av den 
nu gällande regelverket. Förordningen har ett avgränsat Tillämpningsområde (a. 3.1.1) och omfattar 
inte underskrifter framställda med elektroniska materiel och metoder som antingen inte är ett system 
för elektronisk identifiering anmält av en medlemsstat eller inte är betrodda tjänster av tjänstetill-
handahållare etablerade inom unionen. Fråga om tillämpliga rättsregler när underskrifter framställs 
med materiel och metoder inom slutna system, vid ingående av avtal, för att uppfylla formkrav, eller 
till exempel när medborgarna framställer sådana med andra materiel och metoder. 

3.2.1 Rättseffekt 

Huvudregeln i svensk rätt är att det inte finns något förbud mot att använda elektroniska materiel och 
metoder,137 eller att sådana inte kan ge rättsverkan, men kan hindras på grund av Formkrav (a. 
2.10).138 Bedömningen verkar göras från fall till fall, och verkar [kan] utgå från en analogtillämpning 
av förordning (EU) 910/2014.139 
 

                                                
135  Den ursprungliga texten var, utan fetstil, ”De e-legitimationer som för närvarande allmänt används…”, vilket 

bör rimligen vara en felskrivning. En annan förklaring är att det rör sig om en sammanblandning, vilket före-
kommit i andra utredningar och rättsfall. Jfr s. 50:1 i propositionen. 

136  Se till exempel BOLFS  (Bolagsverkets föreskrifter 2018:1) om elektronisk ingivning av årsredovisningshand-
lingar för aktiebolag om att ett Elektroniskt bestyrkande ska vara undertecknat med en avancerad elektronisk 
underskrift enligt förordning (EU) 910/2014 (3 §). 

 https://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.16153!/bolfs-2018-1.pdf (20200608) 
137  Jfr Ds 2003:29 a. 3.3.1. 
 Jfr Hovrättens (nedre Norrland) dom (20180111) i mål nr B 1145-17 (a. 3.2.2.9). 
 Jfr Kammarrätten (Göteborg) dom (20140924) mål nr 3459-14 (a. 3.2.2.12). 
138  Jfr Regeringsrättens beslut (20021218) i mål nr 2572-2573-2002 (RÅ 2002 not 206) (a. 3.2.2.13). 
139  Jfr Högsta domstolens dom (20171222) i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, NJA 2017:102) (a. 3.2.2.10). 

https://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.16153!/bolfs-2018-1.pdf
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För bevisverkan av elektroniska materiel och metoder uppställs inga hinder eftersom svenska dom-
stolar tillämpar principen om fri bevisprövning [fri bevisföring och fri bevisvärdering].140 Detta föränd-
ras inte om en rättsfråga hamnar inom tillämpningsområdet för förordning (EU) 910/2014 eftersom 
förordningen inte påverkar bevisprövningen i svensk rätt.141 Däremot påverkas svensk rätt av de 
presumtionsregler som förordningen inför, vilka framgår av Tabell 7,142 till exempel att en elektronisk 
underskrift som är kvalificerad ska jämställas med [tillerkännas samma rättsliga verkan som] en 
handskriven underskrift i enlighet med förordningen. Till skillnad från direktiv 1999/93/EG är det inte 
fråga om en implementering, och presumtionsreglerna gäller som lag. Den framlyfta presumtions-
regel tolkas därför hamna i konflikt med formkrav på egenhändiga underskrifter, vilka alltså inte ska 
påverkas av förordningen. Den tolkning som görs här är att en domstol bör presumera att kvalifice-
rade elektroniska underskrifter uppfyller formkraven, och pröva att de inte göra det enligt nationell 
rätt, och inte på förhand avvisa den kvalificerade elektroniska underskriften med hänvisning till form-
kraven inte har uppfyllts.143 
 
En annan fråga är om en elektronisk underskrift med en lägre säkerhetsnivå än kvalificerade elek-
troniska underskrifter kan jämställas med handskriven underskrift som särskilt diskuterats kring tidi-
gare gällande rätt (a. 3.2.1.1). Fråga om vad som gäller för Olika fall (a. 5). 

3.2.1.1 Historik 

Den tidigare huvudregeln i direktivet bör överensstämma med den nya förordning (EU) 910/2014; 
en elektronisk signatur fick inte förvägras rättslig verkan eller som bevis enbart på den grunden att 
den var elektronisk. En elektronisk signatur skulle jämställas med [tillerkänns samma rättsliga verkan 
som] en egenhändig underskrift när den var en kvalificerad elektronisk signatur, det vill säga en 
särskild typ av elektronisk signatur.144 Detta uteslöt emellertid inte att en elektronisk signatur med en 

                                                
140 Det innebär förenklat, fri bevisföring, att vad som helst kan föras fram som bevis inför en domstol, och fri 

bevisvärdering, att domstolen är fri att ta ställning till bevisvärdet av det som lagts fram. Se 35 kap. 1 § rätte-
gångsbalken om bevisning i allmänhet. 

141  Jfr prop. 2015/16:72, s. 43. 
142 Jfr skäl 22 ”För att bidra till deras allmänna gränsöverskridande användning bör det vara möjligt att använda 

betrodda tjänster som bevis vid rättsliga förfaranden i alla medlemsstater. Rättsverkan av betrodda tjänster 
ska definieras i nationell rätt, om inte annat föreskrivs i denna förordning.”. 

 Skäl 49 ”Denna förordning bör fastställa principen om att en elektronisk underskrift inte bör förvägras rättslig 
verkan på grund av att den har elektronisk form eller inte uppfyller kraven för en kvalificerad elektronisk under-
skrift. Den rättsliga verkan av elektroniska underskrifter ska emellertid definieras i nationell rätt, med undantag 
för kraven i denna förordning på att en kvalificerad elektronisk underskrift ska ha samma rättsliga verkan som 
en handskriven underskrift”. 

 Jfr. 7.5, Rättslig verkan av elektroniska underskrifter m.m., s. 54++. Näringsdepartementet Promemoria 
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering (20150525). 

 Jfr Regeringens proposition s. 43:2. 
143  Jfr Regeringsrättens beslut (20021218) i mål nr 2572-2573-2002 (RÅ 2002 not 206) (a. 3.2.2.13), och EU-

domstolens dom (20200528) i mål C‑309/19 P (ECLI:EU:C:2020:401) (a. 3.1.3.1). 

 Jfr Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga förvaltnin-
gen (SOU 2021:9). Rättslig verkan (a. 5.9). 

144  Jfr LKES ”Om det i lag eller annan författning ställs krav på egenhändig underskrift eller motsvarande och om 
det är tillåtet att uppfylla kravet med elektroniska medel, skall en kvalificerad elektronisk signatur anses uppfylla 
kravet. Vid kommunikation med eller mellan myndigheter kan dock användningen av elektroniska signaturer 
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lägre säkerhetsnivå än kvalificerade elektroniska signaturer kunde jämställas med egenhändiga 
underskrifter.145 
 

Elektronisk signatur Erkännande Säkerhetsnivå 

Kvalificerad Tillräckligt Maximum 

Inte en kvalificerad, det vill säga, 
avancerade eller ”annan” 

Möjligt Lika med eller under men inte högre än maximala 
säkerhetsnivån 

 
Undantagen, vilka indirekt inskränkte den elektroniska signaturens rättsliga verkan i förhållande till 
handskrivna underskrifter, var att den elektroniska signaturen kunde nekas på andra grunder. Till 
exempel, elektroniska signaturen inte uppfyllde formkrav eller att det inte var tillåtet att använda 
elektroniska materiel och metoder eller, när inom den offentliga sektorn,146 ytterligare villkor ställdes 
på den elektroniska signaturen.147 Undantaget omfattade enbart den elektroniska signaturens 
rättsliga verkan och inte dess bevisverkan i domstolsförfarande, på grund av den rättsliga principen 
om ”fri bevisföring” i svenska domstolar.148 
 
En myndighet kunde med stöd av LKES § 17 uppställa ytterligare villkor för elektroniska signaturer 
förutsatt att villkoren inte utgjorde ett högra krav på vad som krävdes av kvalificerade elektroniska 
signaturer, till exempel krav på att bifoga tekniska beskrivningar över använda format. Fråga om 
villkoren omfattade innehållet som signerats eller bara själva signaturen.149 Detta uteslöt dock inte 
helt att höga krav under vissa omständigheter kunde uppställas inom särskilda områden.150 
 
                                                
vara förenad med ytterligare krav.” (17 §). I prop. 1999/2000:117 kunde emellertid läsas att formkraven gick 
före; ”… Det kan också vara tillåtet att använda en elektronisk signatur genom att ett krav på egenhändig 
underskrift eller något liknande uttryck i rättstillämpningen har tolkats så att kravet kan uppfyllas genom en 
elektronisk signatur. Med uttrycket ’krav på egenhändig underskrift eller motsvarande’ avses alltså såväl krav 
på underskrift, undertecknande och liknande uttryck, som krav på elektronisk signatur. 

  Bestämmelsen påverkar alltså inte formkrav i lag eller annan författning som utesluter användning av 
elektroniska medel. Om det i en författning ställs krav på att en handling skall vara försedd med underskrift 
torde det normalt innebära att elektroniska medel – och därmed elektroniska signaturer – är uteslutna …” (s. 
78). 

 Jfr art. 5.a i direktivet och skäl 20 ”Harmoniserade normer för elektroniska signaturers rättsliga verkan kommer 
att bidra till att en enhetlig rättslig ram bibehålls i hela gemenskapen. I nationell lagstiftning uppställs olika krav 
för handskrivna signaturers juridiska giltighet. Certifikat kan användas för att bekräfta identiteten hos en person 
som undertecknar på elektronisk väg. Avancerade elektroniska signaturer baserade på kvalificerade certifikat 
syftar till en högre säkerhetsnivå. Avancerade elektroniska signaturer som är baserade på ett kvalificerat cer-
tifikat och som skapas genom en säker anordning för skapande av signaturer kan anses juridiskt likvärdiga 
med handskrivna signaturer endast om kraven för handskrivna signaturer uppfylls.”. 

145  Prop. 1999/2000:117, s. 58:4, det fick emellertid inte uppställas högre säkerhetskrav än kvalificerade elektroni-
ska signaturer; jfr SOU 2010:104, a. 7 Juridiska frågor om Säkerhetsnivå. 

146 I kommunikation med eller mellan myndigheter. 
147  Jfr prop. 1999/2000:117, s. 78:3, kravet på ”underskrift” i författningar uteslöt som huvudregel elektroniska 

signaturer. 
148  Se vidare prop. 1999/2000:117, a. 6.11 Kvalificerade elektroniska signaturer, se särskilt s. 56:7-57:1, jfr 57:6, 

58:3. 
149  Prop. 1999/2000:117, s. 59:5-6. 
150  Prop. 1999/2000:117, s. 60:2. 
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Alla typer av elektroniska signaturer 

Tillåtet att fullgöra ett rättsligt förfarande med elektroniska medel? 

Uppfyller eventuella myndighetsvillkor? 

3.2.2 Rättsfall 

Det finns för närvarande få vägledande avgöranden från svenska domstolarnas högsta instanser om 
användningen och hanteringen av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. I jämförelse 
finns flertal avgöranden från underinstanser. Av denna anledning kommer förstudien utgå från under-
instansernas avgöranden för att bilda en uppfattning av rättsläget och de rättsfrågor som hamnar i 
domstolar. Det finns emellertid många sådana avgöranden, och urvalet har begränsats. Avgörande 
är ordnade primärt efter bokstav (förvaltningsrätten, hovrätten, högsta domstolen, kammarrätten, 
regeringsrätten, tingsrätten) och sekundärt efter datum. 

3.2.2.1 Förvaltningsrättens (Göteborg) dom (20200527) i mål nr 2223-20 

Om förkastande av anbud eftersom den inte var undertecknat av behörig företrädare. Svaranden 
(Göteborgs stad) genomförde ett förenklat förfarande till vilket sökanden (näringsidkare) inkom med 
anbud. Sökanden angav att anbudet var undertecknat med en digital signatur. Svarande anförde att 
underskriften var skriven med ett ordbehandlingsprogram.151 
 
Utgångspunkten är att det inte finns formkrav för hur ett eventuellt undertecknande ska ske enligt 
lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Av betydelse för den upphandlande myndigheten är 
emellertid att anbudet blir bindande för anbudsgivaren när det gäller obligatoriska krav avseende 
skriftlig bekräftelse av anbud genom undertecknande av behörig firmatecknare. 
 

… Enligt förvaltningsrättens bedömning bör därför syftet med ett krav på att ett anbud ska vara 

undertecknat av en behörig person rimligen vara att den som undertecknat faktiskt kan knytas till 

det avgivna anbudet, vilket inte är möjligt när anbudsgivaren undertecknar anbudet maskinellt, 

istället för t.ex. med en egenhändig namnteckning eller med en elektronisk underskrift. En 

maskinell text i skrivstilsliknande typsnitt, vilket [sökande] använt sig av, kan enligt 

förvaltningsrätten inte likställas med att anbudet är undertecknat i den mening som har krävts. … 

                                                
151  I sammanhanget är svarandens resonemang intressant: ” … Enligt svensk rätt finns två tillgängliga metoder 

för det fall det föreskrivs att en handling ska vara underskriven; antingen ska handlingen skrivas under med 
en signatur med penna på papper eller så kan en s.k. kvalificerad elektronisk signatur användas, ... För att en 
elektronisk signatur ska kunna likställas med en egenhändigt skriven ska den göras i enlighet med [förordning 
(EU) nr 910/2014]. … i Förordningen [art 25.2] framgår att en kvalificerad elektronisk underskrift ska ha mot-
svarande rättsliga verkan som en handskriven underskrift. … En namnteckning framställd i ett ordbehandlings-
program är inte att likställa med en kvalificerad elektronisk signatur enligt Förordningen. Det finns inga kvalifi-
cerade anordningar eller certifikat för att kunna kontrollera vem som faktiskt utfärdat namnteckningen fram-
ställd i ordbehandlingsprogrammet och denna har således inte samma rättsliga verkan som ett egenhändigt 
undertecknande. [Sökanden] blir inte bundet av anbudet, och anbudet kan därmed inte heller anses vara un-
dertecknat. En upphandlande myndighet har enligt 12 kap. 7 § LOU rätt att kräva att anbud ska underskrivas 
med en avancerad elektronisk underskrift. Göteborgs Stad har inte valt att kräva en sådan signatur i nu aktuell 
upphandlingen. Göteborgs Stad har inte heller berett möjligheten att på annat elektroniskt sätt signera 
anbudet, t.ex. via BankID. Således är den enda typen av underskrift som kan uppfylla kravet en egenhändig 
signatur med penna på papper. …”. 
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3.2.2.2 Hovrättens (Svea) dom (20210115) i mål nr T8183-19 

Om ingående av avtal mellan två näringsidkare att deras enkla skuldebrev hade begränsningar för 
gäldenären (svarande) att invända mot nya borgenärer som kan komma att överta skuldebreven 
(kärande), även benämnt (eng.) ”cut-off” -klausul. Avtalen ska ha ”signerats” med ”BankID”. 
 
Hovrätten instämde med tingsrättens bedömning om att parterna kunnat ingå avtal om begräsningar 
i gäldenärens möjligheter att invända mot nya borgenärer. Däremot fann hovrätten en annan grund 
för bevisprövningen om sådana avtal ingåtts, till skillnad från tingsrätten som bedömde att ytterligare 
bevisning hade behövt åberopats av kärande eftersom 
 

… På de fakturor med verifikat som [kärande] har åberopat står det i och för sig att [svarande] 

har signerat med BankID. Det framgår även att verifikaten är utfärdade av Scrive. Vad Scrive är, 

och vilken innebörd ett verifikat av det aktuella slaget har, kan inte anses vara en sådan allmänt 

veterlig omständighet för vilken det enligt 35 kap. 2 § första stycket rättegångsbalken[152] inte 

krävs bevis. 

 
Hovrätten prövade istället omständigheterna i målet utifrån de principer som fastslogs i Högsta dom-
stolens dom (20171222) i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, NJA 2017:102) (a. 3.2.2.10). 
 

[Kärande] har som bevis för att avtal ingåtts med [svarande] genom användande av avancerade 

elektroniska underskrifter presenterat handlingar benämnda ”Godkännande av faktura” och 

verifikat som hör till dessa handlingar. På verifikaten anges att handlingarna har godkänts av 

[svarande] med svenskt BankID som autentiseringsmetod. Det anges också att verifikaten 

utfärdats av tjänsten Scrive och att dokumentens äkthet kan kontrolleras automatiskt på tjänstens 

hemsida. Det finns ingen anledning att ifrågasätta dessa verifikat. [Svarande] har heller inte 

invänt emot dem på något annat sätt än genom ett allmänt påstående om att han inte har godkänt 

dokumenten och att han inte har sett fakturorna förrän i samband med betalningsföreläggandet. 

Till detta kommer [kärandens] påstående – som [svarande] inte heller har invänt emot – att det 

skett delbetalningar avseende en av de fakturor som lagts fram. Utredningen är mot dessa 

utgångspunkter sådan att [kärande] måste anses ha visat att de aktuella avtalen ingåtts genom 

användande av avancerad elektronisk underskrift. Det har inte kommit fram något som tyder på 

att det funnits tekniska problem vid användandet av systemet och [svarande] har inte lagt fram 

någon bevisning till stöd för att avtalen ingåtts obehörigen från hans sida. 

 

3.2.2.3 Hovrättens (Svea) dom (20201203) i mål nr T 13982–19 

Om ingåendet av låneavtal mellan kärande (näringsidkare) och svarande (konsument) som upprätt-
ats över Internet med en avancerad elektronisk underskrift (”bank-id”). 
 

                                                
152  ”För omständighet, som är allmänt veterlig, kräves icke bevis. … ”. 
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Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Tingsrätten utgick från Högsta domstolens dom (20171222) 
i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, NJA 2017:102) (a. 3.2.2.10). I det första ledet bedömde tingsrätten 
att en avancerad elektronisk underskrift hade använts, eftersom båda parterna var ense om att en 
sådan hade upprättats med svaranden bank-id. 
 
I det andra ledet bedömde tingsrätten att svarande hade gjort antagligt att den avancerad elektroni-
ska underskriften framställts av obehörig. Mot detta talade visserligen att svaranden dels i sin polis-
anmälan och blanketten för bestridande endast angett att hennes bank-id hade blivit kapat, och 
ingen närmare misstanke om hur detta skulle ha gått till, dels hade gjort en amortering på ett lån 
som hon inte ansåg sig betalningsskyldig till, dels tog förhållandevis lång tid innan hon reagerade 
på aktiviteterna på hennes konto och polisanmälde bedrägeriet. Tingsrätten bedömde emellertid att  
 

[Svaranden] har lämnat en tydlig och sammanhängande berättelse och tingsrätten finner ingen 

anledning att betvivla hennes uppgifter. Hon har i och för sig lämnat lite olika uppgifter om när 

hon skulle ha upptäckt krediten och påstådda oegentligheter men inte på sätt att hennes uppgifter 

kan uppfattas som motsägelsefulla. Hon har i sitt förhör också lämnat en godtagbar förklaring till 

varför hon valde att göra en amortering. Hon har nämligen uppgett att hon blev rädd när hon fick 

faktura på betalning från [kärande] och för att slippa betalningskrav ville hon ”köpa tid” … Hon 

har också förklarat [varför] hon först senare upptäckte aktiviteterna på [hennes] Nordea-konto … 

Hennes förklaring till att hon inte haft koll på kontoaktiviteterna eller den post som skickats till 

henne … framstår som rimlig och tingsrätten ser ingen anledning att ifrågasätta den. 

Sammantaget framstår de uppgifter som [svarande] lämnat under sanningsförsäkran som 

trovärdiga och tillförlitliga. Att hon skulle ha blivit utsatt för ett bedrägeri stöds dessutom av de 

aktiviteter som förekommit på hennes konto … samt av den stora mängd krediter som enligt UC 

[Upplysningscentralen] har sökts i hennes namn. … 

 
Tingsrätten fann svarandens förklaring till hur någon skulle ha kunna komma över hennes personliga 
och hemliga kod till hennes bank-id som rimlig; att hon lämnat koden till en person som påstådd sig 
representera hennes bank. Hon hade ingen anledning att betvivla personen i samtalet, och endast i 
efterhand fått kunskap om att aldrig lämna ut koden på sådant sätt. 
 
Kärande hade i andra hand yrkat att betalningen skulle återgå med stöd av rättsprincipen condictio 
indebiti. Det var emellertid inte tvist i målet om att ett låneavtal hade ingåtts, varför det fanns en 
rättslig grund för utbetalningen även om kärande hade blivit vilseledd av någon som obehörigen 
hade använt svarandens bank-id. Det fanns inte heller något som tydde på att svarande hade 
tillgodogjort sig utbetalningen. Rättsprincipen var därför inte tillämplig. 

3.2.2.4 Hovrättens (Svea) dom (20201111) i mål nr FT 7229-19 

Om ingåendet av köpeavtal av två mobiltelefoner med abonnemang mellan kärande (näringsidkare) 
och svarande (konsument) som upprättats med ”pekskärm” på plats i butik. Svaranden invände med 
att han varken ingått avtalet eller hämtat ut och använt mobilerna. Av intresse i detta sammanhang 
är svarandens invändning mot namnteckningens äkthet. 
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Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Båda instanserna utgick från huvudregeln om att den som 
påstår att en namnteckning är äkta har bevisbördan för att påvisa att detta är övervägande sannolikt, 
i enlighet med gällande rättspraxis (NJA 1976 s. 667, se även RH 2009:49, RH 2013:16, RH 2014:27, 
RH 2015:45). Bevisreglerna i Högsta domstolens dom (20171222) i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, 
NJA 2017:102) (a. 3.2.2.10) var inte tillämpliga eftersom båda instanserna ansåg att ”signeringsme-
toden” inte motsvarande avancerade elektronisk underskrifter. 
 
Beviskravet, övervägande sannolikt, är lägre än det sedvanliga beviskravet i tvistemål. Käranden 
hade anfört att beviskravet skulle sättas ännu lägre med hänvisning till bland annat att ”signerings-
metoden” som använts ”… med penna eller finger på en elektronisk touchscreen, sker på ett sätt 
och ger ett resultat som medför att det är svårare att föra bevisning om namnteckningarnas äkthet.”. 
Hovrätten bedömde att  
 

Signering på touchscreen med penna eller finger utförs i allt väsentligt på samma sätt som en 

namnteckning på papper, även om underlaget för underskrifterna skiljer sig åt. Den 

namnteckning som utförs på touchscreen registreras elektroniskt och en avbild kan reproduceras 

genom utskrift på papper (sådana utskrifter har i detta mål också getts in av [kärande] som 

bilagor till avtalen). … 

 
Hovrätten tog även hänsyn till andra omständigheter som talade för att dels det inte är svårare att 
föra bevisning, dels kärande var den part som hade störst anledning att säkra bevisning. Personal 
som företrätt kärande var närvarande på plats i butik vid signering, och tillhandhöll nödvändig utrust-
ning för signaturmetoden. Det fanns ingen utredning som gav stöd för att kunden själv kunde välja 
eller efterfråga att göra sin namnteckning på ”touchscreen” istället för direkt på avtalshandlingarna. 
Inget i utredning tydde heller på att butikspersonalen i den aktuella situationen skulle ha invänt mot 
att genomförda namnteckningar endast angav initialer. Det fanns därför ingen anledning för dom-
stolen att tillämpa ett lägre beviskrav. 
 
Den av kärande åberopade bevisningen omfattade bland annat två avtalshandlingar med svarand-
ens personnummer antecknat, och att butikspersonal utförde en ID-kontroll. Hovrätten noterade att 
ingen bevisning lades fram som direkt berörde de omstridda namnteckningarnas äkthet, till exempel 
andra handlingar som ostridigt hade undertecknats av svarande i kombination med sakkunnigutlå-
tanden.153 Inte heller hade käranden fört fram närmare utredning om ID-kontrollen, till exempel munt-
lig bevisning eller skriftliga handlingar avseende normalt tillämpade rutiner. Att svarandens person-
nummer var antecknat i avtalen talade inte med någon större styrka mot att någon annan person 
kan ha uppträtt i hans namn, med eller utan uppvisande av legitimation. Hovrätten noterade dess-
utom att det på första sidan i de åberopade avtalen fanns en särskild ruta benämnd "Legitimation 
(obligatorisk uppgift)" som i båda fallen hade lämnats tom. Därutöver, att svaranden hade förlustan-
mält sin ID-handling kunde inte utesluta att han fortfarande hade den i behåll vid avtalssluten, men 
förlustanmälan ger i vart fall visst stöd för att avtalen hade ingåtts av någon annan. Hovrätten fann 
därför inte att kärande hade påvisat med övervägande sannolikt att svaranden undertecknat de aktu-
ella avtalen. 

                                                
153  Bevisningen verkar ha avsett att binda personen till avtalet genom identifiering, jämför Högsta domstolens dom 

(20171222) i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, NJA 2017:102) (a. 3.2.2.10). 



 
 Förstudie 
Författare Organisation Färdigställd Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-02-16 --- 0.31 68 (131) 

Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

3.2.2.5 Hovrättens (Svea) dom (20201023) i mål nr T 561-20 

Om ingåendet av låneavtal mellan käranden (två näringsidkare) och svarande (konsument) som 
upprättats över Internet med en avancerad elektronisk underskrift (BankID). Svaranden invände med 
att varken han eller någon annan för hans räkning har ingått avtal, och hans BankID har kapats av 
någon för honom annan okänd person, vilken ingått avtalet.  
 
Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Tingsrätten utgick från Högsta domstolens dom (20171222) 
i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, NJA 2017:102) (a. 3.2.2.10). I det första ledet bedömde tingsrätten 
att avancerade elektroniska underskrifter hade använts, eftersom svaranden varken hade yrkat att 
BankID inte uppfyllde de krav som ställs på avancerade elektroniska underskrifter, eller hade gjort 
gällande att det funnits tekniska problem med systemet. I det andra ledet bedömde tingsrätten att 
svarande inte hade gjort antagligt att den avancerad elektroniska underskriften framställts av obe-
hörig. Att svaranden hade anmält sin mobiltelefon stulen, och lämnat uppgifter i förhör, innan lånen 
togs gav visst stöd för obehörig användning av hans elektroniska underskrift. Det var emellertid inte 
tillräckligt med hänsyn till svarandens förklaringar till dels varför en fotografi av hans pass hade 
skickats in som underlag för ett av lånen, dels varför han inte fått brev från kreditupplysningen innan 
lånen togs, dels hur någon kunde ha upptäckt hans personliga kod. Inte heller kunde åberopade 
vittnesmål av svaranden ligga till grund för att bedöma vem som hade ansökt om lånen. 

3.2.2.6 Hovrättens (Svea) dom (20200608) i mål nr T 12567-19 

Om bland annat låneavtal mellan kärande (näringsidkare) och svarande (konsument) som upprättats 
över Internet med en avancerad elektronisk underskrift (BankID). Svarande invände att annan obe-
hörigen hade framställt underskriften. Kärande hade godtagit invändningen. Det fanns alltså inget 
låneavtal, men pengarna hade överförts till svarande. Kärande yrkade därför att betalningen sakna-
de rättslig grund och skulle återgå med stöd av rättsprincipen condictio indebiti. Hovrätten liksom 
tingsrätten fann att svaranden var i god tro, men vid den övervägande intresseavvägningen bedöm-
de båda instanserna att svarande agerat oaktsamt till händelserna som föranlett låneavtalet. Sva-
randen hade två mobiltelefoner med BankID, en var reserv förvarad hemma utan uppsikt med en 
sambo som tidigare olovligen tagit pengar från käranden. Båda instanserna ansåg att svaranden 
inte hade vidtagit tillräckliga åtgärder för att skydda sin BankID. Hovrätten nämnde att svaranden 
kunde ha ändrat sin kod eller avinstallerat BankID från den telefon som inte användes. 

3.2.2.7 Hovrättens (övre Norrland) dom (20200331) i mål B 236-20 

Om bland annat bidragsbrott. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Åklagaren gjorde gällande att 
den tilltalade hade lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan vid två ansökningar om föräldra-
penning. Den tilltalade medgav de faktiska omständigheterna men förnekade uppsåt. Tingsrätten 
fann det inte styrkt att den tilltalade hade direkt uppsåt att lämna oriktiga uppgifter, men hade agerat 
med likgiltighetsuppståt. 
 
Den tilltalade hade fått information om sina skyldigheter till Försäkringskassan i samband med an-
sökningarna, men uppgav att inte ha läst informationen. Ansökningarna hade undertecknats med en 
elektronisk underskrift på ”heder och samvete”. Enligt tingsrättens mening kunde den tilltalade inte 
ha undgått att uppmärksamma undertecknandet. 
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… Det förhållandet att [den tilltalade] har haft kännedom om att [ha] undertecknat ansökningar, 

utan närmare sätta sig in i sina skyldigheter gentemot Försäkringskassan, innebär att [den 

tilltalade] måste ha insett att det funnits en beaktansvärd risk för att uppgiftslämnandet skulle bli 

felaktigt. Genom att … trots detta inte [ha] vidtagit någon som helst åtgärd för att säkerställa att 

uppgiftslämnandet varit korrekt innebär att [den tilltalade] varit likgiltig inför denna risk. … 

 

3.2.2.8 Hovrättens (Skåne och Blekinge) dom (20191202) i mål nr FT 223-19 

Om ett kreditavtal mellan kärande (näringsidkare) och svarande (konsument) som upprättats över 
Internet med en avancerad elektronisk underskrift (BankID). Svarande invände att annan obehörigen 
hade framställt underskriften. Kärande hade inte anfört något bevis om påståendet att avtalet ingåtts 
eller hur det ingicks, men hovrätten instämde med tingsrättens bedömning: 
 

Även om [käranden] har att bevisa sitt påstående om att avtalet ingåtts med BankID tillhörande 

[svaranden], får det emellertid mot bakgrund av [svarandens] inställning anses tillräckligt att det 

på avtalet gjorts anteckning om att detta är ”ELEKTRONISKT SIGNERAD 2017-03-16 

21:50:37” och ”PERSONNUMMER [YYMMDD-nnnn]”. Tingsrätten utgår således från att ett 

BankID tillhörande [svarande] använts för att signera avtalet. 

 
Båda instanserna fann även att det fanns visst stöd för påståendet att någon obehörigt hade fram-
ställt underskriften, men hovrätten bedömde att svarande inte hade gjort påståendet antagligt. Hov-
rätten instämde inte med tingsrätten om att svarandens bristande kunskap om BankID och näthandel 
var tillräcklig för att påverka den slutliga bedömningen. Hovrätten ändrade därför tingsrättens dom-
slut. 

3.2.2.9 Hovrättens (nedre Norrland) dom (20180111) i mål nr B 1145-17 

Om grovt rattfylleri. Hovrätten fastställde tingsrättens dom. Den tilltalade hade invänt bland annat att 
ett slutresultat av alkoholprovtagning och analys inte var ”manuellt undertecknat” av handläggare. 
Tingsrätten fann emellertid ”… omständigheten att provresultatet överförts från Rättsmedicinalverket 
till Polismyndigheten på elektronisk väg, med elektronisk signatur istället för manuell underskrift för-
anleder inte någon annan bedömning. …”. 

3.2.2.10 Högsta domstolens dom (20171222) i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, NJA 2017:102)  

Om ett låneavtal mellan kärande (näringsidkare) och svarande (konsument) som upprättats över 
Internet med en avancerad elektronisk underskrift. I målet var det obestridligt att ett låneavtal upp-
rättats mellan en långivare (kärande) och en låntagare (svarande). Fråga om underskriften uppfyller 
lagkrav för en ”elektronisk avancerad underskrift” och om långivaren är den som framställt under-
skriften. 
 
Domstolen utgick från den allmänna bevisregeln om att en borgenär som åberopar ett skuldebrev i 
princip har bevisbördan för att underskriften är äkta. Avsteg från denna huvudregel kan göras vid 
masshantering av handlingar, till exempel användningen av kontokort. I sådana fall omvänds bevis-
regeln och gäldenären måste åtminstone göra antagligt att förfalskning föreligger, varefter borge-
nären måste bevisa handlingens äkthet. Till skillnad från traditionella underskrifter kan emellertid inte 



 
 Förstudie 
Författare Organisation Färdigställd Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-02-16 --- 0.31 70 (131) 

Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

någon slutsats dras om vem som framställt en elektronisk underskrift även om den uppfyller rele-
vanta tekniska säkerhetskrav och kan i det avseendet anse vara äkta. Enligt domstolen måste det 
därför först bedömas om den använda underskriften tillhör utställaren, därefter vem som har använt 
underskriften för att ange utställaren. 
 
I det första ledet måste långivare säkerställa att den använda tekniken för att ingå låneavtalet upp-
fyller högt ställda kvalitetskrav när de tillhandahåller den bakomliggande tekniska systemet. Dom-
stolen fastställde att avancerade elektroniska underskrifter uppfyller sådana krav. En långivare bör i 
allmänhet därför kunna uppfylla kraven om det kan visas att avtalet ingåtts med en teknik som mot-
svarar avancerade elektroniska underskrifter och att tekniken var utan problem vid tillfället av avtal-
ets ingående. Uppfylls kraven bör underskriften anses vara framställd genom identifiering med ut-
ställarens personliga kod och inte manipulerad. Den invändning som låntagaren kan göra i sådana 
fall är att underskriften framställdes obehörigen av någon annan utan samtycke eller annars rätt att 
framställa underskriften. 
 
I det andra ledet måste därför låntagaren göra åtminstone antagligt att underskriften framställdes av 
obehörig. Domstolen placerade bevisbördan hos låntagaren, oavsett om konsument eller inte, av 
flera skäl. Det är utställaren av en elektronisk underskrift som har förutsättningarna att kontrollera 
och skydda den säkerhetslösning som framställer underskriften, till exempel personlig kod. Det är 
utställaren som vet om den personliga koden har delats med annan. Det är utställaren som kan fatta 
misstanke om till exempel teknisk manipulation av sin dator. Att en elektronisk underskrift endast 
kan framställas av den som har tillgång till koden är ägnad att skapa en tillit hos förlitande parter, 
vilka ska kunna utgå från att endast utställaren kan ha framställt sin elektroniska underskrift. 
 
Domstolen ansåg att det var visat att ”… den teknik för elektronisk identifiering som användes vid 
undertecknandet av låneavtalet motsvarar skapandet av en sådan avancerad elektronisk under-
skrift…" enligt förordning (EU) 910/2014. Det framkom inte heller att det fanns tekniska problem vid 
tillfället för avtalets ingående. Låntagaren uppgav vara den enda som haft tillgång till sin bankdosa 
med tillhörande personlig kod. Det framkom inte att låntagarens dator var drabbat av virus eller utsatt 
för annan manipulation. Låntagaren hade mottagit e-post från någon som utgett sig för att vara lån-
givaren, men i övrigt var låntagarens anmälningar om bedrägeri till banken och polisen vaga kring 
låneavtalet. Låntagaren hade inte heller gett någon förklaring till varför pengarna från låneavtalet 
hade överförts till en familjemedlem, vilken förnekade ha kännedom om lånet. Domstolen fann sam-
mantaget därför att låntagarens elektroniska underskrift inte framställts av någon obehörigen. 

3.2.2.10.1 Diskussion 

Utmärkande med avgörandet från HD är att den inte berör frågan om materiel och metoder för att 
framställa underskriften. Gäldenären binds istället till ett avtal genom materiel och metoder för identi-
fiering. Med andra ord, det finns inte något som indikerar skapandet av vad domstolen menar är en 
sådan avancerad elektronisk underskrift. 
 
Utgångspunkten för domstolens resonemang verkar vara allmänna bevisregler och avstegen av dem 
vid masshantering. Att gäldenären måste göra åtminstone antagligt att underskriften framställdes av 
obehörig är emellertid inte det första ledet i domstolens bedömning; det första ledet är att bedöma 
om det rör sig om en underskrift som uppfyller högt ställda krav. Här verkar HD göra samma anta-
gande som hovrätten i frågan om skapandet av underskriften, vilken i sin tur utgick från tingsrättens 
bedömning. 
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… Den använda tekniken är, enligt vad som framgår av åberopad promemoria från 

Finansinspektionen, sådan att den motsvarar tekniken för skapandet av en s.k. avancerad 

elektronisk [underskrift] … Hovrätten anser med hänsyn till detta liksom tingsrätten att 4Finance 

styrkt att den som ansökt om lånet i [svarandens] namn identifierat sig som [svarande] 

elektroniskt genom teknik som i säkerhetshänseende är att jämställa med en avancerad 

elektronisk underskrift. 

 
Av den utredning som kan tas del av i domen talar emellertid mycket för att den tekniska metoden i 
målet avser elektronisk identifiering och inte elektroniska underskrifter. 
 

4Finance har gjort gällande att [svarande] signerade låneavtalet med hjälp av en teknisk lösning 

som är likvärdig med BankID och som tillhandahålls av företaget Instantor. Denna teknik 

beskrivs i en av 4Finance åberopad intern promemoria från Finansinspektionen som en 

”overlayer-teknik”, dvs. kunden loggar in på sin banktjänst via långivarens hemsida och Instantor 

samlar in nödvändig information, varvid kunden anses identifierad genom kombinationen av 

personnumret och bankinloggningen. Detta har enligt promemorian ansetts utgöra en 

”motsvarande teknik för elektronisk identifiering” enligt Finansinspektionens föreskrifter och 

allmänna råd FFFS 2009:1 (Föreskrifter och allmänna råd om åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism). 4Finance har vidare åberopat utdrag ur sina system vilka visar att 

[svarande] identifierats via ”ID_SERVICE”, vilket enligt 4Finance innebär att det är fråga om 

Instantors ”overlayer-teknik”.  

 
Finansinspektionens promemoria har inte återfunnits, men av underinstanserna hänvisade FFFS 
2009:1,154 numera upphävd och ersatt av FFFS 2017:11,155 framkom i 4 kap. om Kundkännedom 
att: 
 

3 §  Ett företag ska utföra identitetskontroll på distans genom att  

1. använda elektronisk legitimation för att skapa en avancerad elektronisk signatur enligt 

definition i 2 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer eller använda 

någon annan motsvarande teknik för elektronisk identifiering, eller 

2. säkerställa kundens identitet genom att på lämpligt sätt 

a) inhämta uppgift om kundens namn, personnummer eller motsvarande och adress, 

                                                
154  FFFS 2009:1 (konsoliderad version). 
 https://www.fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2009/20091/ (20200618) 
155  FFFS 2017:11 (konsoliderad version). 
 https://www.fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2017/201711/ (20200618) 

https://www.fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2009/20091/
https://www.fi.se/sv/vara-register/sok-fffs/2017/201711/
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b) kontrollera uppgifterna mot externa register, intyg, annan dokumentation, eller motsvarande, 

samt  

c) kontakta kunden genom att skicka en bekräftelse till kundens folkbokföringsadress, se till att 

kunden skickar in en kopia av id-handling, eller motsvarande. 

 
Det framkommer inte i författningarna med vilket bemyndigande Finansinspektionen utfärdade före-
skrifterna, men myndigheten hänvisar på sin webbplats för FFFS 2009:1 till lagen (2009:62) om 
åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, och för FFFS 2017:11 till lagen (2017:630) 
om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. I båda lagarna finns bestämmelser om 
bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrif-
ter om grundläggande åtgärder för kundkännedom enligt 2 kap. 3 § (8:1:2) respektive åtgärder för 
identitetskontroll enligt 3 kap. 7 och 8 §§ (8:1:9). 
 
Regeringen har genom 18 § 8 i förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering 
av terrorism bemyndigat Finansinspektionen, Spelinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen samt 
länsstyrelserna i Stockholms, Västra Götalands och Skåne län, för de verksamhetsutövare som står 
under respektive myndighets tillsyn, att meddela föreskrifter om åtgärder för identitetskontroll enligt, 
numera, lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (3:7-8). 
 
Av den nya lagen om åtgärder som ska vidtas för kundkännedom för identifiering och kontroll av 
kunden framgår i 3 kap. 
 

7 § En verksamhetsutövare ska identifiera kunden och kontrollera kundens identitet genom 

identitetshandlingar eller registerutdrag eller genom andra uppgifter och handlingar från en 

oberoende och tillförlitlig källa. 

När första stycket tillämpas får man använda medel för elektronisk identifiering och betrodda 

tjänster enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 910/2014 av den 23 juli 2014 

om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre 

marknaden och om upphävande av direktiv 1999/93/EG. Andra säkra identifieringsprocesser på 

distans eller på elektronisk väg som är reglerade, erkända, godkända eller accepterade av 

relevanta myndigheter får också användas. 

 
Varken i förarbetena till den tidigare lagen156 eller i förarbetena till den nya lagen157 kan utläsas annat 
än att regleringen avser identifiering. Det andra stycket i bestämmelsen är dessutom avsedd att vara 
ett förtydligande av gällande rätt. Det innebär att identifiering av kunden och kontroll av dennes 
identitet kan göras även på elektronisk väg.158 Detsamma kan utläsas av finansinspektionens be-
slutspromemoria till FFFS 2017:11 (a. 2.5). De nya föreskrifterna hänvisar numera till lagens be-
stämmelser. Det finns inget som heller talar för att finansinspektionen var bemyndigad att fastställa 

                                                
156  Prop. 2008/09:70, s. 186-188, s.ä. s. 72-73, 101-102. 
157  Prop. 2016/17:173, s. 523-524. 
158  Prop. 2018/19:150, s. 102. Stycket är infört genom lag (2019:774) om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder 

mot penningtvätt och finansiering av terrorism. 
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tekniska krav för elektroniska underskrifter. Slutsatsen är att formuleringen i FFFSS 2009:1 samman-
blandade elektronisk identifiering med elektroniska underskrifter. 
 
I tingsrätten hade 4Finance anfört att: 
 

Låneavtalet är undertecknat via en teknisk lösning som motsvarar en elektronisk signatur. Denna 

tekniska lösning tillhandahålls av företaget Instantor och är likvärdig med BankID. 4Finance har 

agerat genom Onea, www.onea.se. Instantors tekniska lösning fungerar genom en elektronisk 

signatur som en bank tillhandahåller, och den som har ingått avtalet har haft tillgång till 

[svarandens] elektroniska signatur. 

 
Det saknas underlag att utreda den tekniska metoden som användes i målet. I Tingsrättens (Attunda) 
dom (20180502) i mål nr T 6877-17 (a. 3.2.2.15), från nära samma period, kan emellertid hämtas 
ytterligare stöd för att den tekniska metoden avsåg identifiering. Därutöver är både företagen 4Finan-
ce, och deras koncern Onea.SE, och Instantor fortfarande verksamma. Det kan visserligen inte fort-
farande antas att företagen använder samma tekniska metoder, eller att 4Finance använder teknik 
från Instantor. En genomgång av deras webbplatser indikerar emellertid att Instantor tillhandhåller 
tjänster för dataanalys och -aggregation för bland annat utvärderingen av kreditrisk. Deras API till-
handhåller till exempel inga anrop för framställandet av underskrifter.159 På Onea.SE kan läsas under 
Vanligaste frågorna160 svaren till Hur ansöker jag?161 och Vem kan ansöka om ett lån?162 processen 
för att ingå avtal. Användningen av elektroniska underskrifter omnämns inte. 
 
Redogjorda metoder kan möjligtvis falla inom definitionen av Elektroniska underskrifter (a. 2.7), eller 
även utanför tillämpningsområdet för förordning (EU) 910/2014 eftersom förordningen inte påverkar 
ingåendet av avtal och deras giltighet eller andra rättsliga eller förfarandemässiga skyldigheter avse-
ende formkrav. Problemet är att HD aldrig prövade frågan. Av betydelse är att metoder för identifie-
ring kan avse olika syften. En autentisering163 kan avse ett steg i framställandet av en underskrift, 
men även avse att utföra andra handlingar, till exempel inloggning, bereda behörighet för att utföra 
säkerhetskänsliga åtgärder, eller godkänna en åtgärd som inte är en avsedd rättshandling. 
 
Det behöver alltså inte varit nödvändigt att avtalet ingåtts med en underskrift, men det var kriteriet 
som HD uppställde. Det uppstår i sammanhanget två andra frågor. Det ena frågan är om det inte 
var framställandet av en underskrift, vilken åtgärd föranledde att personen bands till ett avtal? En 

                                                
159  https://www.instantor.com/api/doc (20200618). 
160  https://www.onea.se/vanliga-fragor/ (20200618). 
161  ”Om du är en ny kund behöver du bara gå till hemsidan och fylla i formuläret där … . Välj lånebelopp och 

önskad månadsbetalning, fyll sedan i resten av ansökningsformuläret och slutför identifieringen. När du har 
gjort detta får du besked om din ansökan omgående, plus att du nu har din alldeles egna profil på Onea.se!”. 

162  ”För att få ett lån hos Onea.se måste du: Ha ett svenskt personnummer; Vara folkbokförd i Sverige; Ha ett 
svensk mobilnummer; Ha bankkonto i svensk bank; Kunna återbetala ditt lån i tid; Godkännas i vår kreditkon-
troll; Ha en egen profil på Onea.se.”. 

163  Förordning (EU) 910/2014 art. 3.5 ”… en elektronisk process som gör det möjligt att bekräfta den elektroniska 
identifieringen för en fysisk eller juridisk person, eller ursprunget för och integriteten hos uppgifter i elektronisk 
form”. 

https://www.instantor.com/api/doc
https://www.onea.se/vanliga-fragor/
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liknelse är att en person identifierar sig för tillträdde till en lokal, och därigenom anses ingått ett avtal 
om lån.164 Det saknas med andra ord en redogörelse för vilka andra händelser som ägt rum eller 
uppgifter som anförts från det första steget till det sista som upprättade ett avtalsförhållande. 
 
Den andra frågan är om innebörden av en underskrift, särskilt avancerad elektronisk underskrift, om 
sådana varken behöver särskiljas från identifiering eller användas för sin avsedda funktion. Den 
unionsrättsliga regleringen skiljer mellan identifiering och underskrifter för en anledning. Domstolen 
ansåg att den tekniska metoden uppfyllde kraven för en avancerad elektronisk underskrift enligt 
förordning (EU) 910/2014, men det framkommer inte att det fanns en underskrift, endast att personen 
hade identifierat sig. Det betyder att det blir viktigare att bevisa vem som framställde eller utförde en 
handling som ger rättsverkan, snarare än att underskriften är den rättshandling som ger rättsverkan. 
 
Avgörandet från HD hänvisas till numera i flera efterföljande rättsfall, till exempel Hovrättens (Svea) 
dom (20200608) i mål nr T 12567-19 (a. 3.2.2.6), Hovrättens (Svea) dom (20200608) i mål nr T 
12567-19 (a. 3.2.2.6). I nämnda rättsfall uppkom frågan om ett låneavtal som hade ingåtts med en 
avancerad elektronisk underskrift där svaranden invände med att underskriften var obehörigen fram-
ställt. Till skillnad från målet i HD var den bakomliggande tekniken BankID, men även i dessa rättsfall 
besvaras inte heller av olika skäl frågan om vad som är underskriften.165 

3.2.2.11 Kammarrätten (Göteborg) dom (20190421) mål nr 4765-18 

Om bland annat överklagan av ett beslut från Försäkringskassan om återkrav för felaktig ersättning 
på grund av felaktiga uppgifter från klagande i ett antal ärenden. Klagande hade invänt med att 
någon annan hade skickat in ansökningarna i hans namn. Både förvaltningsrätten och kammarrätten 
avslog överklagandet. 
 
I två ärenden hade ansökningarna skickats elektroniskt med ”bank-id” (ärende 6 och 8 i båda dom-
skälen). Båda instanserna i målet verkar ha resonerat utifrån Högsta domstolens dom (20171222) i 
mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, NJA 2017:102) (a. 3.2.2.10). Kammarrätten hänvisar uttryckligen 
till avgörandet från HD, och att klagande behövde göra åtminstone antagligt att ”… hans dåvarande 
sambo har använt hans bank-id utan hans medgivande…”. Av Förvaltningsrättens domskäl fram-
kommer (s. 9-10): 
 

Vad gäller ansökningarna som har gjorts elektroniskt, får det förutsättas att underskriften är 

korrekt, i den mån det inte finns anledning att misstänka att det finns tekniska brister som gör att 

äktheten i underskrifterna kan ifrågasättas. [Klagande] har inte gjort gällande att de aktuella 

elektroniska underskrifterna inte är äkta. Det har heller inte kommit fram något i målet som ger 

                                                
164  Jfr Hovrättens (Svea) dom (20201111) i mål nr FT 7229-19 (a. 3.2.2.4) om bevisningen som åberopades av 

kärande. 
165  S.ä. Kammarrätten (Göteborg) dom (20190421) mål nr 4765-18 (a. 3.2.2.11), om bland annat att obehörig 

framställde underskrifter i anmälningar till Försäkringskassan. S.ä. tingsrättens (Göteborg) dom (20180228) i 
mål nr T 1440-17, om bland annat att obehörig framställde underskrifter. S.ä. tingsrättens (Hudiksvall) dom 
(20180403) i mål nr T 2312-16 och tingsrättens (Södertälje) dom (20180424) i mål nr T 1696-15, båda om 
låneavtal mellan kärande (näringsidkare) och svarande (konsument) som upprättats över Internet med en 
avancerad elektronisk underskrift (BankID). I båda rättsfallen kom domstolen fram till att underskriften inte var 
framställd av obehörig. Jfr även tingsrättens (Göteborg) dom (20180327) i mål nr T 15401-16 som fann att 
underskriften var framställd av obehörig. 
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anledning att ifrågasätta att de är äkta. Försäkringskassan får därför, i och med att kassan har tagit 

emot korrekt undertecknade elektroniska ansökningar, anses ha fullgjort sin bevisbörda. 

Bevisbördan övergår då på [klagande] att göra sannolikt att de aktuella elektroniska 

ansökningarna har gjorts av någon annan än han, utan hans samtycke.  

 
I det första ärendet (6) fann Kammarrätten dels att ”… ersättningen [till klaganden] gått till hans eget 
konto talar starkt emot att det skulle vara någon annan än han som har lämnat uppgifterna i ansökan, 
...”, dels att klaganden ändrat sig från att tidigare angett att dåvarande sambo inte fått några inlogg-
ningsuppgifter till att han inte minns om så var fallet. Förvaltningsrätten uppmärksammade samma 
omständigheter bland flera andra.166 Till skillnad från Kammarrätten beaktade Förvaltningsrätten 
även att ansökningen i ärendet hade gjorts nära en tid som den klagandens dåvarande sambo hade 
gjort andra elektroniska ansökningar som hon blev dömd för bedrägeri i Värmlands tingsrätts dom 
(20180502) i mål nr B 5518-17. 
 
I det andra ärendet (8) var det fråga om en sådan ansökning som omfattades av brottsmålet i Värm-
lands tingsrätt. Det var styrkt i brottmålet att dåvarande sambon hade registrerat felaktiga uppgifter 
och genom vilseledande förmått Försäkringskassan att felaktigt betala ut ersättning till hennes eget 
konto. Den klagande var inte åtalad i målet, och hade tillerkänts skadestånd på grund av brottet. 
Förvaltningsrätten ansåg däremot inte att det följde att sambon agerat oberoende av klagande, me-
dan Kammarrätten fann att utfallet av brottsmålet talade ”med viss styrka” för att klagandens sambo 
obehörigen använt klagandens bank-id. 
 
Kammarrätten fann ändå, men med en skiljaktig mening, att klagande inte gjort antagligt att hans 
dåvarande sambo obehörigen hade använt hans bank-id med hänvisning till att klaganden dels hade 
ändrat sig från att tidigare angett att dåvarande sambo inte fått några inloggningsuppgifter till att han 
inte minns om så var fallet, dels hade enligt Försäkringskassans journalanteckningar kompletterat 
anmälan med muntliga uppgifter, och efter det samtalet inte regerat på utebliven utbetalning. Förvalt-
ningsrätten uppmärksammade samma omständigheter bland flera andra.167 

3.2.2.12 Kammarrätten (Göteborg) dom (20140924) mål nr 3459-14 

Om en kommunens protokoll som justeras med en avancerad elektronisk signatur upprättats i laga 
ordning. Kammarrätten fastställde förvaltningsrättens dom.168 Klagande (enskild) anförde att proto-
kollet inte hade skrivits under eftersom det inte fanns  en synlig underskrift, ”ingen blå-bläcksignatur”, 
och därmed var besluten i protokollet inte giltiga. Förvaltningsrätten avslog överklagandet med mo-
tiveringen att: 
 

Av [kommunallagen (1991:900)] framgår att ett protokoll fört vid kommunstyrelsens 

sammanträde ska justeras senast fjorton dagar efter sammanträdet på det sätt som fullmäktige har 

bestämt. I arbetsordning bestämmer fullmäktige om formerna för justeringen av protokollet. 

                                                
166  Att klagande dels hade ändrat inställning under målets handläggning, dels hade tidigare gett sin före detta 

sambo uppdrag att göra ansökningar för hans räkning, dels hade inte reagerat på kontrolluppgifter från Försäk-
ringskassan. 

167  Att klagande dels hade ändrat sin inställning under målets handläggning, dels hade gjort tidigare ansökningar 
i samråd eller samförstånd med dåvarande sambon, dels kunde ha lämnat inloggningsuppgifterna till sambon. 

168  Förvaltningsrättens (Göteborg) dom (20140526) i mål nr 11534-13. 
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Justeringen går normalt till på så sätt att ordföranden och två vid sammanträdets början särskilt 

utsedda ledamöter vid en sammankomst med sina underskrifter bestyrker att protokollet är riktigt. 

Syftet med justeringen är således att bestyrka riktigheten av vad som står i protokollet. 

[Kommunallagen] säger inget om att detta bestyrkande måste ske genom undertecknande med en 

penna. Det föreligger därför inget hinder enligt [kommunallagen] för att justera kommunala 

sammanträdesprotokoll med elektronisk signatur. Förvaltningsrätten anser därför att justeringen 

av kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesprotokoll inte kan anses ha skett på ett sätt 

som innebär att de justerade besluten inte har tillkommit i laga ordning eller att besluten strider 

mot lag eller annan författning. 

 

3.2.2.13 Regeringsrättens beslut (20021218) i mål nr 2572-2573-2002 (RÅ 2002 not 206) 

Om ett överklagande som hade undertecknats med en elektronisk signatur. Klagande (enskild) hade 
överklagat till kammarrätten med e-post ett beslut av en myndighet. Kammarrätten avvisade över-
klagan på grunden att den inte var egenhändigt undertecknad. Klagande överklagade till Regerings-
rätten och anförde bland annat att överklagandet hos kammarrätten var försett med en kvalificerad 
elektronisk signatur och att handlingen därigenom var egenhändigt undertecknad i förvaltningspro-
cesslagens (1971:291) mening. Överklagan till Regeringsrätten var också undertecknad med en 
elektronisk signatur. Regeringsrätten avvisade överklagan på grunden att den inte var egenhändigt 
undertecknad. 

3.2.2.14 Tingsrättens (Stockholm) dom (20190626) mål nr B 5092-19 

Om bland annat grovt penningtvättsbrott (åtalspunkter 5-6). Ett bankkonto hade öppnats med den 
tilltalades ”Bank-ID”. Pengar från ett annat brott hade överförts till bankkontot och därefter överförts 
med ”Swish” till andra mottagare, i huvudsak till den tilltalades släkt, vänner och bekanta. Tilltalade 
förnekade ha öppnat bankkontot och gjort överföringarna med Swish. Den tilltalade medgav med-
verkan i gärningen genom att under hot lämnat till obehöriga sina inloggningsuppgifter till sitt Bank-
ID och numren för Swish. 
 
Tingsrätten utgick från Högsta domstolens dom (20171222) i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, NJA 
2017:102) (a. 3.2.2.10), men utifrån ett straffrättsligt beviskrav; åklagaren måste styrka utom rimligt 
tvivel att den tilltalade upplåtit bankkontot och vidareöverförde pengarna. Tingsrätten ansåg att bank-
kontot hade öppnats med den tilltalandes Bank-ID till vilken pengarna hade överförts till och sedan 
från var ”mycket besvärande” omständigheter, varför den ankommer på den tilltalade att komma 
med en rimlig förklaring till dessa omständigheter. Vad den tilltalade hade berättat kunde inte kont-
rolleras, eftersom inga namn hade lämnats om vem som hade fått inloggningsuppgifterna och num-
ren för Swish. Tingsrätten kunde emellertid inte bortse från förklaringen, eftersom det inte följde att 
det inte kunde ha gått till som berättat. 
 
Bankkontot som använts vid gärningen verkade vara avsedd för penningtvätt, och kunde inte kopp-
las till den tilltalade på annat sätt, till exempel som ett person- eller lönekonto. Åklagaren hade inte 
lagt fram någon utredning om vad som krävs för att öppna ett konto hos banken i fråga. Det följde 
att allt som hade visats var att någon som har haft tillgång till den tilltalades telefon och Bank-ID 
kunnat öppna ett konto av aktuellt slag. 
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3.2.2.15 Tingsrättens (Attunda) dom (20180502) i mål nr T 6877-17 

Om indrivandet av två fordringar som övertagits av kärande (näringsidkare) från två kreditavtal som 
svaranden (konsument) hade ingått över Internet, där den ena kreditavtalet ingicks med en ”avan-
cerad elektronisk identifiering” som var ”… i säkerhetsavseende att jämställa med en avancerad 
elektronisk underskrift. …”.169 Den tekniska metoden i fråga tillhandahölls av Instantor och beskrevs 
som att ”Vid en kreditansökan lotsar Instator kunden till inloggningssidan hos kundens bank. Därefter 
loggar kunden in på samma sätt som när denne loggar in på sin internetbank. Instantor verifierar 
sedan kundens kontonummer, analyserar kundens kontotransaktioner och tillhandahåller informa-
tion till [kreditgivaren] om transaktioner på kundens bankkonton. På så sätt kan [kreditgivaren] dels 
verifiera kundens identitet och dels fastställa kundens återbetalningsförmåga.”. 
 
Tingsrätten utgick från en dom i hovrätten som senare överklagades till HD,170 men prövade åbero-
pat utdrag av käranden ur sina interna system som visar att ”BankID” har använts (”bank_id_mac” 
följt av en bokstavs- och sifferkombination) samt uppgifter om svarandens namn, personnummer, 
kontaktuppgifter samt kontonummer. Tingsrätten konstaterade att: 
 

[Kärande] får genom utdraget från [Instantor] anses ha visat att tekniken vid något tillfälle har 

använts. Av det aktuella utdraget saknas emellertid för skuldförhållanden väsentliga uppgifter 

såsom vad identifikationen avser, dvs. vilket kreditbelopp som är föremål för ansökan, samt 

tidpunkten för ansökan och om något belopp har utbetalats. Med hänsyn till dessa 

ofullständigheter och då det inte heller getts någon rimlig förklaring till omständigheten att det i 

utdraget anges att [svarande] är 45 år gammal (vilket han fyllt år 2018) kan den elektroniska 

signaturen inte tillförlitligen kopplas till det aktuella kreditavtalet och den i målet åberopade 

skriftliga handlingen (utdraget från Instantor) är därför inte, såsom ett skriftligt fordringsbevis, 

ägnad att bekräfta det nu påstådda fordringsförhållandet. 

 

3.2.2.16 Tingsrättens (Vänersborg) dom (20170407) i mål nr B 1859-13 

Tingsrätten prövade åtal mot sju tilltalade med brottsrubriceringarna grovt svindleri, grov urkunds-
förfalskning, grovt osant intygande, grov försvårande av skattekontroll. Två tilltalade var åtalade för 
grov urkundsförfalskning. Tingsrättens friande samtliga från alla brott. Åklagaren överklagade dom-
en för tre av de tilltalande avseende grovt svindleri och grovt osant intygande till Hovrätten för västra 
Sverige i mål nr B 2742-17, men som även friade samtliga i sitt avgörande (20180206). 
 
Av intresse här är den del i tingsrättens dom som bedömde åtalet för grov urkundsförfalskning gäll-
ande dels att en av underskrifterna på ett avtal inte var äkta, dels att sidor i årsredovisningen vid två 
tillfällen byttes mot andra, ändrade, sidor. Det senare åtalet berörde emellertid inte elektroniska 
materiel och metoder. I det förra åtalet framkommer av tingsrättens dom (s. 46) att metoden för att 
framställa underskrifterna på avtalet var: 
 

                                                
169  Jfr även den andra tekniska metoden: ”… en kod har använts (”WEB”) som identifieringsmekanism och att 

kreditbeloppet utbetalats. Eftersom [kärande] inte ens påstått att avtal träffats genom användande av en avan-
cerad elektronisk underskrift, bör någon bevislättnad inte ges käranden. …”. 

170  Högsta domstolens dom (20171222) i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, NJA 2017:102) (a. 3.2.2.10). 
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… ett system som ofta användes med s k elektroniska underskrifter. Detta fungerade på så sätt att 

de befattningshavare som ofta hade att underteckna avtal, däribland Jan-Åke Jonsson, Kristina 

Geers och Johan Formgren som för Saabs räkning (Automobile och Parts) har undertecknat 

Dukelevel-avtalet fick lämna sina underskrifter på juristavdelningen varefter de sparades på 

särskilt sätt och därefter kunde anbringas av juristavdelningen på t ex ett avtal trots att den 

enskilde befattningshavaren inte var fysiskt på plats när avtalet undertecknades. Den enda regel 

som fanns på Saab avseende användandet av elektroniska signaturer var att det aldrig fick ske 

utan tillåtelse av den berörde. Det fanns således inga regler avseende hur ett samtycke skulle 

dokumenteras utan detta kunde ske både via mail, telefon eller ett personligt samtal i korridoren. 

 
Åklagaren hade gjort gällande att den tilltalande obehörigen hade framställt en underskrift. Den 
namngivna utställaren framhöll både i förhör under polisutredningen och i vittnesmål inte ha minne 
av att ha godkänt en sådan framställning. Tingsrätten fann sammantaget emellertid att åklagaren 
inte hade styrkt att underskriften framställts utan utställarens medgivande. Tingsrätten lyfte fram dels 
att det inte fanns regler för att dokumentera samtycke vid användandet av systemet, dels att 
vittnesmålet inte kunde tillmätes stor betydelse, dels att förekomsten av bevis om ett godkännande 
lämnats per e-post kunde inte uteslutas eftersom förundersökningen inte genomsökt datorn för 
varken den tilltalade eller utställaren (se tingsrättens dom s. 60-63). 
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4 FUNKTIONELLA BEHOV AV OCH KRAV PÅ UNDERSKRIFTER 

Utifrån redogörelsen och utredningen av Termer och begrepp (a. 2) och Gällande rätt (a. 3) lämnar 
denna förstudie ett antal rekommendationer för att bedöma funktionella behov av och krav på under-
skrifter med elektroniska materiel och metoder. 
 

Begreppet underskrifter med elektroniska materiel och metoder avser alla former och funktioner av 
underskrifter och signaturer som kan representeras med digitalteknik, oavsett om avsikten är att under-
skriften ska ha en rättsverkan eller inte. 

 
Behovet av eller kravet på en underskrift för en handling är emellertid nödvändigtvis inte i sig tillräck-
ligt för att uppfylla en handlings funktionella skick, det vill säga för det syfte handlingen framställts 
och ska kunna användas och hanteras. Underskriften måste dessutom uppfylla ett eller flera funk-
tionella behov av och krav vilka möjliggör en särskild användning och hantering av underskriften 
som i sin tur möjliggör en särskild användning och hantering av handlingen. 
 
Formen och funktionen av en underskrift med elektroniska materiel och metoder kan brytas ner till 
tre utmärkande egenskaper: Urskiljbarhet (a. 2.16.2.2), Spårbarhet (a. 2.16.2.3), Ursprungligt skick 
(a. 2.16.2.4). Dessa egenskaper kan ses som ackumulerande nivåer, men det är inte nödvändigt. 

4.1 Urskiljbarhet 

Egenskapen Urskiljbarhet (a. 2.16.2.2) ger en visuell representation till en underskrift. Det är denna 
egenskap som av en människa igenkänns och associeras med en person. Underskriften kan vara 
en bild av en handskriven underskrift med papper och penna, eller från en skärm eller platta med 
pekdon. Det kan också vara text i innehållet eller metadata, men även en grafisk ikon eller symbol. 
 

Med andra ord, en underskrift med egenskapen urskiljbarhet motsvarar vad som tidigare tolkades in i 
begreppet Elektroniska signaturer (a. 2.7.2.2), och möjligtvis även numera Elektroniska underskrifter (a. 
2.7), för att fånga alla typer av ”underskrifter”, men vilka alltså bör istället ges den innebörd som redo-
gjorts för i denna förstudie under Termer och begrepp (a. 2). 

 
Generellt bör en underskrift med endast egenskapen urskiljbar inte tolkas ha någon rättslig betydel-
se.171 Tvärtom kan en sådan underskrift vara vilseledande, och av misstag lämnas utan avseende.172 
Av betydelse är dels att en visuell representation av en underskrift inte skiljer sig från tryckta åter-
givningar, dels att det är tydligt att en underskrift med elektroniska materiel och metoder som är 
avsedd att motsvara underskrifter med traditionella materiel och metoder avser en kontroll av det 
lagrade formatet, och inte den visuella återgivningen.173 
 
Det har emellertid påträffats ett undantag. I Hovrättens (Skåne och Blekinge) dom (20191202) i mål 
nr FT 223-19 (a. 3.2.2.8) godtog domstolen egenskapen visuell återgivning som tillräckligt för att 
bedöma en underskrift av ett kreditavtal. Även om ingåendet av Avtal (a. 5.1.5.1) har färre rättsliga 
begränsningar är detta inte en rekommenderad rättsutveckling för rättssäkerheten. Sådana under-
skrifter bör åtminstone inte anses motsvara avancerade elektroniska underskrifter. 

                                                
171  Jfr Förvaltningsrättens (Göteborg) dom (20200527) i mål nr 2223-20 (a. 3.2.2.1). 
172  Jfr EU-domstolens dom (20200528) i mål C‑309/19 P (ECLI:EU:C:2020:401) (a. 3.1.3.1). 
173  Jfr Urkund (a. 2.17). 
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Det kan däremot finnas anledning att ge information i anslutning till innehållet om typen av underskrift 
som framställts, hur den kan kontrolleras, och vilka rättsliga krav som den avser att uppfylla. Detta 
bör underlätta för samtliga parter och undvika missförstånd. 

4.2 Spårbarhet 

Egenskapen Spårbarhet (a. 2.16.2.3) avgränsar möjliga utställare till en underskrift. Avgränsningen 
kan ske i två led. Det första ledet är att underskriften kopplas till en Anordning (a. 2.16.2.1) som ska 
kunna antas vara under utställarens uteslutande kontroll. 
 

Ett exempel är verifiering av e-postadresser där en utställare kan knytas till en specifik e-postadress, 
även om det saknas kännedom om den faktiska personen bakom e-postadressen. På liknande sätt kan 
till exempel meddelanden till och från ett specifikt telefonnummer verifieras. 

 
Det andra ledet är att koppla den specifika Anordningen (a. 2.16.2.1) till en fysisk eller juridisk person 
genom en tillförlitlig metod för Identifiering eller legitimering (a. 2.16.2.5). 
 

Ett exempel är att personen använder BankID för att bekräfta sin identitet. Ett annat exempel är att 
fysiskt identifiera personen med en giltig legitimation eller intygsgivare. Ytterligare exempel är att koppla 
uppgifter till andra uppgifter som namn, e-post, telefonnummer, personnummer, adress eller motsva-
rande genom externa register, intyg, annan dokumentation, eller att personen får ett formulär till sin 
folkbokföringsadress vilket fylls i och skickas in med en kopia av id-handling, eller motsvarande. 

 
Att endast uppfylla egenskapen Spårbarhet (a. 2.16.2.3) bör emellertid inte vara tillräckligt för att 
framställa en underskrift, eftersom det kan bli fråga om endast en överföring av handlingar, vilket 
inte har ansetts tillräckligt för uppfylla formkrav på egenhändigt undertecknande eller elektroniska 
underskrifter.174 Det rekommenderas därför att egenskapen spårbarhet tillsammans med egen-
skapen Urskiljbarhet (a. 2.16.2.2) ska tolkas som Elektroniska underskrifter (a. 2.7) i förordning (EU) 
910/2014. Fråga därmed om det första ledet är tillräckligt eller om båda leden är nödvändiga. 
 
Det kan först uppmärksammas att unionsrätten tillåter pseudonymer, och ”Utan att det påverkar 
rättsverkan av pseudonymer enligt nationell rätt ska användningen av pseudonymer vid elektroniska 
transaktioner inte förbjudas.” (art. 5.2).175 Detta omnämns specifikt för certifikat (art. 3.14) och kvali-
ficerade certifikat (Bilaga 1), men artikel 5.2. förekommer i det första kapitlet (allmänna bestämmel-
ser). 
 

Jämför med hur det första ledet är vanligtvis tillräckligt för att ingå avtal över Internet mellan konsumenter 
och näringsidkare. Köparen behöver vanligtvis ange något namn till exempel för ett användarkonto eller 
en e-postadress. Det kan eventuellt finnas behov av att lämna en leveransadress. Det är emellertid först 

                                                
174  Prop. 2019/20:189. ”När möjligheten till elektronisk stämningsansökan infördes påpekade Lagrådet att en före-

skrift om att stämningsansökningar som förs över på elektronisk väg från åklagaren till domstolen ska hanteras 
enligt en särskilt säker datarutin inte är ett formkrav på samma sätt som kravet på egenhändig namnteckning 
eller elektronisk signatur. … ” (s. 30, s.ä. 36). 

175  Jfr förordning (EU) 910/2014. ”Bestämmelser om användningen av pseudonymer i certifikat bör inte hindra 
medlemsstaterna från att kräva identifiering av personer i enlighet med unionsrätten eller nationell rätt.” (skäl 
33). 
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vid betalning som personen behöver identifiera sig, och då egentligen mot sin bank, eller annan betal-
ningsmedel. 

 
Slutsatsen är att det första ledet är tillräckligt för att framställa elektroniska underskrifter, men det 
hindrar inte att en offentlig, eller privat, verksamhet med stöd av unionsrätten eller den nationella 
rätten kräva att personen identifierar sig, det vill säga att båda leden är uppfyllda. Ett möjligt exempel 
är Utställarangivelser (a. 2.17.4) för Urkunder (a. 2.17) vilka inte får vara anonyma, men fråga om 
de kan vara pseudonymer.176 

4.3 Ursprungligt skick 

Egenskapen Ursprungligt skick (a. 2.16.2.4) ger en kontrollfunktion till en underskrift eller för en 
handling. Distinktionen mellan underskrift och handling är viktig. Den förra metoden innebär att kon-
trollfunktionen kan utföras med underskriften, medan den senare metoden att kontrollfunktionen kan 
utföras med andra förfaranden. Det förra metoden kommer i detta avsnitt att benämnas underskrift-
ens kontrollfunktion och den senare metoden för handlingens kontrollfunktion. Från dessa metoder 
ska skiljas tekniska frågor om bland annat omslutning av underskrift och kontrollfunktion. 
 

Ett exempel på en teknisk metod för underskriftens kontrollfunktion är digitala signaturer. En utställare 
knyts till ett asymmetriskt nyckelpar som kan användas för att kontrollera ett innehåll. Det är genom 
utställarens digitala signatur som utställarangivelsen kan kontrolleras. Samma teknik, digitala signatur-
er, kan emellertid användas för att kontrollera handlingen, men knuten till en annan utställare. Skillnaden 
är alltså att den digitala signaturen inte är knuten till utställaren av underskriften i handlingen [innehållet]. 
I båda fallen kan sedan den digitala signaturen vara omsluten i handlingen eller förvarad på annan plats. 
 
Andra exempel på handlingens kontrollfunktion är tekniska förfaranden i system som kan låsa dokument 
eller påvisa med tekniska kontroller att dokumentet inte har förändrats, till exempel i affärs-, dokument-, 
verksamhets- , ärendehanteringssystem, eller system för bevarande. 

 
Skillnaden kan sammanfattas som: 

– Underskriftens kontrollfunktion: en underskrift som är urskiljbar (a. 4.1) och spårbar i ena eller båda 
leden (a. 4.2) och har ett logiskt samband till ett innehåll, vilka kan vara omslutna i en och samma 
handling, respektive, 

– Handlingens kontrollfunktion: en handling som innehåller en urskiljbar (a. 4.1) underskrift som är 
spårbar i ena eller båda leden (a. 4.2). 

I båda fallen kan ett påstående göras om att underskriften kan påvisas härröra omanipulerat från den 
som anges vara utställare. Att underskriftens kontrollfunktion är av väsentlig betydelse framkommer 
emellertid både av svensk rätt177 och av unionsrätt (art. 26). 
 

En avancerad elektronisk underskrift ska uppfylla följande krav: 

                                                
176  Jfr Högsta förvaltningsdomstolens dom (20210215) i mål nr 5903-20 … (sammanfatta) 
177  Jfr Urkund (a. 2.17), ”tillförlitlig kontroll av utställarangivelse”. 
 Jfr prop. 2019/20:189. Det är inte endast säkerhetsfunktionen av en underskrift som verkar vara relevant. Att 

uppfylla motsvarande säkerhetskrav vid överföring utgör inte ett formkrav, och kan inte heller uppfylla ett form-
krav på egenhändigt undertecknande eller elektroniska underskrifter (s. 30, s.ä. 36). 
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a) Den ska vara unikt knuten till undertecknaren. 

b) Undertecknaren ska kunna identifieras genom den. 

c) Den ska vara skapad på grundval av uppgifter för skapande av elektroniska underskrifter som 

undertecknaren med hög grad av tillförlitlighet kan använda uteslutande under sin egen 

kontroll. 

d) Den ska vara kopplad till de uppgifter som den används för att underteckna på ett sådant sätt 

att alla efterföljande ändringar av uppgifterna kan upptäckas. 

 
Slutsatsen är att underskrifter som inte har en kontrollfunktion som kan knyta utställaren till innehållet 
inte kan vara sådana underskrifter med elektroniska materiel och metoder som motsvarar underskrifter 
med traditionella materiel och metoder. Med andra ord, det finns ingen kontrollfunktion kopplat till ut-
ställaren och innehållet för att kontrollera utställarangivelsen i lagrad form, det vill säga en äkthetspröv-
ning. Underskrifter som saknar en sådan kontrollfunktion kan därför inte heller tolkas motsvara Avan-
cerade elektroniska underskrifter (a. 2.7.4) i förordning (EU) 910/2014, även med hänsyn till att för-
ordningen avser att vara teknikneutral, eftersom det är ett grundläggande funktionellt krav som inte 
uppfylls och inte ett tekniskt krav. Det följer från detta bland annat att endast avancerade elektroniska 
underskrifter kan vara avsiktsurkunder och tillfällighetsurkunder,178 och ”lägre typer” av elektroniska 
underskrifter faller utanför begreppet urkunder. 
 
Med andra ord, underskrifter med elektroniska materiel och metoder som motsvarar underskrifter med 
traditionella materiel och metoder inom svensk rätt bör motsvara avancerade elektroniska underskrifter 
inom unionsrätten. En översikt av metoderna i förhållande till befintliga Termer och begrepp (a. 2) 
redogörs för i Tabell 9. 

Tabell 9 En uppställning av tolkningen av de olika termerna för och de egenskaper som begreppen avser med underskrifter 

med elektroniska materiel och metoder. 

Term Begrepp Kommentar 

Elektronisk underskrift Underskriften kan urskiljas och knytas till 
en utställare. 

Spårbarhet i första ledet. Till exempel, 
ett unikt e-postkonto eller telefonnumm-
er, men som inte har knutits till en fysisk 
person. 

Elektronisk signatur Underskriften kan urskiljas och knytas till 
en utställare, och verifiera innehållet. 

Spårbarhet i första ledet. Till exempel, 
en digital signatur som inte har knutits till 
en fysisk person.  

Elektronisk underskrift Underskriften kan utskiljas och knytas till 
en utställare och fysisk eller juridisk per-
son. 

Spårbarhet i båda leden. 

Elektroniskt dokument 
(utan avancerad elek-
tronisk underskrift) 

Utställare och innehåll kan verifieras ge-
nom ett visst tekniskt förfarande. 

En elektronisk underskrift med spårbar-
het i båda leden. För kontroll av innehåll-
et kan tänkas till exempel lösenordskyd-

                                                
178  Jfr prop. 2012/13:74. ”… Det är utställarangivelsen avseende handlingen i dess lagrade form som ska kunna 

kontrolleras.” (s. 70). 
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Term Begrepp Kommentar 

dade dokument, versionskontroll av do-
kument, digital signatur som inte är knu-
tet till utställaren. 

Handling med avancer-
ad elektronisk undersk-
rift. 

Underskriften kan utskiljas och knytas till 
en utställare och fysisk eller juridisk per-
son, och verifiera innehållet, samt övriga 
krav. 

Uppmärksamma att en sådan handling 
kan vara ett ”elektroniskt dokument”. 

 
En annan utmärkande skillnad med underskriftens kontrollfunktion är att det finns en underskrift, till 
skillnad från handlingens kontrollfunktion. Med andra ord, det finns en avgränsad mängd data som 
kan särskiljas och som kan utföra kontrollfunktionen. Denna underskrift kan även omslutas tillsam-
mans med handlingen, det vill säga kontrollfunktionen finns tillsammans med eller inom handlingen. 
Med andra ord, det finns något specifikt att bevara. I jämförelse kräver handlingens kontrollfunktion 
per definition ”något” för att behålla relevanta samband inom och utanför handlingen, till exempel 
spårbarheten till utställaren, och kontrollfunktionen till handlingen. Att bevara dessa samband kan 
kräva till exempel all dokumentation om aktiviteter som sker i en process.179 Utvärderingen av såda-
na ”underskrifter” är en fråga om utredning och bedömning, till exempel en sammanställning av log-
gar och värdering av information som kanske är eller inte är en underskrift. Av de Rättsfall (a. 3.2.2) 
som redogjorts finns risk att slutsatserna kan utfalla oförutsägbart. 
 
 

  

                                                
179  Se vidare Riksarkivet, Framställning och bevarande av elektroniska signaturer, a. 6.och däri diskussionen om 

”systemberoende metoder”. 
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5 OLIKA FALL 

 eSam Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter (a. 6) 

I detta avsnitt redogörs olika fall som kan påverka bedömningen av användandet och hanteringen 
underskrifter med elektroniska materiel och metoder. Termer och begrepp har i första hand sådan 
innebörd som framkommit i Funktionella behov av och krav på underskrifter (a. 4), och därefter vad 
som annars redogjorts för i Termer och begrepp (a. 2) och Gällande rätt (a. 3). 

5.1 Allmänna fall 

5.1.1 Arkivhandlingar 

I svensk rätt har myndigheters arkivhandlingar av vikt bedömts vara av sådant skyddsvärt behov att 
förfalskning av sådana handlingar ska anses vara grov urkundsförfalskning enligt BrB 14:3. Förarbe-
tet till bestämmelsen diskuterar inte regleringen särskilt mer än att senaste ändringarna avser att 
modernisera och förtydliga lagrummet.180 En genomgång av gällande rätt innan de senaste lagänd-
ringarna, vilket alltså bör fortfarande vara vägledande för BrB 14:3, kan hämtas i betänkandet SOU 
2007:92 (a. 2.3.3): 
 

… Med myndighet förstås såväl domstol som ämbetsverk eller annan statlig eller kommunal 

myndighet. Av skrivningen förstås att det inte räcker med att urkunden utgör en arkivhandling. 

Det förutsätts därutöver att handlingen är ”av vikt”, dvs. att den har en högre grad av betydelse än 

arkivhandlingar i stort. Myndigheters expeditionshandlingar är t.ex. inte annat än i undantagsfall 

att anse som handlingar av vikt enligt förevarande bestämmelse. Bestämmelsen torde dock vara 

tillämplig på gravationsbevis och vissa viktigare domstolsavgöranden. Även utländska 

myndigheters arkivhandlingar omfattas av bestämmelsen. 

 
Det följer av diskussionen om Ursprungligt skick (a. 4.3) att för urkunder kan inte tolkas någon annan 
lämplig typ av underskrift än avancerade. Att handlingen är ”av vikt” kan tala för att underskriften inte 
ska gallras (a. 5.1.5) och måste bevaras (a. 5.1.2). 

5.1.2 Bevarande 

 eSam, Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter (a. 10, 13.3) 

 Riksarkivet, Framställning och bevarande av elektroniska signaturer (a. 5)  

 Riksarkivet, Framställning och bevarande av elektroniska signaturer, avsnitt 6. 

Att bevara elektroniska underskrifter som beskrivet i detta avsnitt kan behöva dels teknikoberoende 
rutiner och åtgärder, dels teknikberoende rutiner och åtgärder, vilka kan vara teknikspecifika. För 
det sistnämna hänvisas vidare till FormatE, medan för det först- och andra nämnda hänvisas vidare 
till underlag från verksamhetens arkivmyndighet eller annan med motsvarande ansvar. Till exempel, 
för statliga myndigheter se vidare Riksarkivets föreskrifter om arkiv och bevarande. 

                                                
180 Prop. 2012/13:74, a. 5.3, s. 71. 
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5.1.2.1 Elektroniska underskrifter 

Elektroniska underskrifter har ingen kontrollfunktion. Det är den som är ansvarig för att bevara hand-
lingarna med sådana underskrifter som ”blir” och utför kontrollfunktionen, vilken kan påvisa att un-
derskriften har Spårbarhet (a. 4.2) och är i Ursprungligt skick (a. 4.3). 
 

Här kan användas sådana metoder som handlingens kontrollfunktion, vilka kan vara ett led i till exempel 
en diarieföring. Diarieföring kan emellertid innefatta ett förfarande som inte nödvändigtvis innebär vad 
som sagts om ”handlingens kontrollfunktion”, till exempel endast rutiner för registrering och omhänder-
tagande av handlingar. I detta sammanhang kan diarieföringen fungera som en typ av "kontrollfunktion", 
vilket avser ett annat begrepp än vad som avses med "handlingens kontrollfunktion", men med ett när-
liggande syfte; dokumentation för att kunna redogöra inkomna och upprättade handlingar i ett visst skick. 

 
Att uppmärksamma är att elektroniska underskrifter inte är mer annorlunda än andra elektroniska 
handlingar, varför det bör lämpligen vara tillräckligt att bevara dem med sedvanliga teknikoberoende 
rutiner och åtgärder, vilka kan understödjas av teknikberoende rutiner och åtgärder, från början till 
slutet av processen med att framställa, använda och hantera den elektroniska underskriften. 

5.1.2.2 Avancerade elektroniska underskrifter 

Avancerade elektroniska underskrifter har en kontrollfunktion.181 Fråga om den kontrollfunktionen 
behöver bevaras, och hur den kan bevaras. 
 
Om det funktionella skicket av en handling kan uppfyllas med en elektronisk underskrift och under-
skriften har framställts med en avancerad elektronisk handling tolkas här det möjligt att inte behöva 
bevara den avancerade elektroniska underskriftens kontrollfunktion. Det bör i dessa fall vara tillräck-
ligt att handlingen tillsammans med den avancerade elektroniska handlingen hanteras med samma 
krav som gäller för bevarandet av Elektroniska underskrifter (a. 5.1.2.1). 
 

I prop. 2019/20:189 framfördes att i processrättsliga sammanhang bör utställarangivelsen fylla en viktig 
funktion i situationer där det finns en beaktansvärd risk att ett förfarande obehörigen inleds i en annan 
persons namn (s. 29, 32, 40). Det tolkas som avancerade elektroniska underskrifter i sådana förfaran-
den är särskilt viktigt vid början av ett förfarande. Har ett förfarande påbörjats och berörda inte invänt 
mot att detta obehörigen anhängiggjorts i deras namn bör kontrollfunktionen för ansökan ha uppfyllt sitt 
syfte och kan låtas förfalla. 

 
Om det funktionella skicket av en handling däremot endast kan uppfyllas med en avancerad elek-
tronisk underskrift, och underskriften har framställts med en sådan typ av underskrift, bör den un-
derskriftens kontrollfunktion bevaras. Till exempel, för handlingar som Urkunder (a. 2.17). 
 
Fråga om vad som krävs för att bevara den avancerade elektroniska underskriftens kontrollfunktion. 
Den tolkning som görs här är att när den avancerade elektroniska underskriften inte längre kan på-
visa Spårbarhet (a. 4.2) och Ursprungligt skick (a. 4.3) uppfyller den inte längre kraven för ”avance-
rade elektroniska underskrifter” vare sig inom eller utanför förordning (EU) 910/2014. Som nämnt 
kan underskriften emellertid fortfarande uppfylla kraven för vanliga elektroniska underskrifter. 
 

                                                
181  Vad som benämndes underskriftens kontrollfunktion i Ursprungligt skick (a. 4.3). 
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Det kan därför skiljas mellan att formkrav är uppfyllda vid underskriftstillfället, och att bevisa att form-
krav var uppfyllda vid underskriftstillfället. Det förra kan till exempel kräva en giltig digital signatur vid 
tillfället för underskrift som sedan förfaller, medan det senare intygar, "loggar" och tillför annan doku-
mentation om underskriftstillfället. Från det sistnämnda kan skiljas behovet att påvisa att en under-
skrift hela tiden är eller var giltig. 
 
Det följer att endast två metoder finns för att bevara en avancerad elektronisk underskrift. Den ena 
metoden är att Bevara kontrollfunktionen (a. 5.1.2.2.1). Den andra metoden är att Påvisa kontroll-
funktionen (a. 5.1.2.2.2). 

5.1.2.2.1 Bevara kontrollfunktionen 

Möjligheterna för att bevara kontrollfunktionen beror på val av tekniska metoder, vilka behandlas i 
FormatE, men utifrån den i nuläget vanligaste påträffade metoden med Digitala signaturer (a. 2.3) 
kan belysas två problem. 
 
Det ena problemet är, förenklat, att den digitala signaturen utgörs av två centrala kryptografiska 
algoritmer: asymmetriska krypteringar och hashfunktioner. Dessa algoritmer kan med tiden bli enk-
lare att ”förfalska”, till exempel på grund av nya typer av attacker eller nya tekniska utvecklingar. Det 
finns ingen möjlighet att ”uppdatera” den digitala signaturens algoritmer eftersom det innebär per 
definition att en annan underskrift framställs [med andra algoritmer]. Om den digitala signaturen 
emellertid från början framställs med algoritmer som har implementerats med lämpliga val kan den 
ändå få en relevant lång livslängd. Till exempel, med nyckellängder och kondensatvärden som är 
”långa”; i dagsläget 256- eller 512- bit. 
 
Det andra problemet med digitala signaturer är att certifikatet som används för Spårbarhet (a. 4.2) 
kan med tiden upphöra att gälla.182 Ett certifikat är förenklat en elektronisk handling som innehåller 
dels den digitala signaturen som beskrivet i föregående stycke, dels uppgifter om vem som är ägare 
till den digitala signaturen. Den som utställer certifikatet använder sin digitala signatur för att intyga 
certifikatet. Det betyder att problemen i föregående stycke är lika tillämpliga för certifikat, däribland 
att det inte är möjligt att bara ”uppdatera” ett certifikat; ett nytt certifikat måste utfärdas. Ett annat 
problem är frågan om vem som certifierar den som certifierar? En certifikatutfärdare kan antingen 
certifiera sig själv (rot-certifikat) eller bli certifierat av andra. Möjligheten att påvisa giltigheten av ett 
certifikat kan därför vara beroende av andra certifikat, vilka kan i sin tur vara beroende av andra 
certifikat. Denna ”kedja” av certifikat föranleder två nya problem. Det ena problemet är att en certi-
fikatutfärdare i kedjan kan upphöra sin verksamhet eller dra tillbaka sina certifikat.183 Det andra 
problemet är att val av tekniska metoder för certifikat kan skilja sig dels mellan certifikatutfärdare, 
dels mellan dem och den som ska validera, vilket kan försvåra valideringen av certifikat med följd att 
utfallet kan bli giltigt, ogiltigt eller obestämt. 
 

                                                
182  Livslängden av certifikat beror på det funktionella skicket. Rot-certifikat kan ha betydligt längre livslängder, 

medan certifikat för program kan vara mer begränsade. Till exempel, för webbläsare har på sistone livslängden 
för certifikat begränsats ner till ungefär 1-2 år. 

 Apple, About upcoming limits on trusted certificates, 20200303. 
 https://support.apple.com/en-us/HT211025 (20200627) 
 Mozilla, Root Store Policy, 202001. 
 https://www.mozilla.org/en-US/about/governance/policies/security-group/certs/policy/ (20200627) 
183  Se Tillfälligt upphävande (a. 2.5.1.4), Återkallande (a. 2.5.1.5). 

https://support.apple.com/en-us/HT211025
https://www.mozilla.org/en-US/about/governance/policies/security-group/certs/policy/
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För den begränsade tid den digitala signaturen tillsammans med nödvändiga certifikat är giltiga är 
emellertid samtidigt kontrollfunktionen bevarad. Det kan vara möjligt att även förlänga denna ”giltig-
hetstid” genom att ställa särskilda krav på utställarnas certifikat. Till exempel, krav på att certifikatet 
har implementerat specifikt lämpliga algoritmer, att livslängden på certifikat ska gälla för viss tid, att 
kedjan av certifikat mellan utställarens certifikat och certifikatutfärdarnas certifikat är ”kort”. Fråga 
om lämplighet och den praktiska genomförbarheten av sådana krav lämnas till en annan förstudie 
eller utredning. Med andra ord, det bör vara tillräckligt att bevara en avancerad elektronisk underskrift 
under sin ”giltighetstid” tillsammans med sådana åtgärder som nämnts för Elektroniska underskrifter 
(a. 5.1.2.1). 
 
Att bevara kontrollfunktionen av digitala signaturer över längre tid är däremot problematiskt. Det kan 
däremot finnas eller tillkomma andra tekniska metoder som är mer lämpliga. För denna diskussion 
hänvisas vidare till FormatE. 

5.1.2.2.2 Påvisa kontrollfunktionen 

 eSam Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter (s. 54, 75-77) 

 Riksarkivet Framställning och bevarande av elektroniska signaturer a. 6 

Ett alternativ till att Bevara kontrollfunktionen (a. 5.1.2.2.1) är att endast påvisa dels att kontroll-
funktionen fungerade och utfördes, dels att utfallet av kontrollfunktionen var giltigt. Denna kontroll 
eller validering kan sedan bestyrkas. 
 
Att påvisa kontrollfunktionen tolkas här ytterst avse en bestyrkt kopia av underskriften tillsammans 
med innehållet, eftersom den ursprungliga underskriftens kontrollfunktion kommer med tiden att 
förfalla, och inte kunna påvisas vara mer särpräglad än annan information i elektronisk form. Den 
kan emellertid fortfarande vara funktionell i avseendet att kunna kontrollera det utställda innehållet. 
Detta kan jämföras med en bestyrkt fotokopia av en handskriven underskrift på papper med penna. 
 

En annan åtgärd är att framställa en bestyrkt avskrift av handlingen innehåll, till exempel att endast 
innehållet kopieras eller att handlingen framställs igen [konverteras] men förlorar den avancerade elek-
troniska underskriften. En avskrift bör emellertid betraktas mindre lämpligt, eftersom det endast kan 
bestyrka innehållet, och kan inte påvisa den avancerade elektroniska underskriftens kontrollfunktion. Av 
betydelse är alltså att även bestryka själva underskriften. 

 
Fråga om vad som krävs för ett bestyrkande. Utgångspunkten har i standarder varit att handlingen 
med den avancerade elektroniska underskriften tillförs en avancerad elektronisk underskrift, avance-
rad elektronisk stämpel (a. 2.8.3), eller avancerad elektronisk tidsstämpel (a. 2.9.2). Av betydelse 
bör därför vara att inte ta bort den ursprungliga underskriften eller på annat sätt separera den från 
det underskrivna innehållet. Det kan dessutom finnas andra skäl att inte utföra en Gallring, rensning 
(a. 5.1.7) av den ursprungliga underskriften. 
 
En bestyrkt kopia med en avancerade elektronisk underskrift, stämpel eller tidsstämpel kommer em-
ellertid att behöva bevaras för begränsad tid eller all framtid, vilket aktualiserar diskussionen om att 
behöva bevara deras respektive kontrollfunktion. Alternativen är fortfarande detsamma, det vill säga, 
att antingen Bevara kontrollfunktionen (a. 5.1.2.2.1) eller att påvisa kontrollfunktionen. Det senare 
alternativet introducerar begreppet rekursivt bestyrkande. Det betyder att innan kontrollfunktionen 



 
 Förstudie 
Författare Organisation Färdigställd Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-02-16 --- 0.31 88 (131) 

Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

av de bestyrkande underskrifterna, stämplarna eller tidsstämplarna upphör att gälla måste de i sin 
tur bestyrkas. 
 
Begreppet rekursivt bestyrkande har specifikt påträffats kommit i uttryck som  

– myndighetsstämpel och omstämpling, 
– tidsstämplar och rekursiva tidsstämplar, 
– valideringsintyg.184 

För begreppet myndighetsstämpel avses elektroniska stämplar,185 vilka antas avse avancerade så-
dana. För tidsstämplar avses elektroniska tidsstämplar med avancerade elektroniska underskrifter 
eller stämplar, men inte nödvändigtvis från en kvalificerad tillhandahållare. För valideringsintyg kan 
avses samtliga nämnda metoder och avancerade elektroniska underskrifter. Fråga om vilken av 
dessa metoder som är mer eller mindre lämpliga för att utföra en bestyrkt kopia. Val av metod bör 
lämpligen bedömas utifrån den innebörd som läggs i begreppet bestyrkande, till exempel att ett be-
styrkande kan endast utföras av fysiska personer, eller att ett bestyrkande är endast en fråga om 
teknisk bevisning. Följande kan uppmärksammas: 

– Av betydelse för elektroniska underskrifter är att dessa endast kan användas av fysiska person-
er. 

– Av betydelse för elektroniska stämplar är att dessa endast kan dels utfärdas av juridiska perso-
ner, dels säkerställa ursprung och integritet. 

– Av betydelse för elektroniska tidsstämplar är dels att dessa kräver elektroniska underskrifter eller 
stämplar, dels att dessa endast kan påvisa existensen av uppgifter vid en given tidpunkt. 

Gemensamt för samtliga tre metoder är att de vanligtvis använder digitala signaturer för att kontrolle-
ra att handlingen är i Ursprungligt skick (a. 4.3), men vars utställare blir personer på myndigheten 
eller myndigheten som juridisk person. Med andra ord, metoderna inför en kontrollfunktion för den 
ursprungliga handlingen.186 Frågan blir då vad skillnaden är med att bevara den ursprungliga kon-
trollfunktionen genom 

– att införa en av de uppräknade kontrollfunktionerna för handlingen, och 
– att påvisa kontrollfunktionen med andra metoder, till exempel dokumentation eller registrering 

vid diarieföring. 

Denna gränsdragning är ytterst en fråga för domstolarna. Den tolkning som görs här är att den ursp-
rungliga kontrollfunktionen har en sådan central betydelse enligt gällande rätt att den bör bevaras 
med metoder som kan dels deduktivt påvisa att kontrollfunktionen var giltig, dels särprägla handling-
en, dels spåra och ställa till ansvars behöriga utställare av bestyrkandet. 
 

                                                
184  Som beskrivet under möte med Digg den 24 april 2019, 13:00-17:00 (RA 39-2019-2511). 
185  eSam, Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter. “Som en kompletterande åtgärd 

vid bevarande av e-underskrivna handlingar kan myndigheten även stämpla handlingen och dess validerings-
data med myndighetens elektroniska stämpel. Syftet med en sådan stämpling är att visa att myndigheten har 
utfört en äkthetskontroll när handlingen inkom, vad utfallet av kontrollen blev och att informationsinnehållet 
inte har ändrats efter det att kontrollen gjordes.” (s. 54). 

186  Vad som benämndes handlingens kontrollfunktion i Ursprungligt skick (a. 4.3). 
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För jämförelse. En handling på papper med en egenhändig underskrift som inkommer till en myndighet 
dokumenteras, till exempel vid diarieföring. Fråga om vilken betydelse dokumentationen har för en såd-
an handling? Till exempel, om det finns en kopia av handlingen, och den ursprungliga handlingen förlo-
ras, kan det sägas att kopian har samma rättskraft som den ursprungliga handlingen eftersom originalet 
diariefördes? Dokumentationen kan redogöra för att formkrav var uppfyllda vid handlingens inkomst, 
men är det tillräckligt för att påvisa det, eller för att kunna åberopa handlingen igen? 

 
Det förefaller något motsägande att avancerade elektroniska underskrifter som ska kunna äkthets-
prövas genom deras kontrollfunktion istället kan "prövas" genom dokumentation eller andra metoder 
som saknar de egenskaper som förutsätts för den ursprungliga äkthetsprövningen. Det är därför 
svårt att dra en annan slutsats än att underskriftens kontrollfunktion behöver mer gedigna åtgärder 
för att bevaras – förutsatt att domstolen till att börja med accepterar antagandet att det går att påvisa 
underskriftens kontrollfunktion. 

5.1.3 Betrodda tjänster 

 Avropa.SE, Krav ställda kring e-identifiering och e-underskrift i vissa ramavtalsområden inom familjen 
Programvaror och tjänster187 

 eSignature services188 

 eSam Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter (a. 2) 

Användningen av Betrodda tjänster (a. 2.2) innebär att framställningen, användningen och hanterin-
gen av underskrifter hamnar inom tillämpningsområdet för förordning (EU) 910/2014. Det innebär att 
tjänsttillhandhållare för sådana tjänster kan ha mer eller mindre ansvar för skada, säkerhet, och 
bevarande. 
 
Tillförlitligheten hos betrodda tjänster kan påverkas dels av tjänstetillhandahållarens val av tekniska 
metoder och implementeringen av dem, dels av att tjänstetillhandahållare hamnar i konkurs eller 
annars upphör med sin verksamhet. Till exempel, avancerade elektroniska underskrifter ska ha en 
kontrollfunktion (ursprungligt skick), och om de implementeras som digitala signaturer fungerar kon-
trollfunktionen oberoende av tjänstetillhandhållaren, men underskriften kan fortfarande fallera om 
kontrollen av certifikaten (spårbarheten) är beroende av tjänstetillhandahållarens fortsatta verksam-
het. 
 
En utvärdering av betrodda tjänster faller emellertid utanför denna förstudie. En utvärdering av de 
tekniska metoder som kan implementeras av eller genom betrodda tjänster omfattas däremot av 
FormatE. Vilka tekniska krav betrodda tjänster ska uppfylla följer av bland annat förordningen (EU) 
910/204, genomförandebeslut (EU) 2015/1506, och Riksarkivet föreskrifter om tekniska krav. 
 
En rekommendation är att dels utföra en riskanalys av den tilltänkta tjänsten, dels vid kravställning 
utgå från redogjorda Funktionella behov av och krav på underskrifter (a. 4) på vad tjänsten faktiskt 
ska leverera och utföra. Beroende på riskerna och sannolikheten för att de förverkligas kan det finnas 

                                                
187  https://www.avropa.se/innehall/e-identifiering-och-e-underskrift/ (20200628) 
188  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Services+eSignature (20200628) 

https://www.avropa.se/innehall/e-identifiering-och-e-underskrift/
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Services+eSignature
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anledning att överväga behovet att använda kvalificerade betrodda tjänster (a. 2.2.1) från kvalifice-
rad tillhandahållare av betrodda tjänster, till exempel Kvalificerade elektroniska underskrifter (a. 
5.1.9). 

5.1.4 Bildfångst, skanning 

 Riksarkivets föreskrifter om Gallring efter skanning189 

 Riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning i Stockholms stad 

Det finns ingen anledning att i denna förstudie beröra frågan om bildfångst av underskrifter med 
traditionella materiel och metoder. Härom hänvisas vidare till andra utredningar och vägledningar 
kring frågan. 

5.1.5 Civilrätt 

Inom civilrätten finns endast ett mycket begränsat antal situationer där svensk rätt kräver handskri-
vna underskrifter på papper med penna. 

5.1.5.1 Avtal 

 Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetens område 

 Lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster 

 Ds 2001:13 E-handelsdirektivet - Genomförande av direktivet 2000/31/EG om vissa rättsliga aspekter 
på informationssamhällets tjänster 

 eSam Juridisk vägledning för införande av e-legitimering och e-underskrifter (a. 7) 

Huvudregeln i svensk rätt är att alla slags avtal är bindande, oavsett om de ingåtts skriftligen eller 
muntligen. Krav på skriftlighet kan som huvudregel innefatta, eller i varje fall inte utesluta, använd-
ningen av elektroniska materiel och metoder.190 Det finns inga krav på att avtal måste ingås med 
elektroniska materiel och metoder. 
 
Det finns få undantag till huvudregeln om att avtal måste vara undertecknat, och därtill särskilt med 
traditionella materiel och metoder.191 Exempel på sådana Formkrav (a. 5.1.6) kan bland annat utläs-
as i lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster (6 §) samt från 
Bilaga. Hänvisningar i svenska författningar till underskrifter och andra närliggande termer och beg-
repp, till exempel bodelningsavtal, fastighetsköp, förbehåll i konsumentkreditavtal, äktenskapsförord. 
 
Det betyder att i de flesta fall bestämmer avtalsparterna själva formerna för deras avtal, och att det 
vanligtvis inte finns funktionella krav på underskrifter. Fråga om vilka Funktionella behov av under-
skrifter (a. 5.1.5.1.1) som ändå kan behöva uppfyllas. 

                                                
189  I skrivande stund på remiss. 
 https://riksarkivet.se/nyheter-och-press?item=116340 (20201004) 
190  Ds 2003:29, a. 5.5 Skriftlighet. Jfr prop. 2019/20:189, a. 7.2 Domstolsärenden ska få inledas digitalt, s.ä. a. 

6.2 Digitala rättegångsfullmakter. 
191  Jfr Ds 2001:13, a. 6.7 Formkrav på avtal. Inom unionsrätten för informationssamhällets tjänster eftersträvas 

upphävande av formkrav som hindrar ingåendet av avtal med elektroniska materiel och metoder. 

https://riksarkivet.se/nyheter-och-press?item=116340
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5.1.5.1.1 Funktionella behov av underskrifter 

Det finns som huvudregel inget hinder mot att ingå avtal utan underskrift, men en underskrift kan 
fortfarande uppfylla två tänkbara behov. Det ena behovet är att underskriften fungerar som en meka-
nism för att upplysa parterna om avtalets ingående. Det ger även ett visst underlag som bevis vid 
eventuell tvist. För detta syfte kan elektroniska underskrifter vara tillräckliga, men det kan finnas skäl 
att överväga mer avancerade elektroniska underskrifter. 
 
Det andra behovet är just att arkivera sådant underlag som kan uteslutande påvisa ingåendet av 
avtalet mellan parterna.192 I två rättsfall har domstolar ställt kravet på avancerade elektroniska un-
derskrifter men har i sina bedömningar i praktiken godtagit elektroniska underskrifter.193 Avancerade 
elektroniska underskrifter har en kontrollfunktion som kan knyta innehåll till utställare. Under förut-
sättning att underskriften tillsammans med innehållet, det vill säga den underskrivna handlingen, 
bevaras går det att påvisa avtalet utan att behöva förlita sig på utredningar och sammanvägda över-
vägningar. 
 
Fråga om när lämpligt att använda inga underskrifter, att använda elektroniska underskrifter, eller att 
använda avancerade underskrifter. En rekommendation är att avvägningen kan utgå från dels typ 
av avtal, dels rutiner för att upprätta avtalet. 
 
Det förra kan avse till exempel: 

– Vad är avtalets värde, till exempel uppskattat i pengar, i humankapital, eller rättigheter, skyldig-
heter, privilegier? 

– Vad är konsekvenserna av att motparten hävdar att avtal inte ingåtts? 
– Vad är avtalets tidslängd? 

Det senare kan avse till exempel: 

– Vem eller vilka är målgruppen för avtalet? 
– Hur många avtal upprättas under en period? 
– Vad är kostnaden för att upprätta varje avtal? 
– Vad är kostnaden för att bevara varje avtal? 

5.1.5.1.2 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar att alla avtal bör ha en tydlig viljeinrikt-
ning och bekräftelse på innehållet, till exempel med en avancerad elektronisk underskrift. 

5.1.5.1.3 Region Skåne 

Region Skåne rekommenderar att underskrifter uppfyller kraven för avancerade elektroniska under-
skrifter, vilka tekniskt kan motsvaras av till exempel BankID. 
 
För att tillgodose arkivlagens ändamål bedöms följande uppgifter vara tillräckliga: 

– Utställarens namn 
– Datum för underskrift 
– Information om hur avtalet skrivits under 

                                                
192  Jfr Ds 2003:29, s. 89. 
193  Se Högsta domstolens dom (20171222) i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, NJA 2017:102) (a. 3.2.2.10), och 

Hovrättens (Skåne och Blekinge) dom (20191202) i mål nr FT 223-19 (a. 3.2.2.8). 
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– Kopplingen till det underskrivna avtalet 

Gallringsbeslut krävs för att gallra underskrift eller information kring en underskrift. 

5.1.6 Formkrav 

 Ds 2003:29 Formel Formkrav och elektronisk kommunikation (a. 5) 

 SKR, Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster 2011-10-31 1 (3) CIRKULÄR (a. 7) 

Rättsliga hinder mot att framställa underskrifter med elektroniska materiel och metoder uppstår när 
det i lagtext finns ett Formkrav (a. 2.10) som kräver en fysisk handling [framställning eller utförande] 
som antingen utesluter en representation med eller inte kan representeras med digitalteknik.  
 

Från rättsliga hinder ska skiljas praktiska och tekniska hinder. Praktiska hinder mot att använda elektro-
niska materiel och metoder kan uppstå när en verksamhet inte har förutsättningar eller omständigheter-
na inte tillåter att använda sådana för att framställa eller ta emot underskrifter, medan tekniska hinder 
kan uppstå dels för att tekniska metoder inte kan uppfylla formkraven, dels för att format som lagrar 
handlingen tillsammans med underskriften inte kan användas och hanteras över tid. Denna förra typen 
av hinder faller utanför denna förstudie, medan för den senare typen av hinder hänvisas vidare till For-
matE. 

 
Huvudregeln i svensk rätt är att krav på underskrift hindrar användandet av elektroniska materiel och 
metoder såvida det inte uttryckligen tillåts i författningar. Flera utredningar sedan lång tid har kommit 
fram till denna eller liknande slutsats,194 vilket får stöd av en rättsutveckling där lagstiftaren inför 
specifika rättsregler för att tillåta framställningen av underskrifter med elektroniska materiel och me-
toder.195 Det betyder att det inte har varit möjligt att införa en generell reglering för framställningen 
av underskrifter med elektroniska materiel och metoder. Det följer att en förstudie, handledning eller 
vägledning inte heller kan ge enkla allmänt övergripande rekommendationer; varje rättsområde mås-
te utredas, avgränsas till specifika bestämmelser och särskilda fall. 

5.1.7 Gallring, rensning 

Verksamhetens behov och krav att bevara allmänna handlingar ska tillgodose 3 § arkivlagen. Innan 
allmänna handlingar kan gallras, eller handlingar kan rensas, måste emellertid verksamheten beakta 
andra lagstadgade skyldigheter, till exempel vad som gäller för Urkunder (a. 5.1.7.1). 

5.1.7.1 Urkunder 

Om en handling, allmän eller inte, är Urkund (a. 2.17) kan det finnas en lagstadgad skyldighet att 
bevara handlingen, till exempel editionsplikten i 38 kap. 2-5 §§ rättegångsbalken (1942:740) och 20 
§ förvaltningsprocesslag (1971:291). 
 
Konsekvenserna av att gallra eller rensa handlingar som är urkunder i helhet eller i den delen som 
utgör urkundens bevisfunktion kan föranleda straffrättsligt ansvar enligt BrB 14:4. 
 

                                                
194  Se till exempel Ds 2003:29, a. 3.4.4, SOU 2018:25 a. 12.2.1, s. 464-465. 
 Prop. 2017/18:126 s. 23. ”Det finns alltså inte någon enhetligt lagteknisk lösning för hur ett formkrav för elek-

tronisk underskrift bör se ut. En lämplighetsbedömning får i stället göras för varje enskild bestämmelse där 
formkravet behöver anpassas.”. 

195  Se till exempel prop. 2012/13:74, prop. 2017/18:126, prop. 2019/20:8, prop. 2019/20:189. 
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Den som utan att vid tillfället ha rätt till det förstör, gör obrukbar eller döljer en urkund döms, om 

åtgärden innebär fara i bevishänseende och brottet inte är att anse som bokföringsbrott, för 

hindrande av urkunds bevisfunktion till fängelse i högst två år. 

 
Innebörden av urkunder i bestämmelsen innefattar elektroniska urkunder.196 Av diskussionen om 
Urkunder (a. 2.17) framkommer det att för elektroniska urkunder är Utställarangivelsen (a. 2.17.4) 
av väsentlig betydelse. Av diskussionen om Ursprungligt skick (a. 4.3) följer att utställarangivelsen 
endast kan motsvaras av avancerade elektroniska underskrifter. Av diskussionen om Bevarande (a. 
5.1.2) av Avancerade elektroniska underskrifter (a. 5.1.2.2) följer att förlust av kontrollfunktionen 
innebär att underskriften inte kan uppfylla kraven för avancerade elektroniska underskrifter varken 
inom eller utanför förordning (EU) 910/2014. 

5.1.8 Handlingar som inte är urkunder 

I prop. 2012/13:74 diskuterades ett förslag om att utöka skyddet för elektroniska handlingar som inte 
är urkunder (a. 5.5). Regeringen ansåg inte att det fanns tillräckliga skäl för att utvidga det straffbara 
området för brukande av falska elektroniska handlingar som inte är elektroniska urkunder. Kursive-
ring i ursprunglig text. 
 

Vid bedömningen av behovet [att nykriminalisera] måste också framhållas att det får anses finnas 

en medvetenhet i samhället om att det är förhållandevis lätt att manipulera uppgifter om 

avsändare i t.ex. e-postmeddelanden eller annan elektronisk kommunikation. De flesta människor 

torde inte utan vidare förlita sig på elektroniska handlingar eller uppgifter i sådana. Det kan bl.a. 

hänga samman med att det i den elektroniska miljön i viss utsträckning anses acceptabelt att 

bearbeta och använda andras texter i elektronisk form samt att kommunicera elektroniskt utan 

juridiskt giltigt samtycke från exempelvis någon annans dator eller mobiltelefon. Kungliga 

Tekniska Högskolan har framfört att det finns en risk att en straffsanktionering leder till en 

övertro på bevisvärdet i viss elektronisk kommunikation. Ett utvidgat straffansvar skulle också 

enligt regeringens mening kunna leda till den mindre önskvärda konsekvensen att incitamentet att 

utveckla moderna och effektiva säkerhetslösningar blir mindre. 

Det bör även beaktas att det faktum att den tänkte mottagaren av en ansökan eller liknande inte 

bemödat sig med att ordna med någon form av verifiering av uppgifters ursprung, utan godtar 

formlöst ingiven information, många gånger måste anses ge vid handen att det handlar om för 

mottagaren mindre betydelsefull information. Mottagaren har ju för det fall uppgiften anses vara 

av särskild betydelse möjlighet att kräva att information ges tillsammans med någon form av 

bekräftelse för att godta den. Om det är en myndighet som mottar informationen finns även i 

vissa fall förutsättningar att föreskriva att uppgiften ska lämnas på heder och samvete med följd 

att straffbestämmelsen om osann respektive vårdslös försäkran blir tillämplig. 

 
Uttalande i förarbetet tolkas här ge stöd för argumentet att om offentliga verksamheter accepterar 
elektroniska underskrifter finns en risk att medborgare får ett intryck om bevis- och skyddsnivåer 
som kanske inte är verklighetsförankrade. Det vill säga, att elektroniska underskrifter ger ett skydd 
om tillförlitligheten som egentligen endast kan uppnås med avancerade elektroniska underskrifter. 

                                                
196  Prop. 2012/13:74, a. 5.4, s.ä. s. 71. 
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5.1.9 Kvalificerade elektroniska underskrifter 

 Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga för-
valtningen (SOU 2021:9). När bör den offentliga förvaltningen använda avancerade eller kvalificerade 
elektroniska underskrifter? (a. 8.2). 

 Ministerförordning om närvarolösa identifieringsmetoder för utfärdande av kvalificerade elektroniska 

certifikat197 

I svensk rätt ställs inga krav på att använda kvalificerade elektroniska underskrifter för att uppfylla 
rättsliga krav. Det finns på den svenska marknaden i skrivande stund endast en kvalificerad tjänste-
tillhandahållare av betrodda tjänster.198 Inom EU är däremot kvalificerade elektroniska underskrifter 
vanligt förekommande,199 vilket kan jämföras med antalet kvalificerade tillhandahållare av betrodda 
tjänster i övriga medlemsstater.200 
 
Utmärkande med kvalificerade elektroniska underskrifter är att det ställs striktare krav på bland annat 
Anordningen (a. 2.16.2.1) och båda leden i Spårbarhet (a. 4.2) genom Kvalificerad anordning för 
framställning (a. 2.7.5.1) respektive Kvalificerade certifikat (a. 2.5.1). Kvalificerade tjänstetillhandhål-
lare har dessutom bland annat striktare skadestånds- och säkerhetsansvar, samt en Förvaringsskyl-
dighet (a. 2.2.1.1). 
 
Fråga om när en kvalificerad elektronisk underskrift ska eller bör användas. För närvarande kan 
tänkas ett antal fall som kan aktualisera behovet av kvalificerade elektroniska underskrifter. 

– När det ställs höga krav på att utställaren verkligen är den som anges i underskriften. 
– När det ställs höga krav på säkerhet; att underskriften har framställts tekniskt korrekt. 
– När det ställs höga krav på tjänstetillhandahållaren. 
– När det ställs krav på det långsiktiga bevarandet av underskriften. 
– När det ställs krav på internationell rättslig och teknisk interoperabilitet, det vill säga att undersk-

riften ska kunna användas och åberopas i andra jurisdiktioner utan eller med mindre risk för 
rättsliga eller tekniska hinder. 

En verksamhet måste avväga uppräknade behov mot kostnaderna för att framställa, använda och 
hantera kvalificerade elektroniska underskrifter.201 

                                                
197  Utkast från Spanien tillkännagivet enligt den unionsrättsliga anmälningsskyldigheten: ”Syftet med denna för-

ordning är att göra det möjligt för medborgarna att interagera elektroniskt med offentliga myndigheter genom 
kvalificerade certifikat som erhålls på distans, där de identifierar sig med hjälp av videokonferens. På så vis 
skyddar de sin hälsa och undviker fysiska resor som ändå skulle vara omöjliga vid ytterligare karantän till följd 
av coronaviruset. Det handlar om en allvarlig och oförutsedd situation med avseende på skydd av folkhälsan, 
för vilken ett skyndsamt förfarande krävs.”. 

 https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=696&mLang=SV 
(20201117) 

198  https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/SE (20200628) 
199  SOU 2019:14, s. 337. 
200  https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ (20200628). 
201 Jfr SOU 2019:14, a. 12.9. 

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/index.cfm/search/?trisaction=search.detail&year=2020&num=696&mLang=SV
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/tl/SE
https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/
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5.1.10 Offentlig rätt 

Inom den offentliga rätten har det varit mer problematiskt att bedöma om och när det befintliga regel-
verket kräver, medger eller hindrar användning av underskrifter med elektroniska materiel och me-
toder i olika Ärenden (a. 5.1.10.1.1).202 Problemet har ett större sammanhang där inte heller kravet 
på skriftlighet inom förvaltningsrätten har alltid kunnat översättas till att kunna tillåta användningen 
av elektroniska materiel och metoder.203 

5.1.10.1 Förvaltningsrätt 

5.1.10.1.1 Ärenden 

 Förvaltningsrättens (Göteborg) dom (20200527) i mål nr 2223-20 (a 3.2.2.1) 

 Hovrättens (övre Norrland) dom (20200331) i mål B 236-20 (a. 3.2.2.7) 

 Kammarrätten (Göteborg) dom (20190421) mål nr 4765-18 (a. 3.2.2.11) 

 Kammarrätten (Göteborg) dom (20140924) mål nr 3459-14 (a. 3.2.2.12) 

Frågeställningar som kan vägleda en myndighet för att bedöma behovet av underskrift vid anhän-
giggörande av förvaltningsrättsliga ärenden kan vara till exempel:204 

– Vilket ärendeslag är det frågan om? 
– Vilket beslutsunderlag i övrigt har myndigheten? 
– Hur stor är risken för eventuellt missbruk i just den typ av ärenden som är aktuella? 
– Vilka straffrättsliga bestämmelser kan aktualiseras även utan krav på legitimering eller under-

skrift i den digitala tjänsten? 
– Kan eventuellt felaktigt utbetalda förmåner krävas åter? 

5.1.10.2 Processrätt 

 Prop. 2019/20:189 Digital kommunikation i domstolsprocesser 

Processrättsliga krav på egenhändigt undertecknande av inlagor och andra underskriftskrav i rätte-
gångsbalken anses hindra elektroniska materiel och metoder, till exempel för domstolsavgöranden 
och godkännanden av strafföreläggande. Användandet av elektroniska materiel och metoder för att 
uppfylla formkrav är endast möjligt om det finns bestämmelser som uttryckligen tillåter som alternativ 
elektroniska underskrifter eller om formkraven tas bort.205 I prop. 2019/20:189 Digital kommunikation 
i domstolsprocesser finns förslag på dels formkrav som bör tas bort, dels vilka formkrav på under-
skrifter kan uppfyllas med elektronisk materiel och metoder, däribland nämns: 

– Ansökan om stämning i tvistemål. 
– Ansökan om stämning i brottmål där det förs enskilt åtal. 
– Ansökan om resning. 
– Ansökan om återställande av försutten tid. 

                                                
202 SOU 2018:25, s. 79-80. 
203 Prop. 2001/02:9, s. 42-44. 
 Prop. 2003/04:40. ”Även om elektroniska handlingar i vissa sammanhang kan jämställas med skriftliga hand-

lingar i traditionell betydelse medför detta inte att de olika företeelserna utan vidare kan jämställas generellt. 
…” (s. 46). 

204 SOU 2018:25, s. 461. 
205  Prop. 2019/20:189, a. 5.2. 
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– Ansökan om en civilprocessuell säkerhetsåtgärd som görs utan att någon rättegång är anhängig. 
– Utfärdande av fullmakt. 

5.1.10.3 Socialförsäkringsrätt 

5.1.10.3.1 Heder och samvete 

 Lagen (1962:381) om allmän försäkring (20:8) 

 Hovrättens (övre Norrland) dom (20200331) i mål B 236-20 (a. 3.2.2.7) 

I propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor (2001/02:9) berördes (s. 44-45) kravet om att uppgifter 
i en handling ska lämnas på Heder och samvete (a. 2.11). Det framkom av propositionen att straff-
rättsliga överväganden av den dåvarande lydelsen av BrB 15:10 föranledde att inte ställa krav på att 
uppgifter lämnas med heder och samvete.206 I den efterföljande propositionen 24-timmarsmyndighet 
inom socialförsäkringens administration (2003/04:40) diskuterades En regel om ansvar vid lämnan-
de av oriktiga uppgifter via Internet (a. 4.5.7) för att införa en specialstraffrättslig bestämmelse som 
innefattade elektronisk inlämnande av uppgifter under heder och samvete.207 Propositionen räknade 
upp ett antal bakomliggande syften med att ställa krav på skriftlighet i olika sammanhang: 
 

a) att  utesluta  möjlighet till muntlig kommunikation, 

b) att säkra att information lagras för senare användning, 

c) att en viss rättighet kan knytas till besittningen av ett dokument,  

d) att utgöra en varningsfunktion till individen angående de uppgifter [personen] lämnar och det 

ansvar som kan komma att följa om uppgifterna är oriktiga, 

e) att säkra bevisning så att den som avger en oriktig utsaga görasansvarig för detta, 

f) att säkra att en utsaga härrör från en person som vid avgivandet var vid sina sinnens fulla 

bruk, 

g) att säkra att ett meddelande är mottaget eller godkänt och att mottagaren har varit närvarande 

på ett visst ställe vid en viss tidpunkt, 

h) att underlätta handläggningen hos administrativa myndigheter. 

 
Av uppräknade syften lyfte utredaren särskilt fram att punkten (d) varningsfunktionen i straffrättsliga 
sammanhang  
 

                                                
206  Jfr lag (2001:1113) om försöksverksamhet med 24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringsadministrationen 

(6 §). Lagen var tidsbegränsad att gälla fram tills 1 april 2004. 
207  Lag (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration, upphävd gen-

om lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. 
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… inte helt självklart tillgodoses vid upprättandet eller användningen av ett elektroniskt  

meddelande på samma sätt som vid upprättandet av pappersbundna handlingar. Det talar mot att 

utan vidare anse att ett elektroniskt meddelande omfattas av begreppet skriftlighet. Att förena ett 

krav på skriftlighet med en föreskrift om att uppgifter skall lämnas på heder och samvete innebär 

i och för sig en förstärkning av just varningsfunktionen. 

 
Det kan jämföras med i samma proposition uppräknade huvudsakliga bakomliggande syften med 
olika formkrav avseende självbetjäningstjänster via Internet (s. 32): 
 

− att kontrollera identiteten hos den som företar en rättshandling etc., 

− att upprätthålla ett skydd mot förvanskning av de uppgifter m.m. som lämnats av en person, 

− att säkra att information kan lagras för senare användning, 

− att utgöra en varningsfunktion till individen angående de uppgifter [personen] lämnar och det 

ansvar som kan komma att följa om uppgifterna är oriktiga, 

− att medföra att en individ på ett annat sätt än vid muntlig kommunikation ges möjlighet att 

överväga en rättshandling innan den företas, 

− att säkra bevisning så att den som avger en oriktig utsaga kan göras ansvarig för detta, 

− att underlätta handläggningen hos administrativa myndigheter. 

 
Propositionen införde huvudregeln att en ”… elektronisk signatur skall användas för säkring av id-
entiteten vid olika rättshandlingar. …”, men att det ankommer ”… på de aktuella myndigheterna att 
avgöra och närmare precisera vilka former för identifiering som skall tillämpas…” vilket ger dem ”… 
den möjlighet till flexibilitet som remissinstanserna i flera fall har efterlyst. …”. Denna regel skulle 
inte heller hindra självbetjäningstjänster att använda avancerade signaturer. Av det fortsatta resone-
manget framkommer å ena sidan att ”Om en elektronisk signatur används för kontroll av identiteten 
hos en användare som gjort en ansökan etc., så innebär detta samtidigt att ett skydd mot förvansk-
ning av det aktuella dokumentet föreligger. …”, å andra sidan att ”I de fall det endast är frågan om 
identifiering av en person som kopplat upp sig till en webbplats för att ta del av personuppgifter sker 
… identifieringen inte med hjälp av en elektronisk signatur i vanlig mening. Identifieringen sker dock 
genom en liknande process med logisk behandling av en informationsmängd med hjälp av individu-
ella verifieringsdata som är knutna till ett elektroniskt certifikat, i detta fall ett särskilt elektroniskt 
certifikat för identifiering, som är knutet till en användare. …”. Med certifikat i sammanhanget avses 
emellertid inte samma typ av Certifikat (a. 2.5) som i LKES, men ”… en samling data i elektronisk 
form som unikt avser den person som innehar vissa verifieringsdata. Även i detta fall är det emellertid 
alltså frågan om att kontrollen av identiteten hos avsändaren sker genom en process.” där ”… 
kontrollen  av  identitet sker genom ett certifikat till vilket en säker identifieringsfunktion, dvs. en logisk 
process, är knuten.”. Samtidigt anges det i propositionen att ”… det inte alltid [är] nödvändigt med 
så kvalificerade former för identifiering som föreskrivs i huvudreglerna om elektroniska signaturer 
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respektive certifikat till vilken en säker identifieringsfunktion är knuten. Andra enklare former för id-
entitetskontroll, såsom pinkod, är således godtagbara i de fall risken för skada vid obehöriga intrång 
eller andra förfaranden är liten. Den föreslagna regleringen bör således ge utrymme för detta.”. Det 
är sedan mot bakgrund av allt nämnda som propositionen slutligen tillägger att ”I de fall uppgifter 
skall lämnas på heder och samvete bör dock elektronisk signatur alltid användas.”.208 Det ankommer 
på regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela närmare föreskrifter om till-
ämpliga krav. 
 
Lag (2004:115) om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkringens administration upp-
hävdes genom lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken, och införlivades i Socialför-
säkringsbalk (2010:110). Av förarbetet till socialförsäkringsbalken framgår att bestämmelserna i 111 
kap. motsvarar i sak de som fanns i lag om självbetjäningstjänster via Internet inom socialförsäkrin-
gens administration.209 Några år senare ändrades BrB 15:10 att innefatta elektroniska handlingar.210 
 
Det kan här inte tolkas på något annat sätt än att det i förarbetena har skett en sammanblandning 
dels mellan elektroniska signaturer och elektronisk identifiering, dels elektroniska signaturer och av-
ancerade elektroniska signaturer. Det är även svårt att inte tolka resonemangen av certifikat att avse 
något annat än PKI-certifikat. Att räta ut de olika resonemangen bedöms emellertid inte vara nödvän-
digt här eftersom förarbetena i princip lämnar det till regeringen eller av regeringen utnämnd myn-
dighet samt verksamheterna själva att närmare komma fram till en slutsats.211 
 
Fråga om dels vad som krävs för att uppfylla varningsfunktionen, dels om elektroniska underskrifter 
krävs, och vad som krävs av dem. 
 
När det gäller den första delfrågan kan tänkas finnas flera orsaker som kan medföra att varnings-
funktionen av att uppgifter lämnas på heder och samvete försvagas eller undanträngs vid använd-
ningen av elektroniska materiel och metoder. Till exempel, att medborgare kan använda tjänster 
utifrån egen bekvämlighet och inte under mer vaksamma omständigheter, att det är lätt att ”klicka 
sig fram” till ett resultat, att användargränssnitten inte alltid är tydliga eller att användarna har brist-
ande kunskaper om användargränssnitten. 
 
Det kan emellertid tänkas att även när striktare krav ställs kan varningsfunktionen förloras på grund 
av andra omständigheter. Till exempel, krav på BankID kan signalera att en handling är av viktigare 
betydelse, men utbredningen av BankID för alltfler rutiner på Internet kan ha ”normaliserat” detta 
som ett vanligt steg i brukandet av tjänster, till exempel i nuläget är det inte längre ovanligt att BankID 
tillåts för vanliga inloggningar till tjänster som inte avser utförandet av rättshandlingar. Det är alltså 
inte säkert att kunna anta att användaren får samma signal som tidigare. Samtlig anförda argument 

                                                
208  Propositionen nämner, och utesluter inte, användningen av elektroniska underskrifter i bemärkelsen av Den 

tidigare innebörden av elektroniska underskrifter (a. 2.7.2.1), efter att några remissyttranden lyfter fram det. 
209  Prop. 2008/09:200, avd, H, s. 575. Däremot har inte tagits med upplysningsbestämmelsen om möjligheterna 

för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela verkställighetsföreskrifter. Se vida-
re propositionen a. 4.4. 

210  Prop. 2012/13:74. ”… En konsekvens blir att även oriktiga uppgifter som lämnas i elektronisk form uttryckligen 
omfattas av straffansvaret under förutsättning att de lämnas på heder och samvete eller under annan liknande 
försäkran. …” (s. 74, s.ä. a. 6.1). 

211  Prop. 2003/04:40, s. 29. 
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kan emellertid inte stödjas på något befintligt källunderlag än möjligtvis befintliga rapporter om bris-
tande digitala kompetens i offentlig sektor, och enstaka observationer av rapporter om användarbe-
teende på Internet, varför frågan lämnas till en annan förstudie eller utredning om mänskligt beteen-
de vid interagerande med olika användargränssnitt. 
 
Det kan ändå här skiljas mellan frågan om användargränssnitt och innehållet som användaren läm-
nar uppgifter om. Slutsatsen är därför att när uppgifter ska lämnas på ”heder och samvete” bör verk-
samheter fundera över presentationen och tydligheten av information, vilket kan behöva anpassas 
efter målgrupp eller rådande gränssnittsutvecklingar. Med andra ord, bedöms varningsfunktionen 
vara oberoende av, eller åtminstone kan särskiljas från, funktionella behov och krav på elektroniska 
underskrifter. 
 
När det gäller den andra delfrågan kan inledningsvis lyftas fram att kravet på att uppgifter lämnas på 
”heder och samvete” ger ett straffrättsligt skydd för [elektroniska] Handlingar som inte är urkunder 
(a. 5.1.8). I det här sammanhanget är Funktionella behov av och krav på underskrifter (a. 4) delad 
mellan två intressenter. För en verksamhet bör det egentliga behovet vara Spårbarhet (a. 4.2) så att 
ansvar kan avkrävas från en specifik person. Från verksamhetens perspektiv är det lätt att påstå att 
uppgifterna inte har förändrats sedan personen lämnade sina uppgifter. Det ligger däremot i uppgifts-
lämnaren intresse att det kan påvisas att uppgifterna är i Ursprungligt skick (a. 4.3) oberoende av 
verksamheten, vilken är den part som måste stå till svars vid invändningen om att uppgifterna inte 
är detsamma som lämnats in. 
 
Det kan med andra ord vara tillräckligt att kräva elektroniska underskrifter, men av rättssäkerhetsskäl 
och medborgarnas tillit i verksamheten kan det finnas anledning att kräva avancerade elektroniska 
underskrifter. Det kan emellertid tänkas finnas andra möjligheter. Ett exempel är att myndigheten 
skickar ett kvitto eller annan bekräftelse till uppgiftslämnaren, vilket emellertid möjliggör för verksam-
heten att kunna påstå ha blivit förändrad sedan utskick. Verksamheten kan därför tillföra bekräftelsen 
en elektronisk stämpel för att säkerställa ursprung och dataintegritet. För uppgifter som ska gälla för 
kortare perioder kan detta vara tillräckligt, men för längre tidsperioder faller bördan att bevara hand-
lingen på mottagaren. Bedömningen av vad som krävs blir därför svårt att generellt uttala sig om och 
varje verksamhet måste avväga handlingens innehåll och de straffrättsliga konsekvenserna för med-
borgare mot lämpliga elektroniska materiel och metoder. 

5.1.11 System för elektronisk identifiering som har anmälts av en medlemsstat 

 Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering (prop. 2020/
21:81) 

 Overview of pre-notified and notified eID schemes under eIDAS212 

 Digg, Internationell e-legitimering213 

 Sweden connect214 

                                                
212  https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS 

(20200528) 
213  https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering/offentlig-aktor/internationell-e-legitimering (20200628) 
214  https://www.swedenconnect.se/ (20200628) 

https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/EIDCOMMUNITY/Overview+of+pre-notified+and+notified+eID+schemes+under+eIDAS
https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering/offentlig-aktor/internationell-e-legitimering
https://www.swedenconnect.se/
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 System för elektronisk identifiering, vilka anmälts enligt artikel 9.1 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och betrodda tjänster för elektroniska 
transaktioner på den inre marknaden215 

 Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering (lagråds-
remiss)216 

 Se även Auktorisationssystem för elektronisk identifiering och för digital post (Promemoria)217 

System för elektronisk identifiering som har anmälts av en medlemsstat faller utanför denna förstu-
die. Underskriftstjänster ska kunna vara fristående från elektronisk identifiering.218 

5.1.12 Tjänster inom slutna system 

 Öppna och slutna system (a. 2.19) 

Det saknas underlag för att analysera framställning av underskrifter med elektroniska materiel och 
metoder inom slutna tjänster. Det utesluter emellertid inte att i framtida revideringar ta med fallstudier 
av sådana system om tillgång kan beredas till dokumentation eller specifikationer.219 

5.1.13 Överenskommelser 

Det saknas underlag för att analysera överenskommelser mellan statliga verksamheter, men sådana 
bör kunna bedömas utifrån vad som gäller för avtal. 

5.2 Särskilda fall 

5.2.1 Administration och ekonomi 

5.2.1.1 Anställningsavtal 

5.2.1.1.1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Vanligt förfarande i nuläget är att anställningsavtal upprättas på papper som parterna skriver under 
med penna. Anställningsavtal kan även ingås muntligt, och det finns kommuner som inte kräver att 
avtalet skrivs under av parterna men istället skickar ett anställningsbevis till den som har anställts. 
Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar emellertid att både parterna bör vara överens om av-
talet och dess innehåll, varför det är bra med en tydlig viljeinriktning och bekräftelse på innehållet, 
till exempel med en avancerad elektronisk underskrift. 

                                                
215  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52020XC1214(01) (20210107) 
216  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/12/ytterligare-kompletterande-bestammelser-till-eus-forordning-om-

elektronisk-identifiering/ (20210107) 
217  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/12/auktorisationssystem-for-elektronisk-

identifiering-och-for-digital-post/ (20210107) 
218  https://www.swedenconnect.se/hur-hanteras-underskrifter-i-eidas.html (20200628) 
219 Jfr Tingsrättens (Vänersborg) dom (20170407) i mål nr B 1859-13 (a. 3.2.2.16). De framställda ”underskrifterna” 

kunde emellertid riktas mot förlitande part som inte på förhand ingått avtal om användningen av sådana un-
derskrifter. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:52020XC1214(01)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/12/ytterligare-kompletterande-bestammelser-till-eus-forordning-om-elektronisk-identifiering/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2020/12/ytterligare-kompletterande-bestammelser-till-eus-forordning-om-elektronisk-identifiering/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/12/auktorisationssystem-for-elektronisk-identifiering-och-for-digital-post/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/departementsserien-och-promemorior/2020/12/auktorisationssystem-for-elektronisk-identifiering-och-for-digital-post/
https://www.swedenconnect.se/hur-hanteras-underskrifter-i-eidas.html
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5.2.1.2 Bokföringsorder 

5.2.1.2.1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

En kommunanställd behöver vara autentiserad och behörig för att göra en bokföringsorder i ett sys-
tem. Bokföringen behöver loggas. 

5.2.1.3 Begäran om registerutdrag enligt dataskyddsförordningen 

 

5.2.1.4 Behandling av personuppgifter och skydd för privatlivet 

I ett förhandsavgörande av ett mål där fråga uppstod om vad som krävs för att inhämta ett giltigt 
samtycke enligt tidigare gällande direktiv 95/46/EG220 tolkade EU-domstolen de bestämmelserna 
och motsvarigheterna i förordning (EU) 2016/679221 artikel 2.h och artikel 7.a respektive artikel 4.11 
och 6.1 som att222 
 

… det åligger den personuppgiftsansvarige att visa att den registrerade – genom ett aktivt 

agerande – har gett uttryck för sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter och att den 

registrerade dessförinnan har fått information om samtliga aspekter rörande behandlingen av 

personuppgifterna. Informationen ska läggas fram i en begriplig och lätt tillgänglig form, med 

användning av klart och tydligt språk som gör det möjligt för denne att lätt fastställa följderna av 

samtycket och att det därmed säkerställs att samtycket ges med full kännedom om 

omständigheterna. Ett avtal om tillhandahållande av telekommunikationstjänster som innehåller 

ett avtalsvillkor enligt vilket den registrerade har informerats om och samtyckt till insamling och 

lagring av en kopia av sin identitetshandling för att vederbörande ska kunna identifieras, är inte 

av sådan art att det styrker att personen i fråga lämnat ett giltigt samtycke, i den mening som 

avses i dessa bestämmelser, till denna insamling och denna lagring när 

– den ruta som avser detta avtalsvillkor kryssats i av den personuppgiftsansvarige innan avtalet 

undertecknades, eller när 

– villkoren i det nämnda avtalet kan vilseleda den registrerade om möjligheten att ingå avtalet 

även om han eller hon vägrar att ge sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter, 

eller när 

– den personuppgiftsansvarige på ett otillbörligt sätt påverkar möjligheten att fritt motsätta sig 

sådan insamling och lagring genom att kräva att den registrerade, för att vägra att ge sitt 

samtycke, fyller i ytterligare ett formulär för att ge uttryck för denna vägran. 

 

                                                
220  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. 
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31995L0046 (20210110) 
221  Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 

med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphä-
vande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32016R0679 (20210110) 
222  EU-domstolens dom (20201111) i mål C‑61/19 (ECLI:EU:C:2020:901). 

 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=233544&doclang=SV (20200110) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:31995L0046
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=celex:32016R0679
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=233544&doclang=SV
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Med andra ord, i sammanhang som avser behandling av personuppgifter bör hänsyn tas till om 
underskriften avser godkännande av ett särskilt och specifikt samtycke till personuppgiftsbehandling 
eller godkännande av allmänna villkor. Det vill säga, det senare kan inte innefatta det förra. 

5.2.1.5 Medgivande om autogiro 

5.2.1.5.1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Autogiro är en betaltjänst som innebär att betalningar utförs från betalarens konto (kommunmedlem) 
på initiativ av betalningsmottagaren (kommunen). För detta krävs att betalaren lämnar ett medgiv-
ande om att betalningsmottagaren får initiera en betalning från betalarens konto. Det finns ett behov 
att fastställa personens identitet, vilken kan autentiseras med en legitimation. 

5.2.2 Fastighet och hyra samt bostäder och lokaler 

5.2.2.1 Ansökan om bostandanpassningsbidrag 

 

5.2.2.2 Bekräftelse om att hyra ut en lokal (enstaka tillfällen) 

5.2.2.2.1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Kommunen hyr ut lokaler till både föreningar och privatpersoner. Det finns oftast ett antal villkor för 
att hyra ut till någon, och det kan finnas ”principer” som bestämmer vem som får bokningen, till 
exempel prioriteringsregler såsom att föreningar går före allmänheten. 
 
En privatperson kan antingen göra en bokning i en e-tjänst eller kontakta kommuner om att boka 
”hallen”. En bekräftelse på bokning kan lämnas direkt i bokningstjänsten av systemet eller av en 
administratör över e-post eller telefon. Av betydelse för kommunen är att ha ordning över vem som 
har bokat vad. Det är därför bra att skydda en bokningstjänst med åtminstone användarnamn och 
lösenord. 

5.2.2.3 Fastighetsöverlåtelse 

5.2.2.3.1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Det finns formkrav på ingåendet av avtal om överlåtelse av fast egendom. Avtalet ska upprättas 
skriftligt på papper och skrivas under. Detta utesluter användandet av elektroniska underskrifter. 

5.2.2.4 Kommunens arrende och hyresavtal 

5.2.2.4.1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Kommunen kan ingå avtal om att till exempel arrendera ut eller hyra ut mark, eller hyra ut lokaler. 
Avtalen kan ingås med avancerade elektroniska underskrifter. Dessa avtal kan emellertid gälla under 
lång tid, varför frågan om bevarande blir viktig, till exempel ska ”… underskriftscertifikaten uppdate-
ras, ska handlingar stämplas om eller kan man på annat sätt visa vem som skrivit under och att 
underskriften var äkta när det gått 20 år?”. 

5.2.3 Individ- och familjeomsorg 

5.2.3.1 Ansökan om färdtjänst 
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5.2.3.2 Ansökan och beslut om ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd 

5.2.3.2.1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

En ansökan om bistånd är enligt lag öppen för alla och kan göras muntligt. Är sökanden i ett regist-
rerat partnerskap, samboförhållande, eller äktenskap anses de som medsökande, varför deras sam-
tycke krävs. Sökanden måste dessutom lämna ett samtycke att kommunen tar kontakt med andra 
myndigheter. 
 
Vanligtvis görs ansökan med hjälp av en blankett och många kommuner tillhandahåller numera e-
tjänster. Det finns en risk för bedrägeri och därför ett behov av att ställa krav på intygande om att 
uppgifterna är sanningsenliga och fullständiga. 
 
För att minska riskerna för bedrägeri rekommenderas legitimering med stark autentisering, vilken 
kan kopplas till intyg och samtycke. Det bör däremot inte finnas ett behov av att kräva elektronisk 
underskrift för ett intygande, vilket istället kan till exempel lämnas innan ansökan skickas in genom 
att markera en kryssruta för att lämnade uppgifter är sanningsenliga och fullständiga. 
 
En inskickad ansökan utreds av kommunen av en handläggare som sedan fattar ett beslut. En ans-
ökan kan innehålla känsliga personuppgifter och vara skyddad av sekretess, medan ett beslut kan 
vara till fördel eller nackdel för sökande. Inget av detta bedöms emellertid påverka möjligheten att 
handlägga och fatta beslut elektroniskt. Det finns inte heller ett behov av elektroniska underskrifter. 
Av betydelse är att det framgår vem som har fattat beslutet och att det i efterhand kan kontrolleras 
att personen var behörig att fatta beslutet. Det finns därför ett behov av dels att handläggaren kan 
autentiseras, dels behörighetskontroll inför ett beslutsfattande, dels att det är tydligt när beslutet 
fattades och vad det omfattade. 

5.2.3.3 Bekräftelse av faderskap 

En faderskapsbekräftelse är enligt FB 1:4 en handling som är  

– skriftlig, 
– bevittnas av två personer, 
– skriftligt godkänt av socialnämnden, vilken endast kan lämna sitt godkännande om det kan antas 

att mannen är far till barnet, 
– skriftligt godkänt av modern eller av barnet om myndigt, annars av en särskilt förordnad vård-

nadshavare för barnet. 

5.2.3.4 Beslut att omedelbart omhänderta barn eller missbrukare 

5.2.3.4.1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Socialnämndens ordförande kan besluta om ett omedelbart omhändertagande. Beslutet ska under-
ställas förvaltningsrätten för bedömning, varför det ska vara tydligt vem som fattat beslutet, på vilken 
information och när. Det finns därför ett behov av elektronisk underskrift. 

5.2.3.5 Insatser för kontaktpersoner 

 

5.2.4 Miljö- och hälsoskydd 

5.2.4.1 Anmälan av misstänkt matförgiftning 

 



 
 Förstudie 
Författare Organisation Färdigställd Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-02-16 --- 0.31 104 (131) 

Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

5.2.4.2 Anmälan av spridning av kemiska bekämpningsmedel 

 

5.2.4.3 Ansökan om avloppsanordning 

Av 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att det krävs 

– ett tillstånd för att inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till, 
eller ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning, 

– en anmälan till den kommunala nämnden för att inrätta en annan avloppsanordning än den som 
avses i första strecksatsen. 

5.2.4.4 Ansökan om befrielse från sophämtning på obebodd fastighet 

 

5.2.4.5 Ansökan om dispens och befrielse avseende sophämtning 

 Naturvårdsverket, Regler om kommunal avfallsplanering223 

 

5.2.4.6 Ansökan om gemensam sopbehållare 

 

5.2.4.7 Ansökan om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

 Naturvårdsverket, Tillstånd och anmälan vid användning av växtskyddsmedel224 

 

5.2.4.8 Ansökan om tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan 

En kommun får med stöd av 39 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
föreskriva att djur inte får hållas inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser utan sär-
skilt tillstånd, vilket får vara förenad med särskilda villkor, utfärdat av den kommunala nämnden un-
der förutsättning att det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer, och 
det rör sig om 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 
2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller 
3. orm. 

En anmälan av sådan verksamhet uppräknat i föregående stycke ska vara skriftlig (§ 46). 

5.2.4.9 Ansökan om värmepump 

Enligt 17 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan 
anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur 
mark, ytvatten eller grundvatten. Kommunen får föreskriva att det ska fordras tillstånd av nämnden 

                                                
223  http://www.naturvardsverket.se/vagledning-kommunal-avfallsplanering (20200701) 
224  https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/

Tillstand-och-anmalan-vid-anvandning/ (20200701) 

http://www.naturvardsverket.se/vagledning-kommunal-avfallsplanering
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/Tillstand-och-anmalan-vid-anvandning/
https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Kemikalier-och-miljogifter/Bekampningsmedel/Vaxtskyddsmedel/Tillstand-och-anmalan-vid-anvandning/
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för att inrätta en sådan anläggning inom kommunen eller inom vissa delar av denna, om det behövs 
för att skydda människors hälsa eller miljön. 

5.2.4.10 Cisterner och rörledningar som har tagits ur bruk 

Den som avser att installera eller hantera en cistern som faller inom tillämpningsområdet för NFS 
(Naturvårdsverkets föreskrifter 2017:5) om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor ska skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta (3:1), vilken 
är den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö-och hälsoskyddsområdet, och Försvars-
inspektören för hälsa och miljö eller länsstyrelsen. 

5.2.5 Näringsverksamhet, företag och industri 

 Bolagsverket, Frågor och svar om elektroniska underskrifter225 

 Bolagsverket Original, bestyrkt kopia, avskrift och utdrag.226 

5.2.5.1 Ansökan om serveringstillstånd 

 Alkohollag (2010:1622) 

5.2.5.2 Anmälan av registrering av livsmedelsanläggning 

I 12 § LIVSFS (Livsmedelsverkets föreskrifter 2005:20 i senaste lydelsen) om livsmedelshygien ska 
en anmälan innehålla bland annat uppgift om livsmedelsföretagarens namn och adress samt orga-
nisationsnummer, personnummer eller samordningsnummer. En anmälan från en juridisk person 
ska vara undertecknad av behörig företrädare. 

5.2.5.3 Anmälan av tobaksförsäljning 

 Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 

 

5.2.5.4 Anmälan av verksamhet med hygieniska krav 

Enligt 38 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan 
anmälan driva eller arrangera 

1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för 
blodsmitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller an-
dra liknande skärande eller stickande verktyg, 

2. bassängbad för allmänheten eller som på annat sätt används av många människor, eller 
3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grund-

särskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola. 

En anmälan av sådan verksamhet uppräknat i föregående stycke ska vara skriftlig (§ 46). 

                                                
225  https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/fragor-och-svar-om-e (20200629) 
226  https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/original-kopia-avskrift-utdrag (20200627) 

https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/fragor-och-svar-om-e
https://bolagsverket.se/ff/foretagsformer/original-kopia-avskrift-utdrag
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5.2.5.5 Anmälan av verksamhet med kosmetiskt solarium 

Enligt 10 § SSMFS (Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter 2012:5) om solarier och artificiella sol-
ningsanläggningar ska en verksamhet som är avsedd att bedriva kosmetiskt solarium anmäla detta 
till den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Anmälan ska 
innehålla bland annat uppgifter om verksamhetens adress med kontaktuppgifter till ägare och verk-
samhetsutövare. 

5.2.5.6 Underrättelse om driftstörning miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som omfattas av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt 9 kap. eller 11-14 kap. miljöbalken (1998:808) ska omgående underrätta till-
synsmyndigheten om det i verksamheten inträffar en driftsstörning eller liknande händelse som kan 
leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön (§ 6). 

5.2.6 Plan och byggområdet, lantmäteri 

5.2.6.1 Ansökan om bygglov 

Enligt plan- och bygglag (2010:900) ska en ansökan om lov eller förhandsbesked vara skriftlig och 
innehålla de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen (9:21). 

5.2.6.2 Ansökan om tillstånd och dispens 

En ansökan om tillstånd eller dispens enligt 7 kap. miljöbalk (1998:808) eller enligt föreskrifter som 
har meddelats med stöd av det kapitlet eller om tillstånd till vilthägn enligt 12:11 ska vara skriftlig 
enligt förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 

5.2.6.3 Ansökan om fastighetsbildning 

En ansökan om fastighetsbildning enligt 4 kap. 8 § fastighetsbildningslag (1970:988) kan vara skrift-
lig eller under vissa omständigheter även muntlig. En skriftlig ansökan ska vara underskriven, och 
får skrivas under med en elektronisk underskrift av sökanden eller sökandens ombud. 

5.2.7 Politisk församling 

5.2.7.1 Beslut med stöd av delegation 

Till exempel ordförandebeslut. 
 

5.2.7.2 Beslut om vidaredelegation 

 

5.2.7.3 Folkinitiativ 

Ett ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får enligt 8 kap. 2 § kommunallagen väckas i 
fullmäktige av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller regionmedlemmarna med stöd 
av lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar (folkinitiativ). Initiativet ska vara skriftligt, ange 
den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när 
namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. 

5.2.7.4 Medborgarförslag 

Ett medborgarförslag kan lämnas med stöd av 8 kap. 1 § kommunallagen av 
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Den som är folkbokförd i kommunen eller i en kommun inom regionen får, om fullmäktige har 

beslutat det, väcka ärenden i fullmäktige (medborgarförslag). Detsamma gäller 

unionsmedborgare som avses i 1 kap. 5 § andra stycket 

 
Om fullmäktige med stöd av 8 kap. 1 § kommunallagen beslutat att medborgarförslag får väckas, 
ska arbetsordningen reglera hur sådana förslag ska handläggas (5:72:2). Härom kan ställas krav på 
till exempel skriftlighet och elektronisk underskrift.227 

5.2.7.5 Protokoll från fullmäktige, nämnder, styrelser och motsvarande 

 Kammarrätten (Göteborg) dom (20140924) mål nr 3459-14 (a. 3.2.2.12) 

5.2.7.5.1 Karlsborg kommun 

Det finns få lagkrav på egenhändigt undertecknande vid kommunalt beslutsfattande. Underskriften 
har däremot en bevisverkan, och det ska alltid framgå till exempel vem som har fattat beslutet, och 
när beslutet har tagits. Syftet är att det ska vara särskiljbart från ett beslutsförslag. Det måste även 
säkerställas att dokumentet och beslutet inte kan förändras i efterhand. 
 
Det finns alltså inga hinder med att elektroniskt skriva under protokoll, och det krävs inte ett politiskt 
beslut för att införa förfarandet eftersom det är en verkställighetsfråga. Det viktiga är att förfarandet 
inte strider mot fullmäktiges arbetsordning eller annat beslut från fullmäktige rörande protokollets 
justering enligt 5 kap.72 § kommunallagen. 
 

I arbetsordningen ska regleras… 9. formerna för justeringen av protokollet, och …. 

 
Protokollet kan tillföras en digital signatur, men behöver inte vara på varje sida av protokollet. Inte 
heller behöver alla upprättade dokument digitala signaturer. Dokument kan säkerställas att bara fin-
nas i en version och olika versioner av dokumentet kan spåras genom systemet eller genom att 
ladda upp och arbeta med att checka ut, checka in dokumentet. 
 
Det är inte nödvändigt att protokoll har en digital signatur för att expedieras internt eller externt. Om 
mottagaren begär en bestyrkt kopia kan sekreteraren göra detta med sin egna digitala signatur. Om 
detta inte är tillräckligt kan första och sista sidan av protokollet och den aktuella paragrafen sparas 
ned och sändes. 
 
Systemtillverkaren Visma samt flera kommuner som under många år arbetat med digital signering 
av protokoll menar att man tagit ställningstagandet att man inte förnyar certifikat utan anser att man 
alltid kommer att kunna se att ett certifikat var giltigt vid tidpunkten för signeringen. 
 

                                                
227  Jfr Stockholms stad, Medborgarförslag, 20200525. ”Du kan lämna förslag skriftligt via e-post eller brev. … Du 

måste lämna namn och adress, gärna också telefonnummer och eventuell e-postadress.”. 
 https://start.stockholm/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/medborgarforslag/ (20200630) 

https://start.stockholm/om-stockholms-stad/politik-och-demokrati/sa-kan-du-paverka/medborgarforslag/
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Handlingar som ska bevaras för evigt i Karlsborgs kommun skrivs ut på papper. En utskrift av det 
digitala protokollet och eventuella bilagor görs och längst bak i protokollet finns information om pro-
tokollets digitala signering. All information om dokumentet och signeringen av det kan exporteras ut 
från befintliga system, precis som vilken annan information som helst i systemet. Vi kan även leve-
rera till vilket e-arkiv vi önskar. 

5.2.7.5.2 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Kommunstyrelsens protokoll ska granskas och skrivas under, samt justeras av flera parter. Protoko-
llet utgör en handling i form av ett dokument redan vid utkast, varför det är passande att färdigställa 
handlingen med en avancerad elektronisk underskrift som visar att handlingen är granskat och stäm-
mer. 

5.2.7.5.3 Region Skåne 

Enligt 5 kap. 61 § och 6 kap. 30 § kommunallagen (1991:900) ska protokoll från fullmäktige, region-
styrelse och nämnder justeras på det sätt som fullmäktige bestämt. Att protokoll ska justeras betyder 
att de ska skrivas under. 
 
Region Skånes reglemente för regionstyrelsen och övriga nämnder samt fullmäktiges arbetsordning 
ställer idag vissa krav på skriftlighet, till exempel ”Nämnden ska för varje sammanträde utse en 
ledamot eller tjänstgörande ersättare att jämte ordföranden justera nämndens protokoll. Nämnden 
kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska i sådana fall redo-
visas skriftligt innan nämnden justerar den.”. Paragrafen redovisas idag på läsplatta och skriftlighet 
har därmed inte tolkats som att hanteringen behöver ske skriftligt på papper. Något krav på under-
skriftens kvalitet oavsett om det är på papper eller elektroniskt finns därmed inte. 
 
I protokollen redovisas beslut som inte minst har stor betydelse för samhällets utveckling och Sveri-
ges gemensamma kulturarv. Viktigt är att det tydligt framgår vem som skrivit under, när, hur och vad 
som skrivits under samt att denna person var behörig att skriva under protokollet. En databas finns 
över Region Skånes förtroendevalda, där kan personens behörighet att skriva under kontrolleras. 

5.2.8 Skola och omsorg 

5.2.8.1 Anmälan till simskolan 

5.2.8.1.1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Anmälan till simskola bedöms vara ett enkelt anmälningsförande. Det är vanligt att ringa in och an-
mäla barn till simskolan, vars platser fördelas utifrån principen först till kvarn och kostnaden fakture-
ras i efterhand. Anmälaren görs vanligtvis av vårdnadshavaren, men kan i princip vara vem som 
helst, vilken betalar vid e-tjänst i samband med anmälan. Det finns inget behov av att säkerställa 
identiteten på den som gjort anmälan. 

5.2.8.2 Ansökan om förskoleplats 

5.2.8.2.1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

Det finns inget behov av att kräva legitimering eller underskrift för en ansökan om förskoleplats. 
Ansökan besvaras av kommunen med ett erbjudande som sökanden kan antingen godta eller avstå. 
Den som svarar erbjudandet måste däremot vara behörig, varför behov finns av legitimation. Huvud-
regeln är att barnens vårdgivare måste svara, och i vissa fall krävs svar från samtliga vårdnadshav-
are. 
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5.2.8.3 Ansökan om ledighet 

 

5.2.8.4 Ansökan om skolskjuts till grundskola 

 

5.2.8.5 Inackorderingsbidrag på gymnasienivå 

 

5.2.8.6 Lämna uppgift om inkomst 

 

5.2.8.7 Schema för vistelsetid 

 

5.2.8.8 Slutbetyg i grundskola 

 

5.2.8.9 Slutbetyg i gymnasium 

 

5.2.8.10 Uppsägning av förskoleplats 

 

5.2.8.11 Val av grundskola 

 

5.2.8.12 Val av gymnasium 

 

5.2.9 Vård och omsorg 

5.2.9.1 Ansökan om insats (omsorg) 

 

5.2.9.2 Ansökan om insats (LLS) 

 

5.2.9.3 Journalhandlingar 

 Patientdatalagen (2008:355) 

5.2.9.3.1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

En kommunanställd behöver vara autentiserad och behörig för att göra en journalsignering i ett sys-
tem. Bokföringen behöver loggas. 

5.2.9.3.2 Region Skåne 

Underskrift av journalhandlingar aktualiseras till exempel 
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– när ansvarig vårdpersonal genom sin underskrift styrker att innehållet i en journalanteckning är 
korrekt, 

– när specifika typer av journalhandlingar upprättas eller förmedlas vidare, till exempel i samband 
förskrivning av läkemedel, 

– när remisser skickas och vid samordnad vårdplanering. 

I arbetet som föregått Region Skånes anvisningar har det inte varit möjligt att få en fullständig bild 
av på vilka sätt journalinformation signeras digitalt i regionen. Avancerade eller kvalificerade elekt-
roniska underskrifter har dock visat sig mindre vanligt och ofta används funktioner inom ett journal-
system för att signera journaler, där behörighetsstyrningen blir en viktig faktor för att kontrollera och 
styrka identiteten på personen som signerat. Sparade användarloggar kan i sammanhanget också 
fylla ett syfte när de kan styrka vem som utfört en specifik åtgärd, till exempel vem som signerat en 
journalanteckning eller ett recept. 
 
I patientdatalagen 3 kap. 10 § står det att ”[e]n journalanteckning ska, om det inte finns något synner-
ligt hinder, signeras av den som ansvarar för uppgiften.”. Av 4 kap. 3 § SOSFS (Socialstyrelsens 
föreskrifter 2008:14) om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården framkomm-
er också att ”Vårdgivaren ska säkerställa att det finns rutiner för signering av journalanteckningar 
och för bekräftelse av åtgärder som rör patientens vård och behandling”. Varken i patientdatalagen 
eller i Socialstyrelsens föreskrifter omnämns generella krav på kvalitet eller form för underskrift av 
journalanteckningar eller journalhandlingar. 
 

Beträffande endast identifiering av användare framkommer det i 2 kap. 11 § SOSFS 2008:14 om infor-
mationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården att det i dokumentationen av åtkomst (loggar) 
ska framgå vilka åtgärder som vidtagits med patientuppgifter och att användarens och patientens identi-
tet ska framgå. I föreskrifternas 2 kap. 5 § står också att åtkomst till patientuppgifter ska föregås av stark 
autentisering i de fall en vårdgivare använder öppna nät för att hantera patientuppgifter, vilket i samman-
hanget definieras som en autentisering som innebär att identiteten kontrolleras på två olika sätt. Krav 
på stark autentisering återfinns också i 2 kap. 13 § vid identifiering av enskild i de fall enskild ges direkt-
åtkomst till sina patientuppgifter. 

 
Av 3 kap. 17 § patientdatalagen framkommer att ”[e]n journalhandling ska bevaras minst tio år efter 
det att den sista uppgiften fördes in i handlingen”. Efter beslut av Regionstyrelsen (§215 RS 010301 
2003) gäller dock totalbevarande av samtliga patientjournaler i Region Skåne, med undantag för 
journaler inom tandvården som fortfarande har en gallringsfrist på 10 år. Totalbevarandet gäller från 
1999 när Region Skåne bildades. Åtkomstloggar för hantering av patientuppgifter ska enligt 2 kap. 
11 § SOSFS 2008:14 sparas i 10 år. Användarloggar omfattas inte av Regionstyrelsens beslut om 
totalbevarande. 
 
Oavsett vilken funktion som använts för att elektronisk underskrift av en journalhandling ska infor-
mation om vem som skrivit under samt uppgifter om när, hur och vad som skrivits under bevaras för 
framtiden och kunna arkiveras arkivbeständigt. 
 
Om det förekommer användarloggar i ett journalsystem ska dessa levereras tillsammans med jour-
nalhandlingarna vid en eventuell arkivering hos Regionarkivet. I regel gallras sedan 10 år gamla 
användarloggar. 
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Beträffande avancerade eller kvalificerade elektroniska underskrifter har Regionarkivet i dagsläget 
gjort en generell bedömning att dessa inte med rimliga medel kan levereras till Regionarkivets ”e-
Arkiv” i bibehållet skick. Journalhandlingar med sådana underskrifter behöver därför kvarhållas i sitt 
ursprungliga skick och får inte överföras till ett nytt system eller levereras till arkivet om det inte finns 
gallringsbeslut som tillåter det. 

5.2.9.4 Fastställa vårdplan 

 

5.2.10 Upphandling och inköp 

5.2.10.1 Leverantörsavtal 

5.2.10.1.1 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

De avtal kommunen tecknar med leverantörer undertecknas vanligtvis genom leverantörers system, 
och inget kommunen kan styra över, men för dessa typer av avtal kan samma resonemang föras 
som för anställningsavtal (a. 5.2.1.1). 

5.2.11 Överförmyndare 

Det finns flera bestämmelser om att handlingar ska lämnas på heder och samvete i FB; 13 kap. 
Föräldrars förmyndarförvaltning och 14 kap. Förordnade förmyndares, gode mäns och förvaltares 
vård av egendom om förteckningar (13:3, 14:1, 14:2), sluträkningar (13:15, 14:18), och årsräkningar 
(13:14, 14:15). 
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6 BEDÖMNING AV OLIKA FALL 

 SKR, Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster 2011-10-31 1 (3) CIRKULÄR (a. 2-5, 7) 

6.1 Utgångspunkter 

6.1.1 Termer och begrepp 

1. Skilj mellan rättsliga begrepp och tekniska metoder. 
2. Skilj mellan dels autentisering, identifiering, legitimering, dels behörighet, dels signering, under-

skrifter. 

6.1.2 Rättsliga överväganden 

Underskrifter med elektroniska materiel och metoder får inte användas: 

 om det finns krav i författning på handling ska ha en egenhändig underskrift eller motsvarande 
uttryck, och 

 om det i författning inte uttryckligen anges att handlingen får ha en underskrift med elektroniska 
materiel och metoder. 

Underskriften måste i dessa fall framställas med traditionella materiel och metoder, till exempel 
handskriven med penna på papper. 
 

Underskrifter med elektroniska materiel och metoder får användas: 

 om det uttryckligen framgår av författning. 

Det finns emellertid inga, eller få, fall som ställer krav på att en underskrift med elektroniska materiel 
och metoder ska användas. 
 

Underskrifter med elektroniska materiel och metoder får kanske användas: 

 om det inte finns några formkrav i författning, eller 

 om det finns formkrav på skriftlighet, men det kan finnas undantag. 

6.1.3 Intresseavvägningar 

Val av materiel och metoder för att framställa underskrifter bör ta hänsyn till följande: 

 Rättssäkerheten, och medborgarnas tillit till offentliga verksamheter, vilket bör väga tyngre än 
bekvämlighet, kostnader, praktiska rutiner, eller liknande. 

 Risker, sannolikheten av deras förverkligande, och konsekvenser av deras förverkligande, till 
exempel brottsyttringar, ekonomisk och finansiell skada, förmögenhetsskada, personsäkerhet, 
röjande av känsliga uppgifter till obehörig, skadeståndsansvar, skada för verksamheten eller all-
mänintresse. 
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6.2 Vad är verksamhetens behov och krav? 

 Vem kan man lita på? Enkel och ändamålsenlig användning av betrodda tjänster i den offentliga för-
valtningen (SOU 2021:9). Användningsområden för betrodda tjänster (a. 4). Behov avseende elektro-
niska underskrifter (a. 6.5). När bör den offentliga förvaltningen använda avancerade eller kvalificerade 
elektroniska underskrifter? (a. 8.2). 

 Sambruks nätverk – Praktiska erfarenheter kring e-signering (20200623) 

 Västra Götalandsregionen Vägledning (dnr RS 2020-04196) Elektroniska underskrifter (20200902) 

 Uppsala kommun Förstudierapport (dnr KSN-2020-00341) Säkra meddelanden och e-underskrifter 
(20201005) 

Antagandet är att verksamhetens behov av och krav på underskrifter avser ytterst att besvara två 
frågor: 

 Vad ska bevisas över tid? (a. 6.2.1), och 

 Hur länge ska det bevisas? (a. 6.2.2). 

Dessa frågor tillfaller ytterst verksamhetens ledning och jurister, och svaren ska ge ett tillräckligt 
underlag för att kunna gå vidare och besvara: 

 Vad ska bevaras? (a. 6.3) och Vad kan gallras? (a. 6.4) som i sin tur ska ge ett tillräckligt underlag 
för att vägleda vid 

 Val av materiel och metoder (a. 6.5) för att förverkliga dels beviskraven, dels möjligheterna att 
kunna bevara bevisen. 

6.2.1 Vad ska bevisas över tid? 

Det bör skiljas mellan vad handlingen avser att bevisa, det vill säga Vad är syftet med handlingen? 
(a. 6.2.1.1) och vad underskriften avser att bevisa, det vill säga Vad är syftet med underskriften för 
handlingen? (a. 6.2.1.2). 

6.2.1.1 Vad är syftet med handlingen? 

Vad är handlingens funktionella skick, det vill säga hur ska den användas och hanteras över tid? I 
det här sammanhanget antas det övergripande syftet för Olika fall (a. 5) vara att kunna bevisa att 
handlingen har rättseffekt eftersom den har framställts eller utförts med en viss, och därefter i bibe-
hållen, form av en specifik person för ett specifikt syfte och under specifika omständigheter. Till 
exempel, att utställaren: 

 var autentiserad och behörig, 

 godkände handlingen vid en viss plats och tidpunkt, 

 var vid sina sinnens fulla bruk och hade övervägt och förstått konsekvenserna av handlingen, till 
exempel att det fanns en skyldighet att fullgöra en förpliktelse, eller att straffrättsligt ansvar kan 
komma att följa om lämnade uppgifter är oriktiga eller ofullständiga. 

6.2.1.2 Vad är syftet med underskriften för handlingen? 

Det framgår av Funktionella behov av och krav på underskrifter (a. 4) att underskriften 

 ytterst avser att koppla en utställare till en underskrift, och underskriften till ett innehåll. 



 
 Förstudie 
Författare Organisation Färdigställd Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-02-16 --- 0.31 114 (131) 

Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

Ju mer kopplingen är deduktiv sammanvävd desto större sannolikhet att det går att påvisa Oavvis-
lighet (a. 2.13). 
 
Behovet av eller kravet på en underskrift för en handling kan översiktligt representeras i en endi-
mensionell skala där den ena änden utgörs av handlingar som Urkunder (a. 6.2.1.2.1), medan den 
andra ändan av handlingar som Avtal (a. 5.1.5.1). Däremellan bör övriga behov och krav på under-
skrifter för handlingar falla, till exempel anmälningar, ansökningar, intyg, tillstånd. 

6.2.1.2.1 Urkunder 

För Urkunder (a. 2.17) kan tänkas att en verksamhet begär ett rättsutlåtande från verksamhetens 
jurister som fastslår följande: 

1. Är [en förteckning över typer av elektroniska handlingar som inkommer till eller upprättas av 
verksamheten] urkunder i lagens mening? 

2. Om ja, i vilket hänseende har urkunderna betydelse som bevis? 
3. Om ja, hur länge har urkunden betydelse? 
4. Kan kopior av urkunden bestyrkas? 

6.2.2 Hur länge ska det bevisas? 

Det bör skiljas mellan två perioder som är av betydelse för handlingen och därmed för underskriften: 
den Allmänt rättsliga relevanta perioden (a. 6.2.2.1) och den Arkivrättsligt relevanta perioden (a. 
6.2.2.2). 

6.2.2.1 Allmänt rättsliga relevanta perioden 

Ur ett allmänt rättsligt perspektiv är frågan: hur länge har handlingen rättslig relevans?, det vill säga, 
när finns det inte längre några rättsliga behov av eller krav på att påvisa handlingens giltighet? Denna 
tidpunkt kan vara lagreglerad, och är en fråga för verksamhetens jurister och ytterst domstolen. 

6.2.2.2 Arkivrättsligt relevanta perioden 

Ur ett arkivrättsligt perspektiv är frågan: vad händer över tid när allmänna handlingars rättsliga rele-
vans upphör, det vill säga vilken betydelse har en underskrift för sådana handlingar? 
 

Är handlingen nödvändig för att tillgodose 3 § arkivlagen? 

 Det följer att underskriften inte behöver bevaras om handlingen kan gallras med stöd av författ-
ning eller beslut från arkivmyndigheten eller annan med motsvarande ansvar. 

Om handlingen är nödvändig för att tillgodose 3 § arkivlagen, är underskriften också nödvändig 
för att handlingen ska tillgodose 3 § arkivlagen? 

 Om frågan besvaras med ett ja måste rätt materiel och metoder väljas från början för att säker-
ställa att underskriften kan bevaras över tid. 

 Frågan kan endast besvaras med ett nej om det finns bestämmelser om gallring i författning eller 
om det finns beslut från arkivmyndigheten eller annan med motsvarande ansvar. 

Innan val av materiel och metoder görs bör därför verksamheten först göra en gallringsutredning 
som tydligt besvarar Vad kan gallras? (a. 6.4). 
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6.3 Vad ska bevaras? 

Underskrifter med elektroniska materiel och metoder som inte motsvarar underskrifter med tra-
ditionella materiel och metoder eller avancerade elektroniska underskrifter enligt förordning (EU) 
910/2014: 

 Har inga särskilda egenskaper och funktioner som inte kan bevaras på samma sätt som andra 
typer av elektroniska handlingar enligt gällande arkivrättsliga regleringar. 

Underskrifter med elektroniska materiel och metoder som motsvarar underskrifter med tradition-
ella materiel och metoder eller avancerade elektroniska underskrifter enligt förordning (EU) 910/
2014 måste antingen: 

 Bevara kontrollfunktionen (a. 5.1.2.2.1) 

 Påvisa kontrollfunktionen (a. 5.1.2.2.2), 

 gallra Kontrollfunktionen (a. 6.4.2). 

6.4 Vad kan gallras? 

Handlingar som är allmänna ska som huvudregel bevaras. Detta gäller oavsett om det anses att 
handlingarna har betydelse för underskriftens äkthet som bevis eller inte. Det måste alltid finnas 
lagstöd för att gallra allmänna handlingar. 
 
Utgångspunkten är 10 § arkivlagen som medger att handlingar får gallras men endast om arkivet i 
övrigt kan tillgodose ändamålen i 3 § arkivlagen, eller om det finns andra författningar som reglerar 
frågan. 

 För kommuner och regioner kan det finnas arkivreglementen eller andra lokala bestämmelser. 

 För statliga myndigheter gäller 14 § arkivförordningen som tillåter gallring endast med stöd av 
författning eller beslut från Riksarkivet. 

Det följer att en verksamhet som avser att gallra en underskrift behöver ett tydligt lagstöd, eller väl-
grundade skäl för de fall som avser att stödja sig på 10 § arkivlagen eller på ett beslut från arkiv-
myndighet eller annan med motsvarande ansvar. Av denna anledning bör en verksamhet alltid göra 
en Gallringsutredning (a. 6.4.1). 

6.4.1 Gallringsutredning 

6.4.1.1 Statliga myndigheter 

Om myndigheten vill gallra en Kontrollfunktionen (a. 6.4.2) med stöd i författning: 

 Dokumentera eventuella beslut i arkivredovisningen i enlighet med 6 kap. 16 § RA-FS 2019:2. 

 Ange i gallringsutredningen den författning som låg till grund för fattat beslut. 

 Gallringutredningen ska stå till förfogande vid en tillsyn av arkivet. 

Om myndigheten vill gallra en Kontrollfunktionen (a. 6.4.2) men inte finner stöd i författning: 
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 Motivera i gallringsutredningen varför underskriften kan gallras, och eventuella kompenserande 
åtgärder. 

 Skicka in gallringsframställan till Riksarkivet. 

6.4.2 Kontrollfunktionen  

Kontrollfunktionen tillhör en handling som är inkommen eller upprättad, eller överlämnad till arkiv-
myndigheten eller annan med motsvande ansvar. 

 Om det finns författning som medger gallring av kontrollfunktionen så får den gallras. 

 Om kontrollfunktionen fungerar är frågan om den är fortfarande av väsentlig betydelse eller om 
den är av ringa betydelse. 

 Om kontrollfunktionen är av väsentlig betydelse måste den antingen bevaras eller påvisas varit 
giltig. 

o Om kontrollfunktionen tillhör en urkund bör den alltid betraktas vara av väsentlig betydel-
se, och beakta särskilt det straffrättsliga skyddet för gallring av Urkunder (a. 5.1.7.1). 

 Om kontrollfunktionen bedöms vara av ringa betydelse gäller vad som sagts i inledningen till 
avsnittet (6.4) om nödvändigheten av lagstöd. 

6.5 Val av materiel och metoder 

Val av materiel och metoder bestäms av verksamhetens förutsättningar och omständigheter, men 
vilka inte närmare berörs här, eftersom dessa förhållanden gäller för verksamheter i allmänhet. Av 
betydelse här för att välja lämpliga materiel och metoder är svaren på dels verksamhetens behov 
och krav, dels handlingens funktionella skick, dels funktionella behov och krav på handlingen med 
underskriften, dels gallringsutredningen. För specifika elektroniska materiel och metoder hänvisas 
vidare till FormatE. 
 
Uppmärksamma att det är ytterst domstolen som avgör om materiel och metoder och eventuella 
åtgärder för att bevara underskriften uppfyller beviskraven i det enskilda fallet om underskriften faller 
inom den Allmänt rättsliga relevanta perioden (a. 6.2.2.1). 

6.5.1 Underskriften kan urskiljas 

Syftet är att kunna igenkänna utställaren i underskriften eller signaturer, till exempel: 

 I bild eller text. 

Domstolen bör lämpligen inte anse att det rör sig om en elektronisk underskrift, men en underskrift 
framställt med elektroniska materiel och metoder för att representera en tryckt uppgift i likhet med 
vilken annan tryckt uppgift som helst. 

6.5.2 Underskriften kan spåras till anordning 

Syftet är att påvisa att underskriften endast kan framställas med en specifik anordning, till exem-
pel: 

 Ett lösenordskyddat användarkonto. 
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 En digital signatur. 

Skulle en domstol godta metoden för att koppla underskriften till anordningen? 

6.5.3 Anordningen kan spåras till en specifik person 

Syftet är att påvisa att anordningen tillhörde en specifik person, till exempel: 

 PKI -certifikat. 

 ”Web of Trust” -certifikat. 

 IP-adress-loggar. 

 E-post- eller SMS-bekräftelse. 

 Avtal eller kontrakt; godkännande av användarvillkor. 

Skulle en domstol godta metoden för att koppla personen till anordningen? 

6.5.4 Innehållet kan kopplas till en underskrift 

Syftet är att påvisa att underskriften framställdes i anslutning till innehållet, till exempel: 

 Med en digital signatur. 

 Med ett användarkonto i ett ”IT-system” som kan utföra underskriften. 

Skulle en domstol godta metoden för att koppla underskriften till innehållet? 

6.5.5 Innehållet kan kontrolleras 

Syftet är att påvisa att innehållet, tillsammans med underskriften, inte har förändrats sedan de 
framställdes, till exempel 

 Med digitala signaturer. 

 Med lagrade och loggade hashvärden som kan användas som referens. 

 Med behörighetskontroller och loggar som spårar vad som förändrats, när och av vem. 

Skulle en domstol godta metoden för att påvisa ursprungligt skick? 
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7 KÄLLFÖRTECKNING 

7.1 Offentliga källor 

7.1.1 Stat 

7.1.1.1 e-nämnden (Nämnden för elektronisk förvaltning) 

– Grundläggande  vägledning  för  myndigheternas  användning  av  e-legitimationer  och  elektroniska 
underskrifter (e-nämnden 04:02) i gällande lydelse den 9 juni 2004 

7.1.1.2 eSam (eSamverkansprogrammet) 

– Juridisk vägledning för införande av  e-legitimering och e-underskrifter (v1.1)228 

7.1.1.3 Digg (Myndigheten för digital förvaltning) 

– Uppdrag (dnr 2019-90) om stödjande åtgärder vid nationellt införande av eIDAS-förordningen229 
– Uppdrag (än 2019:582) att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informations-

utbyte (delredovisning)230 

7.1.1.4 Domstol 

7.1.1.4.1 Rättsfall 

– Högsta domstolens dom (20171222) i mål T435-17 (NJA 2017 s. 1105, NJA 2017:102)231 

7.1.1.5 PTS (Post- och telestyrelsen) 

– Rapport (dnr 17-4465) Vägledning För betrodda tjänster i Sverige enligt eIDAS – Utgåva 2 

7.1.1.6 Regeringen 

7.1.1.6.1 Beslut 

– Uppdrag (20191211) att etablera en förvaltningsgemensam digital infrastruktur för informationsutby-
te232 

7.1.1.6.2 Betänkanden 

– SOU 2021:9 Vem kan man lita på? – Enklare och effektivare användning av betrodda tjänster i den 
offentliga förvaltningen 

– SOU 2019:014 Ett säkert statligt ID-kort – med e-legitimation233 

                                                
228  https://esamverka.se/download/18.9d698431645a14fcab34974/1530793977619/eSam - Vägledning E-legitimation och E-underskrift 

1.1.pdf (20200529) 
229  https://www.digg.se/globalassets/stodjande-atgarder-vid-nationellt-inforande-av-eidas-forordningen.pdf (20200529) 
230  https://www.digg.se/globalassets/uppdrag-att-etablera-en-forvaltningsgemensam-digital-infrastruktur-for-informationsutbyte.pdf 

(20200529) 
231  https://rattsinfosok.domstol.se/lagrummet/ (20200529) 
232  https://www.regeringen.se/4afa40/contentassets/bdeff2bd4425482da7759c4cbca0e2ce/uppdrag-att-etablera-forvaltningsgemensam-

digital-infrastruktur-for-informationsutbyte.pdf (20200529) 
233  https://www.regeringen.se/4961ec/contentassets/689f5a032b4f4abe92f7ce73efa1d410/ett-sakert-statligt-id-kort--med-e-legitimation-

sou-2019-14.pdf (20200529) 

https://esamverka.se/download/18.9d698431645a14fcab34974/1530793977619/eSam%20-%20Vägledning%20E-legitimation%20och%20E-underskrift%201.1.pdf
https://esamverka.se/download/18.9d698431645a14fcab34974/1530793977619/eSam%20-%20Vägledning%20E-legitimation%20och%20E-underskrift%201.1.pdf
https://www.digg.se/globalassets/stodjande-atgarder-vid-nationellt-inforande-av-eidas-forordningen.pdf
https://www.digg.se/globalassets/uppdrag-att-etablera-en-forvaltningsgemensam-digital-infrastruktur-for-informationsutbyte.pdf
https://rattsinfosok.domstol.se/lagrummet/
https://www.regeringen.se/4afa40/contentassets/bdeff2bd4425482da7759c4cbca0e2ce/uppdrag-att-etablera-forvaltningsgemensam-digital-infrastruktur-for-informationsutbyte.pdf
https://www.regeringen.se/4afa40/contentassets/bdeff2bd4425482da7759c4cbca0e2ce/uppdrag-att-etablera-forvaltningsgemensam-digital-infrastruktur-for-informationsutbyte.pdf
https://www.regeringen.se/4961ec/contentassets/689f5a032b4f4abe92f7ce73efa1d410/ett-sakert-statligt-id-kort--med-e-legitimation-sou-2019-14.pdf
https://www.regeringen.se/4961ec/contentassets/689f5a032b4f4abe92f7ce73efa1d410/ett-sakert-statligt-id-kort--med-e-legitimation-sou-2019-14.pdf
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– SOU 2018:025 Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering234 
– SOU 2017:114 reboot – omstart för den digitala förvaltningen235 
– SOU 2010:104 E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation236 
– SOU 2009:086 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning237 
– SOU 2007:092 Urkunden I Tiden238 
– SOU 1996:040 Elektronisk dokumenthantering239 

7.1.1.6.3 Departementsserien 

– Ds 2019:18 Digital kommunikation i domstolsprocesser240 
– Ds 2003:29 Formel Formkrav och elektronisk kommunikation241 
– Ds 2003:29 Formel Formkrav och elektronisk kommunikation bilaga 2242 
– Ds 1999:73 Elektroniska signaturer243 
– Ds 1998:14 Digitala signaturer - en teknisk och juridisk översikt244 

7.1.1.6.4 Kommitté 

– Vägledning från E-delegationen (2012-06-07) Elektroniska original, kopior och avskrifter245 

7.1.1.6.5 Promemorior 

– Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om elektronisk identifiering246 

                                                
234  https://www.regeringen.se/495f60/contentassets/e9a0044c745c4c9ca84fef309feafd76/juridik-som-stod-for-forvaltningens-digitalisering-

sou-201825.pdf (20200529) 
235  https://www.regeringen.se/48df42/contentassets/aa8c1ad04ae24e0b890e79e76a0ae64b/reboot--omstart-for-den-digitala-forvaltningen-

sou-2017114-.pdf (20200529) 
236  https://www.regeringen.se/49bb35/contentassets/e031f49a8c7b48969b8ea4b45a2016d2/e-legitimationsnamnden-och-svensk-e-

legitimation-hela-dokumentet-sou-2010104 (20200529) 
237  https://www.regeringen.se/49bb36/contentassets/a1417c22006f4b0a810d1b06c18d158d/strategi-for-myndigheternas-arbete-med-e-

forvaltning-sou-200986 (20200529) 
238  https://www.regeringen.se/49bb8e/contentassets/0e72ffe8de9742949da18918f4722f74/urkunden-i-tiden---en-straffrattslig-anpassning-

sou-200792 (20200612) 
239  https://www.regeringen.se/49bb79/contentassets/bb9d659fce864fc3bbe50990ca198218/elektronisk-dokumenthantering (20200612) 
240  https://www.regeringen.se/4adaeb/contentassets/b51a8cb2162f41abb510d362da5c35e6/digital-kommunikation-i-domstolsprocesser-

ds-201918 (20200529) 
241  https://www.regeringen.se/49bb4d/contentassets/b574ee97899148a7b9e7477cc68aa86a/formel--formkrav-och-elektronisk-

kommunikation (20200529) 
242  https://www.regeringen.se/49bb4d/contentassets/b574ee97899148a7b9e7477cc68aa86a/ormel--formkrav-och-elektronisk-

kommunikation-bilaga-2 (20200529) 
243  https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/d3bae1d97b314451b8fd109e41249231/elektroniska-signaturer (20200612) 
244  https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/4989aae001664fc6b89edde1b1918c71/digitala-signaturer---en-teknisk-och-juridisk-

oversikt (20200612) 
245  https://www.esamverka.se/download/18.7e784787153f0f33aa51c8ac/1464275951331/Elektroniska+original,+kopior+och+avskrifter.pdf 

(20200612) 
246  https://www.regeringen.se/49b693/contentassets/6926cba9ffc441c68f1db00194afb2dc/promemoria-kompletterande-bestammelser-till-

eu-forordningen-om-elektronisk-identifiering.pdf (20200529) 

https://www.regeringen.se/495f60/contentassets/e9a0044c745c4c9ca84fef309feafd76/juridik-som-stod-for-forvaltningens-digitalisering-sou-201825.pdf
https://www.regeringen.se/495f60/contentassets/e9a0044c745c4c9ca84fef309feafd76/juridik-som-stod-for-forvaltningens-digitalisering-sou-201825.pdf
https://www.regeringen.se/48df42/contentassets/aa8c1ad04ae24e0b890e79e76a0ae64b/reboot--omstart-for-den-digitala-forvaltningen-sou-2017114-.pdf
https://www.regeringen.se/48df42/contentassets/aa8c1ad04ae24e0b890e79e76a0ae64b/reboot--omstart-for-den-digitala-forvaltningen-sou-2017114-.pdf
https://www.regeringen.se/49bb35/contentassets/e031f49a8c7b48969b8ea4b45a2016d2/e-legitimationsnamnden-och-svensk-e-legitimation-hela-dokumentet-sou-2010104
https://www.regeringen.se/49bb35/contentassets/e031f49a8c7b48969b8ea4b45a2016d2/e-legitimationsnamnden-och-svensk-e-legitimation-hela-dokumentet-sou-2010104
https://www.regeringen.se/49bb36/contentassets/a1417c22006f4b0a810d1b06c18d158d/strategi-for-myndigheternas-arbete-med-e-forvaltning-sou-200986
https://www.regeringen.se/49bb36/contentassets/a1417c22006f4b0a810d1b06c18d158d/strategi-for-myndigheternas-arbete-med-e-forvaltning-sou-200986
https://www.regeringen.se/49bb8e/contentassets/0e72ffe8de9742949da18918f4722f74/urkunden-i-tiden---en-straffrattslig-anpassning-sou-200792
https://www.regeringen.se/49bb8e/contentassets/0e72ffe8de9742949da18918f4722f74/urkunden-i-tiden---en-straffrattslig-anpassning-sou-200792
https://www.regeringen.se/49bb79/contentassets/bb9d659fce864fc3bbe50990ca198218/elektronisk-dokumenthantering
https://www.regeringen.se/4adaeb/contentassets/b51a8cb2162f41abb510d362da5c35e6/digital-kommunikation-i-domstolsprocesser-ds-201918
https://www.regeringen.se/4adaeb/contentassets/b51a8cb2162f41abb510d362da5c35e6/digital-kommunikation-i-domstolsprocesser-ds-201918
https://www.regeringen.se/49bb4d/contentassets/b574ee97899148a7b9e7477cc68aa86a/formel--formkrav-och-elektronisk-kommunikation
https://www.regeringen.se/49bb4d/contentassets/b574ee97899148a7b9e7477cc68aa86a/formel--formkrav-och-elektronisk-kommunikation
https://www.regeringen.se/49bb4d/contentassets/b574ee97899148a7b9e7477cc68aa86a/ormel--formkrav-och-elektronisk-kommunikation-bilaga-2
https://www.regeringen.se/49bb4d/contentassets/b574ee97899148a7b9e7477cc68aa86a/ormel--formkrav-och-elektronisk-kommunikation-bilaga-2
https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/d3bae1d97b314451b8fd109e41249231/elektroniska-signaturer
https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/4989aae001664fc6b89edde1b1918c71/digitala-signaturer---en-teknisk-och-juridisk-oversikt
https://www.regeringen.se/49bbbc/contentassets/4989aae001664fc6b89edde1b1918c71/digitala-signaturer---en-teknisk-och-juridisk-oversikt
https://www.esamverka.se/download/18.7e784787153f0f33aa51c8ac/1464275951331/Elektroniska+original,+kopior+och+avskrifter.pdf
https://www.regeringen.se/49b693/contentassets/6926cba9ffc441c68f1db00194afb2dc/promemoria-kompletterande-bestammelser-till-eu-forordningen-om-elektronisk-identifiering.pdf
https://www.regeringen.se/49b693/contentassets/6926cba9ffc441c68f1db00194afb2dc/promemoria-kompletterande-bestammelser-till-eu-forordningen-om-elektronisk-identifiering.pdf
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7.1.1.6.6 Propositioner 

– 2020/0021:081 Ytterligare kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identi-
fiering247 

– 2019/0020:189 Digital kommunikation i domstolsprocesser 
– 2019/0020:008 Digitaliserade hyresförhandlingar 
– 2017/0018:126 Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot248 
– 2015/0016:072 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering249 
– 1999/2000:117 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m.250 

7.1.1.7 Riksarkivet 

– Projekt (dnr 20-2013/1154) Framställning och bevarande av elektroniska signaturer (tillsammans 
med avsnitt 6)251 

– Rapport (2006:1) Elektroniskt underskrivna handlingar252 
– Rapport (2000:1) Elektronisk dokumenthantering253 

7.1.1.7.1 Skatteverket 

– RSVM 2001:35 Riksskatteverkets information om verkets beslut om riktlinjer för myndigheternas 
användning av elektroniska signaturer och certifikattjänster m.m.254 

7.1.2 Regioner 

– Region Skåne Hantering av elektroniska underskrifter (20170301)255 
– Västra Götalandsregionen Vägledning (dnr RS 2020-04196) Elektroniska underskrifter (20200902) 

7.1.3 Kommuner 

– Sjuhärads kommunalförbund (Boråsregionen), Vägledning elektroniska underskrifter (20190625)256 
– Botkyrka, En liten information om digitala underskrifter/signaturer (20200520) 
– Stockholms stad, Riktlinjer och förutsättningar för skanning och ersättningsskanning (201606)257 

                                                
247  https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/01/prop.-20202181/ (20210119) 
248  https://www.regeringen.se/494483/contentassets/eb60cff09c7a4fdd933eb3a64b9ad4a7/prop-201718-126.pdf (20200529) 
249  https://www.regeringen.se/4afa08/contentassets/5aa20a4f0f424fe194e8118bc4afa5ed/kompletterande-bestammelser-till-eus-

forordning-om-elektronisk-identifiering-prop.-20151672 (20200529) 
250  https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/cf929fec29a2470598c3ee7deb429ddb/lag-om-kvalificerade-elektroniska-signaturer-

m.m (20200529) 
251  https://riksarkivet.se/elektroniskasignaturer (20200529) 
252  https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/elektroniskt-underskrivna-handlingar.pdf (20200529) 
253  https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/elektronisk-dokumenthantering.pdf (20200612) 
254  https://skatteverket.se/funktioner/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/meddelanden/aldre/2001/2001/rsvm200135.html 

(20200612) 
255  https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/arkiv/skapa---fillistning/elektroniska-underskrifter.pdf (20200629) 
256  Dokumentet är framtaget i samverkan i Boråsregionen i nätverket för e-samhälle och med stöd av jurister i 

Borås stad och Marks kommun. 
 https://www.borasregionen.se/var-verksamhet/ekontor/vagledning-elektroniska-underskrifter.html (20200623) 
257  Stadsarkivet Stockholm (dnr 5.3-13232/2015) version 1.3. 
 https://stadsarkivet.stockholm/contentassets/5bb1b8749be64c5eb7e259cafe87ca11/riktlinjer-och-foutsattningar-for-skanning-

stockholms-stad-2016.pdf (20200606) 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2021/01/prop.-20202181/
https://www.regeringen.se/494483/contentassets/eb60cff09c7a4fdd933eb3a64b9ad4a7/prop-201718-126.pdf
https://www.regeringen.se/4afa08/contentassets/5aa20a4f0f424fe194e8118bc4afa5ed/kompletterande-bestammelser-till-eus-forordning-om-elektronisk-identifiering-prop.-20151672
https://www.regeringen.se/4afa08/contentassets/5aa20a4f0f424fe194e8118bc4afa5ed/kompletterande-bestammelser-till-eus-forordning-om-elektronisk-identifiering-prop.-20151672
https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/cf929fec29a2470598c3ee7deb429ddb/lag-om-kvalificerade-elektroniska-signaturer-m.m
https://www.regeringen.se/49bba2/contentassets/cf929fec29a2470598c3ee7deb429ddb/lag-om-kvalificerade-elektroniska-signaturer-m.m
https://riksarkivet.se/elektroniskasignaturer
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/elektroniskt-underskrivna-handlingar.pdf
https://riksarkivet.se/Media/pdf-filer/doi-t/elektronisk-dokumenthantering.pdf
https://skatteverket.se/funktioner/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/arkiv/meddelanden/aldre/2001/2001/rsvm200135.html
https://vardgivare.skane.se/siteassets/4.-uppdrag-och-avtal/arkiv/skapa---fillistning/elektroniska-underskrifter.pdf
https://www.borasregionen.se/var-verksamhet/ekontor/vagledning-elektroniska-underskrifter.html
https://stadsarkivet.stockholm/contentassets/5bb1b8749be64c5eb7e259cafe87ca11/riktlinjer-och-foutsattningar-for-skanning-stockholms-stad-2016.pdf
https://stadsarkivet.stockholm/contentassets/5bb1b8749be64c5eb7e259cafe87ca11/riktlinjer-och-foutsattningar-for-skanning-stockholms-stad-2016.pdf
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– Uppsala kommun, förstudierapport (dnr KSN-2020-00341), Säkra meddelanden och e-underskrifter 
(20201005) 

7.2 Förening 

7.2.1 Sambruk 

– Sambruks nätverk – Praktiska erfarenheter kring e-signering (20200623)258 

7.2.2 SKR (Sveriges kommuner och regioner) 

– Cirkulär 11:46 Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster med bilaga259 
– Rapport (dnr 2019-389) enkät e-legitimationer - 2019 kommuner och regioner260 
– Ställningstagande Digital identitetshantering261 

 
 

                                                
258  https://sambruk.se/portfolio/digital-signering/ (20201004) 
259  https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2011/rapporttillvagledningvidinforandetavetjanster2011103113cirkular.html 

(20200630) 
260  https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-823-4.pdf (20200529) 
261  https://skr.se/download/18.5849baa816a05f83251a212e/1555316234154/SKL-11-18-04951-stallningstagande-digital-

identitetshantering-april-2019.pdf (20200529) 

https://sambruk.se/portfolio/digital-signering/
https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/cirkular/2011/rapporttillvagledningvidinforandetavetjanster2011103113cirkular.html
https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-823-4.pdf
https://skr.se/download/18.5849baa816a05f83251a212e/1555316234154/SKL-11-18-04951-stallningstagande-digital-identitetshantering-april-2019.pdf
https://skr.se/download/18.5849baa816a05f83251a212e/1555316234154/SKL-11-18-04951-stallningstagande-digital-identitetshantering-april-2019.pdf
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8 BILAGA. HÄNVISNINGAR I SVENSKA FÖRFATTNINGAR TILL UNDERSKRIFTER OCH 

ANDRA NÄRLIGGANDE TERMER OCH BEGREPP 

I Tabell 1 återfinns en, ej fullständig, sammanställning av författningar som innehåller bestämmelser 
om underskrifter, ibland uttryckt som justeras, namnteckning, skriva under, underskriva, underteck-
na, eller liknande. Även fall där elektroniskt dokument nämns har tagits med. Sammanställningen 
har avgränsats till författningar som reglerat dokument och underskrifter med elektroniska materiel 
och metoder, men i anslutning till dessa har även noterats eventuella bestämmelser som avser un-
derskrifter med andra materiel och metoder. 
 
Sammanställningen skiljer bestämmelser som anger underskrifter utan att hänvisa till unionsrätten 
från sådana som uttryckligen hänvisar till definitionerna av elektroniska underskrifter och avancerade 
elektroniska underskrifter enligt förordning (EU) 910/2014 om betrodda tjänster. 

Tabell 1 Med e i e-dokument, e-handling, e-stämpel, e-tidsstämpel, och e-underskrift avses elektronisk[t]. Sådana termer 
som är markerade med en asterisk * avser bestämmelser som regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer 
kan meddela närmare föreskrifter om. Med EU-underskrift avses elektronisk underskrift enligt förordning (EU) 910/2014. 
Med Av. e-elektronisk och e-stämpel avses avancerad elektronisk underskrift respektive stämpel enligt förordning (EU) 
910/2014. Med Eg. underskrift avses egenhändigt undertecknad underskrift. Med e-org. avses elektroniskt original, och e-
kopia avses elektronisk kopia. 

Författning Kap.:§ Avseende Sammanhang 

Aktiebolagslag (2005:551) 1:13 Av. e-underskrift 
– Aktiebrev 
– Delningsplan 
– Emissionsbevis, konvertibler i 

form av skuldebrev samt 
teckningsoptionsbevis 

– Fullmakt för ombud 
– Fusionsplan 
– Handlingar som ska skrivas un-

der av styrelsen 
– Godkännande av skriftliga 

handlingar utan firmatecknare 
– Kontrollbalansräkning 
– Protokoll 
– Redogörelser 
– Revisionsberättelse 
– Revisorsyttranden 
– Skriftliga handlingar 
– Stiftelseurkund 
– Underrättelse till borgenär 
– Yttrande över betalningar 
– Yttrande över förslag till 

återbetalning 
– Yttrande över konverteringar 
– Yttrande över redogörelser 
– Yttrande över revisorsgransk-

ningar 
– Yttrande över riktlinjer för 

ersättning 
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Författning Kap.:§ Avseende Sammanhang 

– Yttrande över tillräckligt 
teckning för registrerat 
aktiekapital 

Ansvar för oljeskador till sjöss, 
Förordning (2013:540) om 

Bil. Namnteckning 
– Certifikat 

Avbetalningsköp mellan näringsid-
kare m.fl., lag (1978:599) om 

0:11 Av. e-underskrift 
– Handräckning 

Avfallsförordning (2011:927) 0:60 E-underskrift 
– Transportdokument 

Beslut och protokoll hos 
regeringen, förordning (2007:725) 
om 

0:1-22 Underskrift 
Underskrivet 
Skriver under 
Skriva under 

– Anställningar 
– Författningar 
– Beslut 
– Propositioner och skrivelser 
– Protokoll 
– Regeringsärenden 

Betalningsföreläggande och 
handräckning, lag (1990:746) om 

0:19 Av. e-underskrift 
– Ansökan 

Betalningsföreläggande och 
handräckning, förordning 
(1991:1339) om 

0:6 E-underskrift 
– Ansökan behöver inte ha 

elektronisk underskrift 

Bostadsrättslag (1991:614) 1:9 Av. e-underskrift 
– Ansökan om medlemskap 
– Utträde ur föreningen 
– Överlåtelseavtal 

6:4 Skrivas under 
– Överlåtelseavtal (elektroniska 

underskrifter är uttryckligen 
undantagna) 

Ekonomiska föreningar, lag 
(2018:672) om 

1:15 Av. e-underskrift 
– Ansökan om förenklad 

avveckling 
– Ansökan om medlemskap 
– Fullmakt för ombud 
– Fusionsplan 
– Förlagsandelsbevis 
– Förslag till likvidation 
– Godkännande av skriftliga 

handlingar utan firmatecknare 
– Handlingar som ska skrivas un-

der av styrelsen 
– Protokoll 
– Redogörelse 
– Revisionsberättelse 
– Skriftliga handlingar 
– Underrättelse till borgenär 
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Författning Kap.:§ Avseende Sammanhang 

– Uppsägning av medlemskap 
– Yttrande till förslag till 

likvidation 
– Yttrande över redogörelse 

Ersättning för viss mervärdesskatt 
för kommuner, regioner, kommunal-
förbund och samordningsförbund 

0:9 E-dokument 
– Anmälan av överlåtelse 
– Ansökan om ersättning 
– Årsuppgift 
– Ändrad användning 

Europeiskt betalningsföreläggande, 
lag (2008:879) om 

0:3 E-dokument 
– Ansökan 

Fastighetsbildningslag (1970:988) 4:8 E-underskrift 
– Fastighetsbildning 

Fastighetstaxeringsförordning 
(1993:1199) 

4:3 E-dokument 
– Beslut om föreläggande 
– Beslut om förseningsavgift 

Beslut om taxering m.m. 

Fastighetstaxeringslag (1979:1152) 18:3a E-dokument 
– Fastighetsdeklaration 

Fluorerade växthusgaser, 
förordning (2016:1128) om 

0:15 E-underskrift 
– Rapport 

Finansinspektionens rutiner för 
mottagande av anmälningar om 
regelöverträdelser, förordning 
(2016:1318) om 

0:4 Namnteckning 
– Godkänna granskad 

uppteckning 

Framtidsfullmakter, lag (2017:310) 
om 

0:4 Skriva under 
Underskrift 

– Framtidsfullmakt 

Försäkringsrörelselag (2010:2043) 12:4 Av. e-underskrift 
– Redogörelse 
– Samordningsöverenskommelse 
– Yttrande över redogörelse 

Försöksverksamhet med 24-
timmarsmyndighet inom socialför-
säkringsadministrationen262 

0:2 E-dokument 
– anmälan 
– avstå rätt till föräldrapenning  
– lämna försäkran för 

föräldrapenning och tillfällig 
föräldrapenning 

Handel med lösören, som köparen 
låter i säljarens vård kvarbliva, lag 
(1845:50 s.1) om 

0:1 Underskrift 
– Lösören 

Handel med utsläppsrätter, lag 
(2004:1199) om 

4:5 E-underskrift 
– Ansökan 

                                                
262  Lagen hänvisar till bestämmelser i lagen (1962:381) om allmän försäkring, vilken ersatts av socialförsäkrings-

balken (2010:110) genom lag (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken. 
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Författning Kap.:§ Avseende Sammanhang 

Hyresförhandlingslag (1978:304) 0:3 Undertecknas 
– Överenskommelse 

0:19 Undertecknas 
– Förhandlingsöverenskommelse 

0:16 Justeras 
– Protokoll 

0:34 Av. e-underskrift 
– Protokoll 
– Förhandlingsöverenskommelse 

Identitetskort för folkbokförda i 
Sverige, förordning (2015:904) om 

0:4 Undertecknas 
– Ansökan 

Indrivningsförordning (1993:1229) 0:2a E-dokument 
– Beslut 

Inrikes vägtransport, lag (1974:610) 
om 

0:8a Av. e-underskrift 
– Fraktsedel 

Inskrivningsförordning (2000:309) 0:2 E-dokument* 
– Anteckning eller borttagande 

om innehav 
– Inskrivning av förvärv av 

tomträtt 
– Inteckning 
– Lagfart 
– Utbyte av pantbrev 

0:2 Bestyrkt e-handli-
ng* 

– Fångeshandlingen enl. 20:6:1 
Jordabalk (1970:994) 

– Samtycke till avhändelse av 
eller inteckning enl. Sambolag 
(2003:376) 

– Samtycke till avhändelse av 
eller inteckning enl. Äkten-
skapsbalk (1987:230) 

0:2 E-dokument* 
– Anteckningsärenden enl. 20:29 

Jordabalk (1970:994) 

0:8a Elektroniks 
underrättelse 

– Beslut i ärende 

– E-ansökan i inskrivningsärend-
en, Lantmäteriets föreskrifter 
om (LMFS 2017:4) i senaste 
lydelsen LFMS (2020:4).263 

 E-dokument 
E-underskrift 
E-signatur 
E-org. 
Bestyrkt e-org. 
E-kopia 
Bestyrkt e-kopia 

– Fullmakt 
– Fångeshandling 
– Makesamtycke 
– Sambos samtycke 
– Övriga handlingar 

                                                
263  https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/Foreskrifter/ (20200616) 

https://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Rattsinformation/Foreskrifter/


 
 Förstudie 
Författare Organisation Färdigställd Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-02-16 --- 0.31 126 (131) 

Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

Författning Kap.:§ Avseende Sammanhang 

– Jfr e-ansökan i inskrivningsär-
enden, Lantmäteriets 
föreskrifter (LFMS 2018:2) om  

Insyn i finansiering av partier, lag 
(2018:90) om 

0:26 Av. e-underskrift 
– Intäktsredovisning 

Internationell vägtransport, lag 
(1969:12) om 

0:3 Av. e-underskrift 
Av. e-stämpel 

– Fraktsedel 

Jordabalk (1970:994) 4:1 Underskrives 
– Köp 

9:26 Undertecknas 
– Syn 

12:55d Undertecknas 
– Överenskommelse 

19:10 E-dokument* 
– Ansöka om inskrivning 

19:11a Bestyrkt e-handli-
ng* 

– Fångeshandling eller annan 
handling 

20:7 styrkt [handling] 
– Köp, byte eller gåva av 

överlåtarens underskrift på 
fångeshandlingen ska vara 
styrkt av två vittnen. 

Kommunallag (2017:725) 8:2 Eg. namnteckning 
– Folkinitiativ 

Konsumentkreditlag (2010:1846) 0:43 Av. e-underskrift 
– Dokumentation om återtagan-

derätt 

Kooperativ hyresrätt, lag (2002:93) 
om 

1:6 Av. e-underskrift 
– ? 

Mark- och miljödomstolar, lag 
(2010:921) om 

5:4 EU-underskrift 
– Dom 

Medlemsbanker, lag (1995:1570) 
om 

1:7 Av. e-underskrift 
– Förlagsandelsbeviset 
– Godkännande av skriftliga 

handlingar utan firmatecknare 
– Handlingar som ska skrivas un-

der av styrelsen 
– Protokoll 
– Redogörelse 
– Revisionsberättelse 
– Skriftliga handlingar 

Mervärdesskatteförordning 
(1994:223) 

0:1b E-dokument 
– Beslut 
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Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

Författning Kap.:§ Avseende Sammanhang 

Ordningsbotskungörelse 
(1968:199) 

0:6 E-dokument 
– Föreläggande 

0:6 Undertecknas 
– Föreläggande enligt formulär 

Offentlig upphandling, lag 
(2016:1145) om 

12:6 E-tidsstämpling 
– Information om användning av 

elektroniska medel 

12:7 Av. e-underskrift 
– Anbud och anbudsansökningar 

18:6 Undertecknas 
– Juryns beslut 

Pantbrevsregister, förordning 
(1994:598) om 

0:13 E-dokument* 
– Ansökningar 
– Framställningar om utlämnande 

av uppgifter 
– Medgivanden till 

registreringsåtgärder  

Pantbrevsregister, lag (1994:448) 
om 

0:17 E-dokument* 
– Ansökningar om åtgärder 
– Framställningar om utlämnande 

av uppgifter 
– Medgivanden 

Registrering av verkliga huvudmän, 
förordning (2017:667) om 

2:3 E-underskrift 
– Elektronisk överföring av en 

anmälan om registrering 

Revisionslag (1999:1079) 0:2a Av. e-underskrift 
– Revisionsberättelse 

Rättegångsbalk (1942:740) 12:8 Eg. underskrift 
– Fullmakt 

12:9 Underskrift 
– Fullmakt (bekräftelse) 

17:10 EU-underskrift 
– Dom 

30:8 EU-underskrift 
– Dom 

33:1a Av. e-underskrift 
– Egenhändigt undertecknad 

ansökan 

45:4 EU-underskrift 
– Stämningsansökan 

48:9 Av. e-underskrift 
– Strafföreläggande 

48:17 EU-underskrift 
– Ordningsbot 
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Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

Författning Kap.:§ Avseende Sammanhang 

Skattebetalningslag (1997:483) 10:25 Eg. underskriven 
– Självdeklarationer 
– Skalbolagsdeklarationer 
– Skattedeklarationer 

10:26 E-dokument 
Underskrift 
E-medel 

– Självdeklarationer 
– Skattedeklarationer 

Skatteverkets hantering av vissa 
borgenärsuppgifter, förordning 
(2007:789) om 

0:3 E-dokument 
– Beslut 

Skuldsaneringslag (2016:675) 0:11 Eg. undertecknad 
– Ansökan 

Socialförsäkringsbalk (2010:110) 111:5-6 EU-underskrift 
– Självbetjäningstjänst 

111:6 Annan metod 
– Självbetjäningstjänst 

111:6 E-underskrift 
– ”På heder och samvete” 

112:6 E-dokument 
– Beslut 

Sparbankslag (1987:619) 1:4 Av. e-underskrift 
– Godkännande av skriftliga 

handlingar utan firmatecknare 
– Protokoll 
– Revisionsberättelsen 
– Redogörelse 
– Handlingar som ska skrivas un-

der av styrelsen 
– Skriftliga handlingar 

Stiftelselag (1994:1220) 1:9 Av. e-underskrift 
– Godkännande av skriftliga 

handlingar utan firmatecknare 
– Protokoll 
– Skriftliga handlingar 
– Stiftelseförordnanden 

(avancerade elektroniska 
underskrifter är uttryckligen 
undantagna) 

Strafföreläggandekungörelse 
(1970:60). 

0:5 E-dokument 
– Strafföreläggande 

0:5 Undertecknas 
– Strafföreläggande enligt 

formulär 

Tullag (2016:253) 1:7 E-dokument 
– Förmedlingsverksamhet 



 
 Förstudie 
Författare Organisation Färdigställd Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-02-16 --- 0.31 129 (131) 

Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

Författning Kap.:§ Avseende Sammanhang 

Upphandling av koncessioner, lag 
(2016:1147) om 

10:6 E-tidsstämpling 
– Information om användning av 

elektroniska medel 

10:7 Av. e-underskrift 
– Anbud och anbudsansökningar 

Upphandling inom försörjningssek-
torerna, lag (2016:1146) om 

12:6 E-tidsstämpling 
– Information om användning av 

elektroniska medel 

12:7 Av. e-underskrift 
– Anbud och anbudsansökningar 

17:6 Undertecknas 
– Juryns beslut 

Upphandling på försvars- och 
säkerhetsområdet, lag (2011:1029) 
om 

2:14 E-underskrift 
– Kontrakt 

10:3 Av. e-underskrift 
– Anbud 

10:5 Av. e-underskrift 
Underskrift 

– Bekräftelse 

Ursprungsgarantier för el, lag 
(2010:601) om 

0:2 E-dokument 
– Ursprungsgaranti 

Utländska filialer m.m., förordning 
(1992:308) om 

0:1 E-underskrift 
– Anmälan 

0:2 E-underskrift 
– Anmälan 

0:12 E-underskrift 
– Försäkran på heder och 

samvete 

Utländska filialer m.m., lag 
(1992:160) om 

0:13 E-org. 
– Redovisningshandlingar 
– Revisionsberättelse 

Utsökningsförordning (1981:981) 3:12 Underskrift264 
– Protokoll 

3:15 E-dokument 
– Beslut 
– Protokoll 

Valfrihetssystem, lag (2008:962) 
om 

2:2 E-underskrift 
Undertecknas 

– Kontrakt 

Vissa överenskommelser enligt 12 
kap. 45 a och 56 §§ jordabalken, 
förordning (2005:1148) om 

 Underskrift 
– Formulär 

Växellag (1932:130) 1:1 Underskrift 
– Växel 

                                                
264  ”Protokoll som inte sätts upp i form av ett elektroniskt dokument skall undertecknas av förrättningsmannen.”. 



 
 Förstudie 
Författare Organisation Färdigställd Reviderad Version Sida 

Benjamin Yousefi AFI 2021-02-16 --- 0.31 130 (131) 

Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

Författning Kap.:§ Avseende Sammanhang 

2:13 Undertecknas 
– Överlåtelse 

3:25 Undertecknas 
– Godkännande 

4:31 Undertecknas 
– Växelborgen 

7:46 Underskrift 
– Återgångstalan 

7:54 Underskriven 
– Underrättelse 

8:57 under skrivas 
– Godkännande 

12:75 Underskrift 
– Egna växlar 

12:91 Underskrift 
– Protokoll 

Årsredovisning i försäkringsföretag, 
lag (1995:1560) om 

8:5a E-signatur*265 
– Bevis om att balansräkningen 

och resultaträkningen har 
fastställts 

Årsredovisning i kreditinstitut och 
värdepappersbolag, lag 
(1995:1559) om 

8:5a E-underskrift* 
– Bevis om att balansräkningen 

och resultaträkningen har 
fastställts 

Årsredovisningslag (1995:1554) 2:7 Av. e-underskrift 
– Årsredovisning 
– Yttrande över 

bolagsstyrningsrapport 
– Yttrande över 

hållbarhetsrapport 

8:3a E-underskrift* 
– Ingivande till 

registreringsmyndigheten 

– Elektronisk ingivning av 
årsredovisningshandlingar för 
aktiebolag, Bolagsverkets 
föreskrifter (BOLFS 2018:1) om 

0:3 Av. e-underskrift 
– Elektroniskt bestyrkande 

Äktenskapsbalk (1987:230) 7:3 Undertecknas 
– Äktenskapsförord 

 9:5 Skrivs under 
– Bodelning 

                                                
265  Bestämmelsen verkar tillsynes ha förbisetts vid införandet av termen ”underskrifter”. 
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Normering och främjande Noteringar 

Användning och hantering av 
underskrifter med elektroniska 
materiel och metoder 

Dnr RA-KS 2021/18 (FormatE, aktivitet #11), tidigare dnr RA 22-
2018-791. 

Dokumentet senast sparat tisdag den 23 februari 2021. 
UTKAST#3 

 

Författning Kap.:§ Avseende Sammanhang 

 9:13 Undertecknas 
– Föravtal 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
REMISSYTTRANDE 

Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00253 2.1.1.0 

 

Viktor Lundberg 
Handläggare 
033 353301 
 

Riksarkivet 

 

 

Borås Stads remissyttrande över Remiss av förstudie 

om användning och hantering av underskrifter med 

elektroniska materiel och metoder. 

Dnr RA-KS 2021/18 

Beslut 

Kommunstyrelsen i Borås avstår från att yttra sig rörande Riksarkivets förstudie 

om användning och hantering av underskrifter med elektroniska materiel och 

metoder. 

 

Ärendet i sin helhet 

Riksarkivet har genomfört en förstudie om användning och hantering av underskrifter 

med elektroniska materiel och metoder. Det övergripande syftet med förstudien ärt att 

ersätta den tidigare redogörelsen och analysen av gällande rätt som 

myndigheten tog fram 2014, samt att införa en ny begreppsapparat och metodik 

för att kunna bedöma frågor om bevarande och gallring av elektroniska 

underskrifter. Dessutom är tanken att förstudien ska fungera som underlag för 

andra utredningar och vägledande stödmaterial som exempelvis generella 

föreskrifter om bevarande och gallring av underskrifter. 

Stadsarkivet har tagit del av förstudien i sin helhet och gör bedömningen att 

förstudiens inriktning på juridik, teknik och teori, inte ger några förtydliganden 

kring hur elektroniska underskrifter ska bevaras rent praktiskt. Därför bör man 

avstå från att yttra sig kring innehållet i förstudien.    

 

 

KOMMUNSTYRELSEN 

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Svante Stomberg 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

   Stadsdirektör 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Svar till HusArvid på markanvisningsansökan för 

projektet Lyckebo Sjöklint, del av fastigheten Viared 

5:1, väster om Viareds Sommarstad 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunen är i nuläget inte beredd att lämna någon markanvisning för 

området Lyckebo Sjöklint, del av fastigheten Viared 5:1. Svarsbrev avges enligt 

upprättat förslag. 

 

 

Datum 

2021-04-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00326 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Anders Graad 
 

Datum 

2021-04-20 Elisabeth Eickhoff   

  Avdelningschef 

 

M1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00326 3.1.2.2 

  

 

Svar till HusArvid på markanvisningsansökan för 

projektet Lyckebo Sjöklint, del av fastigheten Viared 

5:1, väster om Viareds Sommarstad 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunen är i nuläget inte beredd att lämna någon markanvisning för 

området Lyckebo Sjöklint, del av fastigheten Viared 5:1. Svarsbrev avges enligt 

upprättat förslag.  

Ärendet i sin helhet 

HusArvid har ansökt om markanvisning för del av fastigheten Viared 5:1. 

Området som ligger väster om Viareds Sommarstad benämns i ansökan för 

Lyckebo Sjöklint. Ansökan blev komplett den 2 december 2020 och avser  

byggnation av cirka 100 bostäder i flerbostadshus, 30 villor och 22 kedjehus. 

I Borås stads översiktsplan anges landsbygd som områdets framtida 

markanvändning, dvs ansökan stämmer inte överens med översiktsplanen. 

För efterfrågat område råder ett stort bebyggelsetryck där olika 

samhällsintressen har aviserat sina intressen. För att bestämma områdets 

framtida mest lämpliga och värdefulla markanvändning är det lämpligt att en 

strukturskiss tas fram. Innan detta strukturskissarbete är färdigt bör inte någon 

markanvisning för området lämnas.     

Beslutsunderlag 

1. Svarsbrev 

2. Markanvisningsansökan, inkommen 2020-12-02 

3: Översiktskarta 

Beslutet expedieras till 

1. HusArvid AB, c/o David Caley, Göteborgsvägen 23, 518 40 Sjömarken 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

 



 

 

Stadsledningskansliet 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
BREV 

Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Stadsledningskansliet 
Dnr KS 2020-00326 3.1.2.2 
 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 
 

HusArvid AB 
c/o David Caley 
Göteborgsvägen 23 
518 40 Sjömarken 

 

Svar till HusArvid på markanvisningsansökan för 

projektet Lyckebo Sjöklint, del av fastigheten Viared 5:1 

väster om Viareds Sommarstad 

Kommunstyrelsen vill tacka för er ansökan och ert intresse att satsa på vår stad 

som just nu är inne i ett mycket expansivt skede. Vi ser positivt på att externa 

aktörer engagerar sig för att utveckla Borås. 

Området som ni vill att kommunen ska markanvisa till er, Lyckebo Sjöklint, 

ligger väster om Viareds Sommarstad mellan Rv 40 och Viaredssjön. I Borås 

stads översiktsplan anges landsbygd som områdets framtida markanvändning, 

dvs ansökan stämmer inte överens med översiktsplanen. 

På grund av Borås kraftiga expansion de senaste åren har det uppstått ett stort 

bebyggelsetryck för efterfrågat område där olika samhällsintressen har aviserat 

sina intressen. För att bestämma områdets framtida mest lämpliga och 

värdefulla markanvändning avses därför en strukturskiss tas fram. Genom 

strukturskissen nås en samsyn mellan förvaltningarna inom 

samhällsbyggnadsprocessen om hur Borås kan vidareutvecklas utifrån de 

strategiska intentioner som uttrycks i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin. 

Strukturskissen blir en värdefull vägledning för detaljplanering, men även för 

andra investeringar som till exempel trafikplanering och framtagande av nya 

industriområden.  

Innan detta strukturskissarbete är färdigt är inte Kommunstyrelsen beredd att 

lämna någon markanvisning för området Lyckebo Sjöklint. 

 

 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Kerstin Hermansson 
Kommunalråd 
 
   Elisabeth Eickhoff 
   Mark- och exploateringschef 







PROJEKTIDÉ
Vi vill härmed komplettera vår ansökan om marktilldelning med syfte att detaljplanera för bostäder på fastigheten 
Viared 5:1, som en fortsättning av redan utförd exploatering på Lyckebo Sjöstad utav HusArvid. Vi räknar med att 
området till ytan kan bli lika stort som Lyckebo Sjöstad och med blandad bebyggelse av fristående villor, kedjehus och 
bostadslägenheter räknar vi med att få ut ca 150 bostäder på fastigheten. Baserat på tidigare erfarenheter har vår 
förstudie kring infrastruktur, geotekniska förutsättningar, dagvattenhantering, och allmänna kommunikationer vara 
väl tillgodosedda för vårt tänkta bostadsområde.

Majoriteten av de inflyttade i Lyckebo Sjöstad är tillbakavändande boråsare eller hitflyttade från ex. Göteborg eller 
Jönköping som fann läget intill R40 ihop med närheten till Viaredsjön mycket attraktivt.

På kartskissen på nästa sida ser ni planerad placering av byggnation på fastigheten. Som ni ser hamnar allt utanför 
strandskyddad mark.



GEOGRAFISKT LÄGE



VIARED 5:1 I EXPLOATERINGSSKISS SKALA 1:2000 (A3) I FÖRHANDSKOPIA 2020.11.05

MARELD
L A N D S K A P S A R K I T E K T E R

STRANDSKYDD

FÖRKLARINGAR:

HUSTYPER:

ILLUSTRERAD BYGGNAD

PARKERING

KEDJE HUS (22 ST)

FRILIGGANDE VILLA (31 ST)

FLERBOSTADSHUS 
M. 7 LÄGENHETER (14 ST)

FÖRESLAGEN MARKHÖJD

TOTALT: 151 ST BOSTÄDER

TOMTGRÄNSER

GATA

GÅNGVÄG

Vår grundidé är att bygga villor med komplettering av ett antal kedjehus och möjligtvis något flerbostadshus, för att få en 
blandad bebyggelse i området. Villorna och kedjehusen kommer säljas som äganderätter och ett antal lägenheter i brf-form.





Mvh Anders Arvidsson
VD, HusArvid

Vi ser fram emot en vidare kontakt i ärendet.



HusArvids förfrågan om markanvisning
 

Översiktskarta

600m4002000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:20000



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Samverkansavtal avseende skyddsvall längs med 

Herrljungagatan, Alideberg, Glesvingen 12 och 17 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen tecknar samverkansavtal med Trafikverket avseende 

skyddsvall/avåkningsskydd längs med Herrljungagatan och Älvsborgsbanan.  

 

 

 

 

Datum 

2021-04-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00395 3.1.2.25 Programområde 04 

Handläggare: Frank Throlin 
 

Datum 

   

  Avdelningschef 

 

M2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Frank Throlin 
Handläggare 
033 357241 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00395 3.1.2.25 

  

 

Samverkansavtal avseende skyddsvall längs med 

Herrljungagatan, Alideberg, Glesvingen 12 och 17 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tecknar samverkansavtal med Trafikverket avseende 

skyddsvall/avåkningsskydd längs med Herrljungagatan och Älvsborgsbanan.  

Ärendet i sin helhet 

I samband med genomförandet av ”detaljplan för del av Alideberg, Glesvingen 12 och 

Glesvingen 17 m.fl.” har Trafikverket ställt krav på att en 

skyddsvall/avåkningsskydd skall anläggas längs med Herrljungagatan och 

Älvsborgsbanan.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av befintliga 

industrilokaler till bostads- och centrumändamål samt möjliggöra komplettering 

av befintlig bebyggelse i norr respektive söder inom de båda fastigheterna 

Glesvingen 12 och Glesvingen 17. 

Detta samverkansavtal reglerar förutsättningarna och ansvarsfördelningen för 

att kunna anlägga skyddsvallen/avåkningsskyddet. Enligt avtalet är 

Trafikverkets roll att bevaka projektet med en bevakande projektledare, samt att 

granska handlingar. Kommunens roll är att projektera och anlägga skyddsvallen. 

Kommunens samtliga åtaganden i avtalet, bortsett från drift och underhåll, ska 

föras vidare till exploatören av detaljplanen via ett exploateringsavtal.  

Beslutsunderlag 

1. Samverkansavtal mellan Borås Stad och Trafikverket, 2021-04-23 

2. Översiktskarta, 2021-04-23   

Beslutet expedieras till 

1. Trafikverket 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 



















 

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000

df314
Linje  

df314
Textruta
Översiktskarta

df314
Textruta
Glesvingen 12 och 17, Herrljungagatan



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Exploateringsavtal, Glesvingen 12 och 17, Alideberg 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

  

Kommunstyrelsen tecknar exploateringsavtal med Glesvingen 12 AB för att 

reglera genomförandet inom exploateringsområdet för detaljplanen ”Detaljplan 

för del av Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl.”.  

 

 

 

 

Datum 

2021-04-29 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00394 3.1.2.7 

  

 

Exploateringsavtal, Glesvingen 12 och 17, Alideberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tecknar exploateringsavtal med Glesvingen 12 AB för att 

reglera genomförandet inom exploateringsområdet för detaljplanen ”Detaljplan 

för del av Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl.”.  

Ärendet i sin helhet 

 I samband med genomförandet av ” Detaljplan för del av Alideberg, Glesvingen 12 

och Glesvingen 17 m.fl.” har ett exploateringsavtal upprättats mellan Borås Stad 

och Glesvingen 12 AB för att reglera genomförandet inom 

exploateringsområdet.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av befintliga 

industrilokaler till bostads- och centrumändamål samt möjliggöra komplettering 

av befintlig bebyggelse i norr respektive söder inom de båda fastigheterna 

Glesvingen 12 och Glesvingen 17. 

För att kunna ändra användning inom planområdet från industri till bostäder 

krävs att en skyddsvall/avåkningsskydd anläggs längs med Herrljungagatan och 

Älvsborgsbanan. Borås Stad och Trafikverket har tecknat ett samverkansavtal 

som reglerar ansvarsfördelningen kring skyddsvallens anläggande. I detta 

exploateringsavtal överförs samtliga av Borås Stads åtaganden, förutom drift 

och underhåll på exploatören.  

Vid anläggandet av skyddsvallen kan kommunala anläggningar så som träd och 

underjordiska ledningar behöva flyttas. Exploatören står för kostnaderna för 

eventuell flytt eller justering.              

Beslutsunderlag 

1. Exploateringsavtal  

2. Översiktskarta 2021-04-23   

Beslutet expedieras till 

1. Glesvingen 12 AB 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 
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  Sign 

EXPLOATERINGSAVTAL 

Glesvingen 

 

Parter:  Borås stad (212000-1561) genom Kommunstyrelsen, 501 80 Borås, 

 nedan kallad Kommunen  

  

Glesvingen 12 AB (556830-8349),  

C/o Svegmark Invest AB Box 281, 501 13 Borås,  

nedan kallad Exploatören 

 

1. Bakgrund 

 

Detta avtal reglerar exploateringen av det område som omfattas av förslag till 

antagandehandling ”Detaljplan för del av Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 

mfl.” upprättad 2021-04-08. Detaljplanen och exploateringsområdet framgår av Bilaga 1. 

 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra omvandling av befintliga industrilokaler inom 

fastigheterna Borås Glesvingen 12 och Glesvingen 17 till bostads- och centrumändamål 

samt en ökad exploatering. Planen innebär också att Herrljungagatans nuvarande 

utformning förändras för att ge plats åt ett avåkningsskydd utmed Älvsborgsbanan. 

 

Efter antagandet av detaljplanen är avsikten att Exploatören kommer att sälja Glesvingen 

17 till AB Bostäder i Borås.  

 

Trafikverket har i och med ny Detaljplan kravställt att en skyddsvall utmed Älvsborgsbanan 

ska anläggas, på kommunens fastighet Lundby 1:1. Området som skyddsvallen ska anläggas 

på är planlagt som allmän plats. Detta avtal reglerar hur skyddsvallen ska utformas, 

finansieras samt hur ansvaret ska fördelas. Avtalet reglerar även kompensationsåtgärder 

och åtgärder på ledningar på kommunal mark. 

2. Förutsättningar 
 

Förutsättningar för detta avtals giltighet är att samtliga villkor nedan är uppfyllda: 

 

 att detaljplanen för del av Alideberg, Glesvingen 12 och Glesvingen 17 m.fl., i huvudsakligt 

överensstämmer med upprättat planförslag får laga kraft. 

 

 att upprättat exploateringsavtal (detta avtal) godkänns av Kommunstyrelsen, genom 

beslut som får laga kraft.  

 

 att samverkansavtal med Trafikverket godkänns av Kommunstyrelsen, genom 

beslut får laga kraft.  
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  Sign 

3. Åtgärder i anslutning till Älvsborgsbanan   

 
Definitioner och begrepp:  

TDOK - avser fastställda interna Trafikverksdokument med krav, råd, och rutiner m.m. 

 

TRVINFRA – avser Trafikverkets fastställda interna infrastrukturregelverk och innehåller, 

liksom gällande TDOK, krav som ställs på infrastrukturanläggningens egenskaper och 

skötsel. TRVINFRA-dokument ersätter successivt tidigare gällande TDOK, efterhand som 

nya dokument tas fram inom olika teknikområden m.m. 

  

3.1  Jämlöpande avtal 

 

I och med ny detaljplan för fastigheterna Glesvingen 12 och 17 med ändrad användning 

har Trafikverket ställt krav på att en skyddsvall mot järnvägen (Älvsborgsbanan) måste 

anläggas. Kommunen har tecknat ett samverkansavtal (Bilaga 2) med Trafikverket då 

kommunen är fastighetsägare till Borås Lundby 1:1.  

 

3.2  Exploatörens åtagande och ansvar 

 

Åtgärden på kommunens fastighet Borås Lundby 1:1 omfattar projektering och byggnation 

av en cirka 300 meter lång skyddsvall längs med Älvsborgsbanan. Åtgärden kan även 

innebära justering av Trafikverkets staket längs med Älvsborgsbanan.  

 

Med anledning av närheten till järnvägsanläggningen ska en bevakande projektledare från 

Trafikverket följa och granska det arbete som Exploatören utför gällande Skyddsvallen. 

Trafikverkets bevakande projektledare, eller den person denne sätter i sitt ställe, ska granska 

och lämna synpunkter på erforderliga handlingar samt följa projektet.  

 

Om stängsel mot Älvsborgsbanan behöver tas bort under en tid ska Exploatören säkra att 

obehöriga ej ska kunna beträda spårområdet. 

 

Skyddsvallen måste vara färdigställd innan ny inflyttning får ske. Byggnationen kan däremot 

påbörjas innan skyddsvallen är färdigställd. 

 

Exploatören tar fullt ansvar för punkt 1-8 och 10-14 under § 7 ”Ansvarsfördelning” – 

”kommunens ansvar” i Bilaga 2. Exploatören har ansvar för att dessa följs och blir utförda 

på ett fackmannamässigt sätt.   

 

Skyddsvallen skall utformas utefter de krav och förutsättningar som formulerats i Bilaga 3 

”Utformning av säkerhetsåtgärder”.  

Skyddsvallens utformning och gestaltning skall beslutas i samråd med kommunens tekniska 

förvaltning.  

 

3.3 Kommunens åtaganden 
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Kommunen ansvarar för skötsel och underhåll av ny skyddsvall längs med Älvsborgsbanan 

efter godkänd slutbesiktning.  

 

3.4  Finansiering 

Exploatören tar fullt ansvar och ska bära samtliga kostnader för kommunens åtaganden i 

bilaga 2, § 6 ”Finansiering” förutom ansvar för drift och underhåll efter att skyddsvallen 

blivit godkänd vid slutbesiktning.  

 

4.  Kompensationsåtgärder 

 

Utmed Herrljungagatans östra sida står idag fyra större lönnträd. Ambitionen är att träden 

ska bibehållas vid genomförandet av detaljplanen. Om träden måste tas ner på grund av 

åtgärderna i anslutning till Älvsborgsbanan ska en kompensationsåtgärd utföras. 

 

Kompensationen består i att för varje träd som behöver tas ner ska två nya träd planteras 

inom området för allmän plats, SKYDD. Är det inte möjligt att plantera träden inom denna 

yta ska de planteras på en annan yta planlagd som allmän plats i närområdet. De nya träden 

som ska planteras som kompensation är med fördel smalkroniga och behöver ej vara av 

samma sort som träden som står på platsen idag. Exploatören utför och bekostar 

kompensationsåtgärden. Innan exploatören påbörjar arbetet ska Borås Stad, Tekniska 

förvaltningen, Parkenheten granska och godkänna handlingar som beskriver hur åtgärden 

ska genomföras. Exploatören står för etableringsskötseln. När träden är fullt etablerade 

sker en övertagandebesiktning innan Borås Stad, Tekniska förvaltningen, Parkenheten tar 

över skötseln av området.   

 

5. Ledningar  

 

De vatten- och avloppsledningar samt fjärrvärmeledningar som ligger längs med 

Herrljungagatan kan vara kvar i sin nuvarande sträckning om skyddsvallen utformas enligt 

Alternativ B som redovisas i Bilaga 4. Skulle skyddsvallen utformas på ett annat sätt finns 

risk att ledningarna behöver flyttas. Exploatören är skyldig att underrätta Borås Energi och 

Miljö AB om utformningen på vallen skulle komma att ändras, samt stå för de kostnader 

som uppkommer för att flytta ledningarna om så är nödvändigt.   

 

Om ovan nämnda ledningar kan ligga kvar i sin nuvarande sträckning kommer anläggandet 

av skyddsvallen innebära att för ledningarna tillhörande anläggningar så som ventiler, 

brunnar m.m. kan behöva justeras. Borås Energi och Miljö AB står för utförandet av dessa 

justeringar. Exploatören står för kostnaderna för justeringarna.  

 

I båda ovan nämnda fall ansvarar Exploatören för att träffa överenskommelse med Borås 

Energi och Miljö AB om flytt eller justering av ledning.  
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Eventuella skador på ledningar som uppstår vid anläggande av skyddsvallen åtgärdas av 

Borås Energi och Miljö AB och bekostas av Exploatören. 

 

6. Säkerhet 

 
För det rätta fullgörandet av exploatörens skyldigheter enligt detta avtal ska Exploatören till 

förmån för kommunen, ställa säkerhet till ett värde av 6 500 000 kronor i form av 

bankgaranti. Bankgarantin ska vara utformad så att den gäller t.o.m. 2026-12-31. Säkerheten 

ska ställas innan Detaljplanen antas. 

7. Överlåtelse av avtal mm  
  

Exploatören får inte utan kommunens skriftliga medgivande överlåta detta avtal på annan 

part.  

 

Om exploatören överlåter eller överför mark till annan part ska exploatören förbinda 

köparen att överta exploatörens åtaganden och skyldigheter gentemot kommunen enligt 

detta avtal. 

 

8. Tvist 
  

Tvist rörande tolkning av detta avtal ska hänskjutas till allmän domstol. 
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Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit ett vardera. 

 

 

Borås 2021- 

Glesvingen 12 AB 

 

 

________________________  ________________________ 

 

 

________________________  ________________________ 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

 

 

Borås  2021- 

För Borås stad 

 

 

________________________  ________________________ 

Ulf Olsson    Elisabeth Eickhoff 
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Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef Planarkitekt
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2020-09-25

Upprättad 2020-09-21

Mätklass II

Grundkarta

N

Karta ritad av Fredrik Bergqvist, Arkitekterna Krook & Tjäder AB

SBN/

DEL.

Höjdsystem: Borås 1973 / RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitut, ledningsrätt

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Stig

Mur

Staket

00/0:0

PLANKARTA

Utfart, stängsel

Körbar utfart får inte anordnas, PBL 4 kap. 5 §2

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

INFORMATION

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vunnit laga kraft, PBL 4 kap. 21 §

Genomförandetid

Ändrad lovplikt, lov med villkor

Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad eller ändrad
markanvändning förrän markens lämplighet avseende geoteknik har
avhjälpts eller att skydds- eller säkerhetsåtgärder har vidtagits, PBL 4 kap. 14 § 4

Planavgift debiteras ej vid bygglov

Tomtindelning

Tomtindelning för fastigheterna Glesvingen 12 och 17 upphör att gälla, PBL 4 kap. 18 §

PLANBESTÄMMELSER

B

GATA

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Där

beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet. Endast

angiven användning och utformning är tillåten.

GRÄNSER

Allmänna platser

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Gata, PBL 4 kap. 5 § 1

Plangräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Anläggningar för skydd ska finnas. Anläggning

ska utgöras av en skyddsvall med en tvärsnittsarea

på minst 6,3 m

2

, 

 PBL 4 kap. 5 § 1

SKYDD

Utnyttjandegrad

Största byggnadsarea är 35 % av fastighetsarean inom

användningsområdet BC. 3D-fastighet eller ägarlägenhet ovanför

markplan undantas från procentantal enligt ovan, PBL 4 kap. 11 § 1

Begränsningar av markens bebyggande

Byggnad får inte uppföras. Marken får underbyggas,

 PBL 4 kap. 11 § 1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER

Kvartersmark

Bostäder, PBL 4 kap. 5 § 3

Transformatorstation, PBL 4 kap. 5 § 3

E

Marken får endast bebyggas med kompletterande
byggnader, PBL 4 kap. 16 § 1

Skydd av kulturvärden, rivningsförbud, varsamhet

Befintlig byggnad får ej rivas, PBL 4 kap. 16 § 4r

Befintliga gula tegelfasader ska bevaras.

Tilläggsisolering på utsidan är inte tillåten, PBL 4 kap. 16 § 1

q

1

Fönstersnickerier ska utformas likt de ursprungliga vad

gäller indelning och proportioner, PBL 4 kap. 16 § 1

k

1

+0,0

Byggnadens höjd och utformning

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan.

Därutöver får teknikutrymmen till en största

sammanlagd area av 30 m² och en högsta höjd på 3

meter uppföras, PBL 4 kap. 16 § 1

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan,

PBL 4 kap. 16 § 1

Inga utkragande balkonger får byggas längs med

Herrljungagatan, dock får redan befintliga balkonger

renoveras och ersättas, PBL 4 kap. 16 § 1

f

1

+0,0

2

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER,  ALLMÄN

PLATS

Mark och vegetation

Föreskriven höjd över nollplanet+0.0

Högsta totalhöjd för komplementbyggnad är 4 m, PBL 4 kap. 16 § 1

Skydd mot störningar

Fasad, yttervägg och takfot ska utföras i obrännbart

material och uppfylla lägst brandteknisk klass EI 30 eller
motsvarande. Fönster och dörrar som vetter mot
järnvägen ska utföras i lägst brandteknisk klass EW 30
eller motsvarande, PBL 4 kap. 12 §1

m

1

Luftintag ska placeras på tak vid en lägsta höjd av +146,5 meter över angivet

nollplan, PBL 4 kap. 12 §1

2020-11-19

Granskning

SBN

§372

Byggnader ska placeras/utformas så att gällande riktvärden för trafikbuller

klaras. Varje bostad ska ha tillgång till en skyddad uteplats som klarar

riktvärderna. I de fall bostäderna överstiger 35 m

2

 ska minst hälften av

bostadsrummen vara vända mot en ljuddämpad sida, PBL 4 kap. 12 §2

Startbesked får inte ges för grundläggning av byggnad eller ändrad
markanvändning förrän markens lämplighet avseende föroreningar, på
aktuell plats, har avhjälpts till Naturvårdsverkets riktvärden för angiven
markanvändning,

 PBL 4 kap. 14 § 4

C Centrum, PBL 4 kap. 5 § 3

Möjlighet till evakuering av byggnaderna bort från järnvägen ska finnas,

PBL 4 kap. 12 §1
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Utformning av säkerhetsåtgärder (rev. 3) 
Underlag till detaljplanen för Glesvingen 12 & 17 i Borås 

Inledning 

Ett planarbete har initierats för Glesvingen 17 & 12 i Borås i syfte att möjliggöra bostäder på 
fastigheterna. Fastigheterna ligger i direkt anslutning till Älvsborgsbanan som trafikeras av 
resandetåg. Godstågstrafiken är för närvarande begränsad och banan trafikeras endast av 
godståg vid trafikomledningar i samband med olika störningar eller banarbeten. 
Godstågstrafiken kan dock komma att öka i framtiden och Borås kommun har valt att hänsyn 
ska tas till detta vid planering längs med järnvägen. Rev 3. av detta PM hanterar synpunkter som 
inkommit under samrådstiden. 

Risknivån längs med järnvägen består av dels mekanisk skada vid urspårning och dels skador vid 
olyckor med farligt gods. Borås stad har under 2016 gjort en övergripande riskanalys1 av 
transport av farligt gods på väg och järnväg genom staden och i Tabell 1 redovisas de frågor som 
ska besvaras för att avgöra om och hur risknivån kan bli tillfredsställande låg. 

Tabell 1 Frågor att besvara för att kunna bedöma om risknivå är tillfredsställande låg. 

Fråga Kommentar 

Är avståndet till järnvägen längre än 
150 m? 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har fastställt ett 
riskhanteringsavstånd på 150 m från transportled för farligt 
gods. Om aktuellt avstånd är längre än så bedöms risknivån 
som låg. 

Är riktlinjerna tillämpbara? Vid kortare avstånd än 150 m görs först en bedömning om 
riktlinjerna är tillämpbara. Riktlinjerna är inte tillämpbara om 
avståndet till fler än en transportled för farligt gods är kortare 
än 80 m, eller om markanvändningen avser byggnader med 
mycket stort skyddsbehov (Br0 enligt BBR avsnitt 5:22. 

Är avståndet längre än 80 m? Om riktlinjerna är tillämpbara och avståndet är längre än 80 m 
kommer blir risknivån låg om vissa skadebegränsande åtgärder 
vidtas. Det kan handla om ventilationsåtgärder, utrymnings-
möjligheter, etc. 

 

1 Borås stad, Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods – Översiktlig riskanalys av 
transporter med farligt gods på väg och järnväg i Borås Stad, slutrapport, daterad 2016-12-19. 
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Fråga Kommentar 

Vilket skyddsavstånd krävs med 
utgångspunkt i planerad mark-
användning och aktuell transportled? 

Om avståndet är kortare än 80 m går det att nyansera 
skyddsbehovet ytterligare genom att hämta ett specifikt 
skyddsavstånd för den aktuella markanvändningen och 
transportleden i tabeller. 

Är avståndet längre än aktuellt 
skyddsavstånd? 

Är avståndet längre än det specifika skyddsavståndet beaktas 
risknivån som låg givet vissa skadebegränsande åtgärder. 

Vilket skyddsavstånd krävs om 
säkerhetshöjande åtgärder införs? 

Om aktuellt avstånd är kortare än det specifika 
skyddsavståndet går det att i tabeller finna hur avståndet kan 
minskas om åtgärder som brandskyddad fasad eller invallning 
införs. 

Är avståndet längre än aktuellt 
skyddsavstånd givet säkerhets-
åtgärder? 

Är avståndet längre än det specifika skyddsavståndet inkl. 
säkerhetshöjande åtgärder beaktas risknivån som låg givet 
vissa skadebegränsande åtgärder. 

Är avståndet kortare krävs en särskild riskutredning för att 
bedöma om det går att utforma område och byggnader så att 
markanvändningen blir lämplig. 

För Glesvingen 17 & 12 är aktuellt avstånd till järnvägen är som kortast c:a 25 m, se Figur 1. 
Järnvägen går på en banvall belägen på 1,3 till 2,0 höjd ovan den intilliggande Herrljungagatan. 
Föreslagen markanvändning är bostäder och det finns inga andra transportleder för farligt gods 
i närheten.  

Med utgångspunkt i Tabell 1 kan det konstateras att riktlinjerna är tillämpbara och att det 
behövs en bedömning av specifikt skyddsavstånd med hänsyn till markanvändning och 
transportled. Borås stad anger ett skyddsavstånd från Älvsborgsbanan till flerbostadshus på 
40 m. Aktuellt avstånd är kortare än så och då anger Borås stad att en vall (urspårningsskydd) i 
kombination med ett skyddsavstånd på 20 m ger en tillfredsställande låg risknivå. Med 
brandskyddad fasad kan avståndet kortas till 10 m från urspårningsskyddet. 
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Figur 1 Flygfoto och grundkarta över Glesvingen 17 & 12 i Borås. 

För Glesvingen 17 & 12 kan såldes bostäder tillåtas givet att ett urspårningsskydd ordnas mot 
järnvägen. Urspårningsskyddet bör utformas så att utsläpp av vätskor kvarstannar i anslutning 
till spårområdet. Om så sker kommer det inte ställas krav på att fönster i fasad utförs i 
brandteknisk klass. 

Detta PM beskriver de säkerhetsåtgärder som krävs om markanvändningen för Glesvingen 17 & 
12 ska ändras till känslig verksamhet (t.ex. bostäder) med fokus på utformning av 
urspårningsskydd (skyddsvall) och de utformningsåtgärder som krävs i byggnader placerade 
inom Länsstyrelsen I Västra Götalands riskhanteringsområde på 150 m. 

Utformning av skyddsvall 

För att kunna dimensionera skyddsvallen används en beräkningsmetodik framtagen i samband 
dubbelspårutbyggnaden av Västkustbanan mellan Kävlinge där Lunds tekniska högskola fick i 
uppdrag att utreda av konsekvenser och skyddsåtgärder vid urspårning och kollision2. I 
rapporten redovisas en beräkningsgång och exempel på dimensionering av en skyddsvall. 
Skyddsvallens dimension avgörs dels av det urspårande tågets hastighet och dels vilken 
skyddsnivå som ska uppnås. 

 

2 Östlund, L., Svensson, S., Thelandersson, S., Dubbelspårutbyggnad Kävlinge-Lund – 
Konsekvenser och skyddsåtgärder vid urspårning eller kollision, rapport TVBK-7048, Avdelningen 
för Bärande Konstruktioner, Tekniska Högskolan i Lund, 1995. 
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Dimensionerande förutsättningar 

Hastighet 

Aktuell banstandrad anger en hastighetsbegränsning på 100 km/h förbi planområdet. Drygt 2 
km norr om planområdet är hastigheten begränsad till 80 km/h och knappt 1,5 km söder om 
planområdet är den begränsad till 40 km/h. Pga. långsam acceleration och långa bromssträckor 
är det mer troligt att godståg passerar planområdet med en högsta hastighet på 70 till 80 km/h. 
Det går dock inte att utesluta att de passerar med en hastighet på 100 km/h och gör en kraftigare 
inbromsning innan tågen når i höjd med Simonsland. 

Resandetåg har betydligt snabbare acceleration och kortare bromssträcka. Tåg som har stopp 
vid Knallelands station passerar planområdet med en hastighet på c:a 40 km/h, medan tåg som 
har stopp vid Borås C kör förbi i största tillåtna hastighet (100 km/h). 

Säkerhetsnivå 

Vallens ska dimensioneras så att risken att ett urspårande tåg når byggnaden underskrider 10-7 
per år, vilket i sammanhanget skulle resultera i en tillfredsställande låg risknivå. I Borås stads 
övergripande riskanalys framgår att sannolikheten för en urspårning 4,310-3 per år. I 
riskanalysen framgår även att sannolikheten att ett urspårande tåg når 25 m eller längre är 
0,9 %. Det innebär att skyddsvallen måste utformas för att kunna fånga upp ett urspårande tåg 
med en sannolikhet på minst 98 % för att risken för påkörning vid urspårning ska understiga  
10-7 per år. 

Beräkningsmetodik 

Ett ensamt lok anses representera ett värsta fall då en urspårning med fler vagnar skulle ge en 
inbromsande effekt och lägre kollisionshastighet Enligt Östlunds m.fl. rapport3 bestäms 
skyddsvallens storlek av i första hand den kraft som uppkommer vid direkt kollision mellan ett 
lok och vallen. Denna kraft beror av kollisionsvinkeln, kollisionshastigheten och lokets vikt. 

I beräkningarna finns flera osäkerheter, vilka hanteras enligt gängse praxis för dimensionering 
av bärande konstruktioner genom att ange medelvärden och standardavvikelser för ingående 
variabler. Författarna har även valt att ta hänsyn till att urspårning kan ske vid olika typer av 
markbeläggning (åker, gata, snö, osv.) och tillämpat en säkerhetsnivå på 0,95, vilket innebär att 
endast i 5 % av fallen blir kraften större än den man räknar med. Resultatet som redovisas i 
rapporten är att det krävs en jordvall med ett tvärsnitt på 8,4 m2 för att ta upp den 
dimensionerande kraften vid urspårning i 200 km/h, givet att vallen placeras 15 m från spåret 
och önskad säkerhetsnivå är 95 %. 

  

 

3 Östlund, L., Svensson, S., Thelandersson, S., Dubbelspårutbyggnad Kävlinge-Lund – 
Konsekvenser och skyddsåtgärder vid urspårning eller kollision, rapport TVBK-7048, Avdelningen 
för Bärande Konstruktioner, Tekniska Högskolan i Lund, 1995. 
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Det finns en direkt proportionalitet mellan den kraft som vallen kan ta upp och vallens 
tvärsnittsarea. Därmed blir det möjligt att använda beräkningsresultatet för att hitta det 
tvärsnitt som krävs för att hantera en urspårning givet en annan hastighet och annan 
säkerhetsnivå.  

För Glesvingen 17 & 12 är det av intresse att undersöka hur stor vall som krävs för att kunna ta 
upp den kraft som blir resultatet av en urspårning i 100 km/h samt hur vallens mått påverkas av 
olika avstånd till närmsta spår. 

Beräkningarna i Östlunds m.fl. rapport4 är generella med generösa antaganden avseende de 
statistiska spridningsmåtten i syfte att kunna täcka in många olika scenarier. För planområdet är 
förutsättningarna i många fall välkända, vilket minskar spridningsmåtten. 
Variationskoefficienten för kraften Q bestäms ur nedanstående uttryck: 

𝑉𝑄
2 = 𝑉𝛼

2 + 𝑉𝜃
2 +

1

(
𝑦𝑟
𝑦 − 1)

2 𝑉𝜌
2 

VQ, V, V och V är variationskoefficienterna för kraften, modellosäkerheten, urspårningsvinkel 
och friktionskoefficienten. y är avståndet mellan spårmitt och vallen och yr är det maximala 

avståndet som ett lok kan nå från spårmitt vid en urspårning. Det är endast V som ändras då 
markens beskaffenhet är känd. En rimlig bedömning är en halvering av osäkerheten, från 0,5 till 

0,25. V och V blir oförändrade på 0,2 resp. 0,5.  

När det gäller maximalt urspårningsavstånd yr beror det på hastigheten v0 och 

urspårningsvinkeln . Eftersom banvallen ligger högre än intilliggande mark kommer loket färdas 
en viss sträcka y0 i luften innan dess att friktionen mot marken börjar verka. Denna sträcka kan 
beräknas med kännedom om initial hastighet, urspårningsvinkel och höjdskillnad h enligt: 

𝑦0 = 𝑣0𝑠𝑖𝑛𝜃 ∙ √2ℎ 𝑔⁄  

𝑦𝑟 =
𝑣0
2𝑠𝑖𝑛𝜃

2𝜌𝑔
+ 𝑦0 

Enligt Östlund m.fl. kan den dimensionerande kraften beräknas med följande uttryck. 

𝑄 =
𝜇𝑄

√1 + 𝑉𝑄
2

𝑒𝑥𝑝 (𝑘√𝑙𝑛(1 + 𝑉𝑄
2)) 

Q är den dimensionerande kraften, Q är kollisionskraftens medelvärde och k är valt 
säkerhetsindex. 

 

4 Östlund, L., Svensson, S., Thelandersson, S., Dubbelspårutbyggnad Kävlinge-Lund – 
Konsekvenser och skyddsåtgärder vid urspårning eller kollision, rapport TVBK-7048, Avdelningen 
för Bärande Konstruktioner, Tekniska Högskolan i Lund, 1995. 
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Resultat 

I Tabell 2 redovisas dimensionerande kraft och erforderligt tvärsnitt som krävs för att vallen ska 
kunna stoppa ett urspårande tåg med en tillförlitlighet på 98 %. Krafter och tvärsnitt har 
beräknats med utgångspunkt i redovisad metodik och en hastighet på urspårat lok på 100 km/h. 

Tabell 2 Dimensionerande kraft och erforderligt tvärsnitt för en vall placerad på olika 
avstånd från spårmitt. 

Avstånd från spårmitt Dimensionerande kraft Erforderligt tvärsnitt 

3 m 326 kN 6,9 m2 

5 m 299 kN 6,3 m2 

7 m 271 kN 5,7 m2 

9 m 245 kN 5,2 m2 

Vid urspårning (100 km/h) tar det drygt 0,6 s innan loket når marknivå. Givet maximal 
urspårningsvinkel så kommer loket färdas ett avstånd på knappt 18 m längs med spåret och 
drygt 2 m i riktning mot vallen (vinkelrätt mot spåret). Det innebär att loket kommer få 
markkontakt strax innan det dike som finns mellan banvallen och Herrljungagatan, se Figur 2. 

 

Figur 2 Bild mot banvallen som visar på nivåskillnaden i höjd med Glesvingen 12. 

Urspårningsskyddet ska placeras på sådant avstånd att loket har fått markkontakt innan det 
kolliderar med skyddet. Det innebär att avståndet från urspårningsskyddet till spårmitt ska vara 
minst 3,0 m. 
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Utformning 

Urspårningsskydd kan ordnas på flera olika sätt. Mest effektivt är en perrongkant eller 
motsvarande, men en sådan är av förklarliga skäl svår att ordna. Det är även svårt att ordna en 
sluttande vall mot spårområdet då denna behöver ha en mycket hög höjd för att ett urspårande 
tåg inte ska köra över den. Osäkerheterna är mycket stora och en sådan lösning är inte att 
rekommendera. En lämplig utformning visas i Figur 3. 

 

Figur 3 Utformning av skyddsvall 

Närmst spåret sätts en vertikal betongplatta med uppgift att fördela trycket från påkörningen. 
Resterande del av vallen utförs t.ex. av jord eller fyllnadsmassor. Skyddsvallens mått beror på 
avståndet till spårmitt (se Tabell 2) och exempel på möjliga mått redovisas i Tabell 3 resp. Tabell 
4 nedan. 

Tabell 3 Möjliga alternativ för utformning av skyddsvall (tvärsnitt 6,3 m2) då avstånd till 
spårmitt är 5 m. Utformning enligt Figur 3. 

Alternativ Höjd, h Toppens bredd, z1 Total bredd, z 

A-5 1,5 m 3,1 m 5,3 m 

B-5 2,0 m 1,7 m 4,7 m 

C-5 2,5 m 0,6 m 4,4 m 

Tabell 4 Möjliga alternativ för utformning av skyddsvall (tvärsnitt 5,7 m2) då avstånd till 
spårmitt är 7 m. Utformning enligt Figur 3. 

Alternativ Höjd, h Toppens bredd, z1 Total bredd, z 

A-7 1,5 m 2,7 m 4,9 m 

B-7 2,0 m 1,4 m 4,4 m 

C-7 2,5 m 0,4 m 4,2 m 

Höjden, h, ska mätas ovan mark där den vertikala betongplattan placeras, se Figur 4. Avstånd till 
spårmitt får inte understiga 3,0 m. 
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Figur 4 Illustration av måttangivelser. 

Urspårningsskydd behövs där avstånd från byggnad till närmsta spår är kortare än 30 m, vilket 
ger en längd på c:a 140 m. Om vallen placeras på ett avstånd om 5 m från spårmitt får den en 
volym på c:a 860 m3 och en vikt på c:a 1300 ton. Den vertikala betongplattan (bredd 0,15 m) har 
en bedömd volym på 32 m3. 

Fritt utrymme utmed banan 

I TDOK 2014:0555 (tidigare BVS 1586.20) ”Banöverbyggnad – Infrastrukturprofiler, Krav på fritt 
utrymme utmed banan, anges att långsträckta objekt, såsom stängsel, stödmurar, bullerplank 
o.dyl. ska placeras utanför den s.k. normalsektionen för det fria rummet, vilken illustreras i Figur 
5. Skyddsvallen måste placeras minst 3,5 m från spårmitt, samtidigt som det måste säkerställas 
att TDOK 2014:0505 (tidigare BVS 543.10001) ”Tillämpning av Elsäkerhetsverkets föreskrifter 
ELSÄK-FS 2008:1” uppfylls. I TDOK 2014:0505 anges att avståndet mellan en vall och 
kontaktledningen ska vara minst 5 m. Detta illustreras med den streckade linjen i Figur 5. 
Avståndet mäts 1,5 m från spårmitt då det är detta utrymme som kontaktlednings-
konstruktionen upptar. 

 

Figur 5 Normalsektion för det fria rummet för långa objekt tillsammans med krav på 
fritt avstånd till spänningsförande anläggningsdel. 

Urspårningsskydd SpårDike

Avstånd från spårmitt

Höjd över
mark
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I Tabell 3 och Tabell 4 anges olika mått på vallens placering med hänsyn till avstånd från spårmitt. 
Med hänsyn till elsäkerhetskraven är mått angivna i Tabell 4 mer aktuella än de i Tabell 3. Dock 
finns möjlighet till placering av vallen enligt Tabell 3 om särskilda åtgärder vidtas. Vidare bör 
bullervallar inte placeras närmare än 1 m från stolpar eller andra icke spänningsförande 
anordningar som tillhör kraftöverföringsanläggningen. 

Vidare bör vallen utformas utan skarpa kanter i ändarna. Ett förslag är att vallens höjd minskas 
gradvis (lutning 1:1,5) och att den betongplatta som finns i vallens framkant följer samma 
lutning. 

Utformning av byggnader 

Ventilationssystem 

Byggnader ska förses med högt placerade luftintag, minst 8 m ovan mark samt utrustas med 
mekanisk från- och tilluft. I trappuppgångar bör det placeras don för nödstopp som ger boende 
en möjlighet att stänga av ventilationen i händelse av en olycka på järnvägen. Nödstopp utförs i 
enlighet med BBR avsnitt 2:52. 

Utrymning 

Byggnaderna ska vara möjliga att utrymma i riktning bort från järnvägen (västerut). 

Brandskyddad fasad 

Om byggnader uppförs på kortare avstånd än 20 m till vallens bortre kant (mot spårområdet) 
ska brandskydd ordnas enligt nedan: 

• Fasad och yttervägg utförs av obrännbart material. Puts på cellplast är inte tillåtet. 
Ytterväggen ska uppfylla lägst brandteknisk klass EI 30. 

• Fönster och dörrar som vetter mot järnvägen ska utföras i lägst brandteknisk klass EW 30. 

• Fönster mot järnvägen får endast vara öppningsbara med verktyg, nyckel eller liknande. 

• Takfot mot järnvägen ska utföras i lägst brandteknisk klass EI 30. 

Slutsatser och rekommendationer 

Bostäder kan uppföras i Glesvingen 17 & 12 givet något av nedanstående alternativ: 

• Ett urspårningsskydd placeras så att avståndet mellan vallens bortre kant (mot spårområdet) 
till närmsta byggnad i Glesvingen 17 & 12 uppgår till minst 20 m. 

• Ett urspårningsskydd placeras så att avståndet mellan vallens bortre kant (mot spårområdet) 
till närmsta byggnad i Glesvingen 17 & 12 uppgår till minst 10 m samtidigt som byggnaderna 
förses med brandskyddade fasader. 

Urspårningsskyddet kan utformas som en skyddsvall med en vertikal platta av betong närmst 
spåret och resterande del i jord eller andra fyllnadsmassor. Vallen ska ha ett tvärsnitt på minst 
6,3 m2 om avståndet från vall till spårmitt är minst 5,0 m och 5,7 m2 om avståndet till spårmitt 
är minst 7,0 m. Utformning och måttangivelser visas i Figur 3 och Figur 4. 



10 av 
10 

Glesvingen 17 & 12, Borås 
Utformning av säkerhetsåtgärder 
2018-01-03 

Krav på fritt utrymme mot järnvägen behöver beaktas och påverkar ett område upp till 6,5 m 
från spårmitt. I Figur 5 illustreras de skyddsavstånd som gäller. Minsta avstånd från någon punkt 
på vallen och närmsta spänningsförande del ska överstiga 5,0 m. 

I övrigt ska friskluftsintag placeras högt, minst 8 m ovan mark. Byggnader bör förses med 
mekanisk till- och frånluft med avstängningsmöjlighet åtkomlig för boende. Vidare ska 
byggnaderna ska vara möjliga att utrymma i västlig riktning. 

Samråd ska ske med räddningstjänsten avseende deras tillgänglighet till spårområdet och 
förutsättningar för insats med anledning av uppförande av skyddsvall. 

Samråd ska ske med Trafikverket angående möjligheterna att uppföra en vall i nära anslutning 
till spårområdet. 

 

Med vänliga hälsningar 

Briab – The right side of risk 

 
Fredrik Nystedt 
fredrik.nystedt@briab.se 
010-203 83 31 
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Instans 
Kommunstyrelsen  
  

 
  

 
BESLUTSFÖRSLAG 

 

Markanvisning till Kynningsrud Bostäder AB efter 
vunnen markanvisningstävling för bostadsbebyggelse 
inom fastigheten Eken 15 i Parkstaden 
 
Kommunstyrelsen föreslås besluta: 
 
Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Kynningsrud Bostäder AB 
enligt upprättat förslag. 

 

 

 
Datum 

2021-05-11 Kerstin Hermansson  
  Kommunalråd 

 
Datum 

2021-05-11 Annette Carlson 
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
Datum 

  
  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  
      Alternativt förslag  

 
 

Diarienummer: KS 2021-00285 3.1.2.2 Programområde 04 
Handläggare: Anders Graad 

 
Datum 

2021-04-20 Elisabeth Eickhoff  
  Avdelningschef 

 

M4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anders Graad 
Handläggare 
033 357296 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00285 3.1.2.2 

  

 

Markanvisning till Kynningsrud Bostäder AB efter 

vunnen markanvisningstävling för bostadsbebyggelse 

inom fastigheten Eken 15 i Parkstaden 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Kynningsrud Bostäder AB 

enligt upprättat förslag.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad inbjöd i januari 2021 till en markanvisningstävling för hela 

fastigheten Eken 15 i Parkstaden. Fastigheten är belägen på Katrinebergsgatan 

22 och är på 2 903 m2. Kynningsrud Bostäder AB vann denna 

markanvisningstävling vilket Borås Stad tillkännagav genom utskickande av ett 

pressmeddelande den 26 mars 2021. Detaljplanen för fastigheten medger 

bebyggelse av två mindre flerbostadshus som kan inrymma ca 10-15 lägenheter. 

Det vinnande förslaget är på 14 lägenheter och följer gällande detaljplan 

Upprättat markanvisningsavtal innebär att ovan nämnda bolag fram till 2022-

04-30 har ensamrätt att förhandla med kommunen om förvärv av 

kvartersmarken samt övriga villkor avseende exploatering av området. Avtalet 

reglerar även att bebyggelse i huvudsak ska ske enligt det vinnande förslaget i 

markanvisningstävlingen.    

Beslutsunderlag 

1. Markanvisningsavtal, (inklusive markanvisningstävlingens inbjudan och 

vinnande förslag) 

2. Översiktskarta 

Beslutet expedieras till 

1. Kynningsrud Bostäder AB, Kasenabbevägen 11, 451 50 Uddevalla 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Elisabeth Eickhoff 

Mark- och exploateringschef 

 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Markanvisning till Kynningsrud Bostäder AB efter 

vunnen markanvisningstävling för bostadsbebyggelse 

inom fastigheten Eken 15 i Parkstaden 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ingår markanvisningsavtal med Kynningsrud Bostäder AB 

enligt upprättat förslag. 

 

 

 

Datum 

2021-05-11 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-11 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00285 3.1.2.2 Programområde 04 

Handläggare: Anders Graad 
 

Datum 

2021-04-20 Elisabeth Eickhoff  

  Avdelningschef 

 

M4 



Markanvisat område - hela fastigheten Eken 15
 

Översiktskarta

300m2001000

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:10000





















































 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Projekteringsframställan för ombyggnad av 

Särlaskolan 7-9  

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, avseende ombyggnad 

av Särlaskolan 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14. 

 

 

 

 

Datum 

2021-04-26 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-03 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00334 2.6.1.1 Programområde 05 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2021-03-29 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E1 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00334 2.6.1.1 

  

 

Projekteringsframställan för ombyggnad av 

Särlaskolan 7-9  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, under 

förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, avseende ombyggnad 

av Särlaskolan 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14.        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 23 mars 2021 att Kommunstyrelsen 

beslutar, under förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att 

godkänna nämndens projekteringsframställan avseende Särlaskolan ombyggnad 

7-9, Särlagatan 1, Cedern 14. 

Borås Stad har behov av att utöka antalet platser för elever i år 7-9. Förstudien 

har studerat hur Särlaskolan kan bli en modern skola för ca 600 elever. Idag är 

skolans lokaler till stor del otidsenliga och det behövs anpassningar till nutida 

arbetssätt. För att få en väl fungerande 7-9-skola behövs även nya specialsalar, 

grupprum, ett bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor. 

Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök bedöms vara uttjänta och 

föreslås rivas. Istället görs en ny tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m 

BRA), ny matsal, modernt tillagningskök samt lokaler för administration, 

elevhälsa och personalrum.  

Ett förvaltningsöverskridande arbete har utförts för att skapa en trygg och säker 

skolväg för eleverna till skolan, med särskilt fokus på stråket från Norrby. 

Under förstudiearbetet har det tagits fram olika lösningar för att minska trafiken 

i anslutning till det blivande entrétorget.  

Befintliga parkeringsplatser på Särlagatan försvinner på grund av tillbyggnation 

av kök och matsal. Nya parkeringsplatser tillskapas genom att omvandla 

marken mellan Ahremarkshuset och Särlaskolan. Infart till parkeringsplatserna 

kommer att ske via Göteborgsvägen. 

Kulturnämnden kommer att satsa på konstnärlig utsmyckning på Särlaskolan. 

Närmare under projekteringen kommer ett förslag på konst att presenteras. 

Även närmare utredning av solceller kommer att ske under projekteringen 

Särlaskolan kommer efter om- och tillbyggnation ha en total yta om 10 921m² i 

BRA, varav 3 291 m² är den nya tillbyggnaden. 
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Byggstart beräknas preliminärt till augusti 2022. Byggnationen kommer att delas 

in i etapper pga. kvarsittande verksamhet. Inflyttning beräknas preliminärt till 

augusti 2024. 

Investeringsutgiften beräknas till 175 000 000 kronor och finns med i 

Kommunfullmäktiges investeringsbudget med motsvarande belopp. 

Investeringen beräknas innebära ökade drifts- och kapitalkostnader med cirka 

9 929 000 kronor per år. 

Beslutsunderlag 

1. Projekteringsframställan avseende Särlaskolan ombyggnad 7-9 från 

Lokalförsörjningsnämnden 

   

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
 

Sida 
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Datum 

2021-03-10 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00058 2.6.1.1 

 

Bahra Gaphour Ali 
Handläggare 
033 357332 
 

 

  

Projekteringsframställan för Projekteringsframställan 

Särlaskolan ombyggnad 7-9 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 

förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 

Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Särlaskolan 

ombyggnad 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14.        

 

Projektets handläggning 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 

Lokalförsörjningsnämnden om att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad 

av Särlaskolan. Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter 

för Grundskoleförvaltningen. 

Förstudiekonto öppnades 2016-02-23. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2021 med en 

projektbudget om 175 000 000 kr. 

Projektbeskrivning och mål 

Förstudien har studerat hur Särlaskolan kan bli en modern skola för ca 600 

elever i år 7-9. Idag är skolans lokaler till stor del otidsenliga och det föreslås 

generellt ett antal anpassningar till nutida arbetssätt. Det föreslås också specifika 

anpassningar för att få en väl fungerande 7-9-skola, t.ex byggs nya specialsalar, 

grupprum, ett bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor. 

Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök bedöms vara uttjänta och 

föreslås här rivas. Istället görs en ny tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 

m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök samt lokaler för administration, 

elevhälsa och personalrum. Arbete har lagts ned för att få en bra logistik för 

hela skolan. All in- och utleverans som kräver lastfordon sker i anslutning till 

storkökets varuintag, skilt från ytor där elever vistas. 
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Där tillbyggnaden möter huvudbyggnaden skapas en helt ny, välkomnande 

huvudentré. På ytan mellan huvudentrén och Särlagatan skapas ett entrétorg. 

Ett förvaltningsöverskridande arbete har utförts för att skapa en trygg och säker 

skolväg för eleverna till skolan, med särskilt fokus på stråket från Norrby.  

Utifrån barnperspektivet så har det under förstudiearbetet tagits fram olika 

lösningar för att minska trafiken i anslutning till det blivande entrétorget som 

kommer skapas till Särlaskolan i samband med dess om- och tillbyggnationen  

Med anledning av att befintliga parkeringsplatser på Särlagatan försvinner på 

grund av tillbyggnation av kök och matsal så måste parkeringsplatserna ersättas 

någon annanstans och för att klara stadens parkeringsregler. Nya parkerings-

platser tillskapas genom att omvandla marken mellan Ahremarkshuset och 

Särlaskolan efter om- och tillbyggnation av skolan. Infart till parkeringsplatserna 

kommer att ske via Göteborgsvägen. Ytterligare parkeringsplatser tillskapas 

genom att skapa en infart från Göteborgsvägen till del av skolans gård. 

Förslaget om ny infart har tagits fram i samråd med övriga förvaltningar. 

Särlaskolan kommer efter om- och tillbyggnation ha en total yta om 10921m² i 

BRA, varav 3291 m² är den nya tillbyggnaden. 

Utredning av solceller kommer att ske närmare under projekteringen. Skolans 

nya tillbyggnad kommer att P-märkas enligt RISE certifieringsreglerregler. 

Dessutom kommer lokalerna att tillgänglighetsanpassas enligt Västra Götalands 

riktlinjer nivå grön. 

Kulturnämnden har valt att satsa på konstnärlig utsmyckning på Särlaskolan. 

Närmare under projekteringen kommer ett förslag på konst att presenteras. 

 

Konsekvensanalys lokaler 

Staden behöver utöka platser för 7-9 elever, därför är det viktigt att projektet 

genomförs enligt planerna.  

Projektet kommer att utföras i etapper pga. kvarsittande verksamhet. Behovet 

av inhyrning av lokaler för idrott, undervisning av NO-lektioner, hemkunskap 

under ombyggnaden är därför aktuellt i detta projekt. 

Nuvarande moduler som är etablerade på skolans gård kan omvandlas från 

undervisningssalar till en enkel matsal för eleverna under tiden den nya 

matsalen byggs. Eleverna kan få mat levererade från andra skolor som är i 

närheten. 

Tidplan 

Projektering beräknas påbörjas hösten 2021. Byggstart preliminärt augusti 2022 

med preliminär inflyttning augusti 2024. 

Byggnationen kommer att delas in i etapper och produktionen kommer att pågå 

i ca två år. Särlaskolan kommer att kunna ta emot fler elever efter projektets 

färdigställande.  
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Ekonomi 

Projektets budget är kalkylerad till 175 000 000 kronor.   

Investeringsutgifter utslagen per m² (BTA) är 14 632 kronor. 

Kostnader Lokalförsörjningsnämnden 

               År 2021 Förklaringar 

Befintlig kapitalkostnad  946 000  kr Avser befintlig byggnad  

Befintlig driftskostnad  2 488 186 kr 

Avser befintlig byggnad exkl. 
befintlig idrottshall, kök och 
matsal 

Ny kapitalkostnad (rta 1,25%) av 
investeringen 8 527 427 kr Ny  

Förändrad driftskostnad (uppskattad) 1 401 966 kr Avser tillbyggnationen 

Avgående lokalkostnad för LFN 0 kr  

Tillkommande lokalkostnad för LFN 0 kr  

Total kostnad 13 363 579 kr  
 

Kapitalkostnaden är beräknad enligt komponentavskrivningsmodell med rak 

avskrivning. Investeringen föreslås avskrivas på 80, 30, 25, 20 år respektive 15 år. 

Intäkter Lokalförsörjningsnämnden /verksamhetens hyra 

 År 2021 Förklaring 

Ny schablonhyra  13 585 724 kr  

Hyrestillägg av investeringen 0 kr Avser anpassning 

Tillkommande schablonhyra för utökat BRA 0 kr  

Total intäkt/hyra 13 585 724 kr  

Hyresförändring för Borås Stad 

               År 2021  

Totalhyra 13 585 724 kr  

Befintlig schablonhyra - 6 618 304 kr  

Avgående hyra 0 kr  

Tillkommande hyra 0 kr  

Hyresförändring  7 751 140 kr  
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Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Grundskolenämnden 

 

 

 
 
Helene Sandberg 
Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-23 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 38 Dnr LFN 2021-00058 2.6.1.1 

Projekteringsframställan Särlaskolan ombyggnad 7-9 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen beslutar, under 
förutsättning att Grundskolenämnden tillstyrker förslaget, att godkänna 
Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan avseende Särlaskolan 
ombyggnad 7-9, Särlagatan 1, Cedern 14.  

Sammanfattning av ärendet 

Grundskolenämnden har i lokalresursplaneringen framställt sitt behov till 
Lokalförsörjningsnämnden om att utföra en förstudie för om- och tillbyggnad 
av Särlaskolan. Förstudien har genomförts i nära samarbete med representanter 
för Grundskoleförvaltningen. 

Förstudiekonto öppnades 2016-02-23. 

Projektet finns med i Borås Stads investeringsbudget 2021 med en 
projektbudget om 175 000 000 kr. 

Förstudien har studerat hur Särlaskolan kan bli en modern skola för ca 600 
elever i år 7-9. Idag är skolans lokaler till stor del otidsenliga och det föreslås 
generellt ett antal anpassningar till nutida arbetssätt. Det föreslås också specifika 
anpassningar för att få en väl fungerande 7-9-skola, t.ex byggs nya specialsalar, 
grupprum, ett bibliotek och olika aktivitets- och uppehållsytor. 

Projektering beräknas påbörjas hösten 2021. Byggstart preliminärt augusti 2022 
med preliminär inflyttning augusti 2024. 

Byggnationen kommer att delas in i etapper och produktionen kommer att pågå 
i ca två år. Särlaskolan kommer att kunna ta emot fler elever efter projektets 
färdigställande.  

Beslutsunderlag 

1. Ritningar 

 



ÖVERSIKT, PLAN 12020-09-28FÖRSTUDIE SÄRLASKOLAN



Vy från blivande Entrétorg 



Vy från blivande idrottshall 



ÖVERSIKT, PLAN 12020-09-28FÖRSTUDIE SÄRLASKOLAN



ÖVERSIKT, PLAN 22020-09-28FÖRSTUDIE SÄRLASKOLAN



ÖVERSIKT, PLAN 32020-09-28FÖRSTUDIE SÄRLASKOLAN



ÖVERSIKT, PLAN 42020-09-28FÖRSTUDIE SÄRLASKOLAN



ÖVERSIKT, PLAN 52020-09-28FÖRSTUDIE SÄRLASKOLAN



ÖVERSIKT, PLAN 62020-09-28FÖRSTUDIE SÄRLASKOLAN



ÖVERSIKT, PLAN 72020-09-28FÖRSTUDIE SÄRLASKOLAN









 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 

förskola och utökning av befintligt tillstånd 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola uppgår 

till 25 000 kronor. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för fristående förskola 

uppgår till 15 000 kronor. 

Avgifterna gäller från och med 2021-07-01 

 

 

 

Datum 

2021-04-26 Anna Svalander  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2020-00962 1.1.2.25 Programområde 03 

Handläggare: Annette Antonsson 
 

Datum 

2021-04-15 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E2 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Annette Antonsson 
Handläggare 
033 353706 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00962 1.1.2.25 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 

förskola och utökning av befintligt tillstånd 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Avgift för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola uppgår 

till 25 000 kronor. 

Avgift för hantering av utökning av befintligt tillstånd för fristående förskola 

uppgår till 15 000 kronor. 

Avgifterna gäller från och med 2021-07-01 

            

Ärendet i sin helhet 

Förskolenämnden beslutade 17 december 2020 föreslå Kommunfullmäktige 

besluta om en avgift på 25 000 kr för hantering av ansökan om godkännande av 

fristående förskola och 15 000 kr för hantering av utökning av befintligt 

bestånd. 

Förskolenämnden beslutar enligt Borås Stads reglemente om godkännande av 

fristående förskolor och beslut angående rätt till bidrag för bedrivande av 

fristående pedagogisk omsorg samt för kommunens tillsyn av fristående 

förskolor och pedagogisk omsorg. 

Den 7 juni 2018 fattade Riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen. 

Beslutet innebar att det infördes skärpta krav på insikt, lämplighet och 

ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. Ändringarna 

började gälla den 1 januari 2019. 

För Förskolenämnden innebar de skärpta kraven att bedöma ytterligare 

omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor. 

De skärpta kraven omfattar dock inte pedagogisk verksamhet. När det gäller 

fristående skolor är det Skolinspektionen som prövar och har tillsyn över de 

skärpta kraven. Ändringarna innebar även att kommunen får ta ut en avgift. 

När det gäller avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen eller 

skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens 

bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet 

mot retroaktivt verkande beslut som gäller. Vid beräkning av självkostnaderna 

får alla relevanta direkta och indirekta kostnader tas med. SKR uttalar att viss 
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ledning kan tas av de avgifter som Skolinspektionen tar ut för sin prövning av 

ansökningar avseende fristående skolor (35 000 kr för nyetablering och 25 000 

kronor för utökning).  

Förskoleförvaltningen har noterat att flera kommuner idag tar ut avgift för 
handläggning av ansökningar om att starta ansökningar om att starta fristående 
förskola med följande exempel: 
 

 Malmö: 25 000 kr för ansökan om tillstånd.  

 Halmstad: 25 000 kr för ansökan om tillstånd vid nyetablering eller ändrat 

huvudmannaskap och 15 000 kr vid väsentliga förändringar i befintliga 

tillstånd.  

 Skellefteå: 26 000 kr respektive 13 000 kr för samma hantering.  

 Göteborgs 25 000 kr respektive 18 000 kr.  

 Kävlinge: 35 000 kr för nyetablering och 25 000 för utökning av befintligt 

tillstånd. 

Förskoleförvaltningen får inte särskilt många ansökningar, men behöver avsätta 
en hel del tid för att säkerställa att de godkännandeprövningar som görs blir rätt 
både utifrån gällande lagstiftning, den sökandes perspektiv och utifrån barnets 
bästa. Av erfarenhet behöver även sökande en hel del stöd från 
Förskoleförvaltningen för att kunna förtydliga och komplettera sin ansökan.  
 

Förskoleförvaltningen har gjort en sammanställning på ungefärlig tidsåtgång för 

hantering av ny ansökan för att starta fristående verksamhet. Den är väldigt 

generell och kan givetvis se annorlunda ut i det enskilda fallet. 

Kostnaden för dessa timmar överstiger det förslag till avgift som 

Förskolenämnden föreslår Kommunfullmäktige att besluta. Då är inte heller 

taget till övriga direkta kostnader som exempelvis material och utrustning, eller 

indirekta kostnader som exempelvis lokalkostnader. Ett annat skäl att ta ut 

avgift är att det kan innebära att de ansökningar som kommer in är 

genomarbetade samt att säkerställa att de som söker noggrant tänkt igenom och 

planerat vad det innebär att starta en fristående förskola.  

 

Beslutsunderlag 

1. Förskolenämndens beslut Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 

förskola och utökning av befintligt tillstånd 

2. SKR Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva 

fristående förskola 
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§ 132 Dnr FN 2020-00171 1.2.3.1 

Avgift vid ansökan om godkännande av fristående 
förskola och utökning av befintligt tillstånd 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta om en avgift 
på 25 000 kr för hantering av ansökan om godkännande av fristående förskola 
och 15 000 kr för hantering av utökning av befintligt tillstånd.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån en ändring i skollagen (2018:1158) så har kraven för enskild att bli 
godkänd som huvudman skärpts. Lagen började tillämpas från 2019-01-01. 
Lagen innebär att kraven skärps på kunskaper om till exempel skollagstiftning, 
arbetsrätt, arbetsmiljö samt ekonomi hos fristående huvudmän inom förskola. 
Kraven omfattar ägare med ett väsentligt inflytande, ledning, verkställande 
direktör och styrelseledamöter och suppleanter. Lagen innebär också en 
lämplighetsbedömning. Lämplighetsbedömningen innefattar viljan och 
förmågan att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna, laglydnad i övrigt och 
andra omständigheter av betydelse beaktas. Dessa skärpta lagkrav ställer därför 
större krav på myndighetsutövningen. För Förskoleförvaltningen innebär det 
ett mer omfattande arbete i godkännandeprövningen av nya fristående 
förskolor. 

Förskoleförvaltningen får idag inte särskilt många ansökningar, men behöver 
avsätta en hel del tid för att säkerställa att de godkännandeprövningar som görs 
blir rätt både utifrån gällande lagstiftning, den sökandes perspektiv och utifrån 
barnets bästa. Av erfarenhet ser vi till exempel att den sökande behöver en hel 
del stöd från Förskoleförvaltningen för att kunna förtydliga och komplettera sin 
ansökan. 

Ändringen i skollagen ger kommunen rätt att även ta ut en avgift för 
handläggning av ärende om godkännande av enskild som huvudman. Flera 
kommuner tar idag ut en avgift för handläggning av ansökningar om att starta 
fristående förskola. Här följer några exempel: Malmö tar 25 000 kr för ansökan 
om tillstånd. Halmstad tar 25 000 kr för ansökan om tillstånd vid nyetablering 
eller ändrat huvudmannaskap och 15 000 kr vid väsentliga förändringar i 
befintliga tillstånd. Skellefteå tar 26 000 kr respektive 13 000 kr för samma 
hantering. Göteborgs avgifter ligger på 25 000 kr respektive 18 000 kr. Kävlinge 
tar 35 000 kr för nyetablering och 25 000 för utökning av befintligt tillstånd.  

Utifrån ovanstående önskar Förskoleförvaltningen ta ut en avgift för att hantera 
kommande ansökningar om etablering av fristående förskolor. Avgiften gäller 
inte ansökningar gällande pedagogisk omsorg. 



 

 

 

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄRDATABASEN 

 

Cirkulärnr: 18:41 

Diarienr: 18/05038  

Nyckelord: Fristående förskola, enskilda huvudmän, godkännande, 

tillsyn  

Handläggare: Ann Sofi Agnevik, Eva-Lena Arefäll, Lars Kolmodin 

Avdelning: Avd. för juridik, Avd. för utbildning och arbetsmarknad, 

Avd. för ekonomi och styrning  

Datum: 2018-11-08 

Mottagare: Kommunstyrelsen, förskola (nämnd och förvaltning med 

ansvar för godkännande och tillsyn av fristående 

förskolor)  

Rubrik: Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att 

bedriva fristående förskola 

 

 



  
2018-11-08 

 
 

1 (7) 
 

 
 

 

CIRKULÄR 18:41  

 
 
 
   

Kommunstyrelsen  

Förskola  

 

Sveriges Kommuner och Landsting 
Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 
Org nr: 222000-0315, info@skl.se, www.skl.se 

Ägar- och ledningsprövning - nya krav för enskilda att bedriva  

fristående förskola   

Den 7 juni 2018 fattade riksdagen beslut om nya bestämmelser i skollagen liksom 

motsvarande lagar för andra välfärdssektorer. Beslutet innebär att det införs skärpta 

krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva 

verksamhet.  

Det är proposition 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för 

upphandling inom välfärden som ligger till grund för ändringarna. De börjar gälla den 

1 januari 2019. 

De skärpta kraven påverkar kommunens godkännande av fristående 

förskolor 

För kommunens del innebär de skärpta kraven att den ska bedöma ytterligare 

omständigheter i sin godkännandeprövning och tillsyn av fristående förskolor och 

vissa fristående fritidshem (sådana som inte anordnas vid en fristående skolenhet med 

förskoleklass, grundskola eller grundsärskola). De skärpta kraven omfattar dock inte 

pedagogisk omsorg och påverkar därmed inte kommunens godkännande och tillsyn av 

sådan verksamhet i enskild regi. När det gäller fristående skolor är det 

Skolinspektionen som prövar och har tillsyn över de skärpta kraven. Motsvarande 

krav inom andra välfärdssektorer prövas av Inspektionen för  vård och omsorg (IVO).  

Ändringarna innebär vidare att kommunen få ta ut en avgift för ansökningar om 

godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.   

Detta cirkulär ger en övergripande beskrivning av vad de skärpta kraven innebär för 

kommunens godkännandeprövning och tillsyn. Cirkuläret bygger på hur ändringarna 

beskrivs och motiveras i propositionen.  

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer sannolikt att komplettera denna 

information med ytterligare cirkulär eller annan information längre fram. När i tiden 

så kommer ske går dock inte att säga i dagsläget.  
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De skärpta kraven som ska prövas  

Kommunerna har redan ett godkännande- och tillsynsansvar för fristående förskolor 

och vissa fritidshem. Vad gäller godkännande ska sådant idag lämnas om den enskilde 

har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och 

utbildningen inte innebär påtagligt negativa följder på lång sikt för den del av 

skolväsendet som anordnas av det allmänna, dvs. kommunen. Denna prövning ska 

fortfarande göras. Det som är nytt är att kommunen utöver detta också ska göra vad 

som kallas en ägar- och ledningsprövning.  

Enligt den nya lydelsen i 2 kap. 5 § skollagen ska godkännande lämnas om den 

enskilde  

1. genom erfarenhet eller på annat sätt har förvärvat insikt i de föreskrifter som 

gäller för verksamheten 

2. har ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för 

verksamheten, och  

3. i övrigt har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.  

Vidare krävs att den enskilde i övrigt bedöms lämplig.  

Kraven ska vara fortlöpande uppfyllda och behöver därför vara föremål för löpande 

tillsyn.  

Personkretsen som ska leva upp till de skärpta kraven  

Enligt 2 kap. 5 a § skollagen ska prövningen ifråga om en juridisk person avse  

1. den verkställande direktören och andra som genom en ledande ställning eller 

på annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten  

2. styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 

3. bolagsmännen i kommanditbolag eller andra handelsbolag, och  

4. personer som genom ett direkt eller indirekt ägande har ett väsentligt 

inflytande över verksamheten.  

Bedömningen ska göra samlat för hela den aktuella kretsen och prövning av berörda 

ska ske i förhållande till den aktuella verksamheten. 

På grund av att ägandet kan vara spritt på många som antingen äger aktier i ett 

börsbolag eller är medlemmar i ett kooperativ avgränsas kretsen i prövningen till att 

omfatta ägare med ett väsentligt inflytande över verksamheten. Eftersom ägande kan 

struktureras på många olika sätt måste bedömningen av vem som har ett väsentligt 

inflytande göras samlat utifrån alla omständigheter i det enskilda fallet. Hur 

ägarförhållandena ser ut i övrigt kan påverka vilket inflytande som en delägare har 

över verksamheten. Som en huvudregel kan dock en ägare anses ha ett väsentligt 

inflytande i ett aktiebolag om ägaren representerar mer än 10 procent av det 

röstberättigade aktiekapitalet. 

Föreningar och stiftelser har typiskt sett inga ägare med väsentligt inflytande varför 

prövningen där som utgångspunkt endast kommer att omfatta styrelsen. När det gäller 

verksamhet som bedrivs av t.ex. ett kooperativ, som saknar ägare med väsentligt 



 

inflytande och VD eller annan med ett bestämmande inflytande över verksamheten, 

ska styrelsen tillsammans ha de kunskaper som krävs. Varje ledamot i en styrelse 

behöver alltså inte ha kunskapen, men kompetensen måste sammantaget finnas i den 

berörda kretsen.  

I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas gemensamt av de bolagsmän som har ett 

väsentligt inflytande.  

Om en ägare med väsentligt inflytande är en annan juridisk person ska prövningen 

omfatta även ledning och ägare hos denna. Det avgörande är vilket inflytande dessa 

personer kan anses ha över verksamheten, oavsett om det är direkt eller indirekt 

genom andra juridiska personer.  

För att förhindra att bulvanförhållanden uppstår bör prövningen även omfatta andra än 

VD som har ett bestämmande inflytande över verksamheten. Prövningen ska dock 

avgränsas till personer med en ledande funktion på motsvarande nivå som en VD, 

exempelvis en förvaltare, eller någon som visserligen inte har en sådan formell 

ställning, men i praktiken utövar ett motsvarande inflytande. 

En anställd med arbetsledande funktion, som exempelvis en förskolechef, ingår inte i 

prövningen, om det inte finns några omständigheter som talar för det, t.ex. att 

förskolechefen tillika ingår i styrelsen för verksamheten. Vilka kompetenskrav och 

liknande som gäller förskolechefer regleras i särskild ordning i skollagen.1  

Om verksamheten bedrivs av en fysisk person är det den personen som ska prövas.    

Det är inte givet att en verksamhet ska beviljas godkännande även om de enskilda 

personerna var för sig tidigare godkänts vid en prövning. En ägar- och 

ledningsprövning är förknippad med en viss verksamhet, t.ex. utbildning vid en viss 

förskoleenhet. Det innebär att bedömning måste göras för varje verksamhet om 

företrädarna har tillräcklig insikt och är lämpliga att bedriva den aktuella 

verksamheten.  

En ägar- och ledningsprövning innebär inte att kommunen gör en överprövning av 

vilka företrädare som väljs på en stämma. Dessa personer är alltjämt företrädare för 

den juridiska personen. Den organisation som väljer att bedriva en viss verksamhet är 

dock tvungen att uppfylla de skärpta kraven.  

Förändringar i personkretsen ska så snart som möjligt anmälas till kommunen av den 

enskilde huvudmannen, dock senast en månad efter förändringen.  

Närmare om kravet på insikt  

Kommunen ska pröva om sökanden som vill bedriva fristående förskola och vissa 

fritidshem har tillräcklig insikt i de gällande föreskrifter som krävs för att bedriva 

verksamheten samt i övrigt är lämplig i samband med en ansökan om godkännande 

eller tillstånd. Kraven på insikt är viktigt för att ge den enskilde en högre beredskap 

                                                 
1 Fr.o.m den 1 juli 2019 ska förskolechef benämnas rektor enligt 2 kap 9 § skollagen.  



 

för uppdraget och därigenom säkerställa att den sökande har förutsättningar att kunna 

bedriva verksamhet av god kvalitet. 

Utöver krav på kunskap om innehållet i den lagstiftning som reglerar den verksamhet 

som godkännandet avser, omfattar kraven också kunskap om bland annat de 

arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som gäller för verksamheten. Kunskapen 

kan visas exempelvis genom en redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet 

eller utbildning på området.   

Kraven på insikt innebär att den enskilde genom erfarenhet eller på annat sätt ska ha 

förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten. Utöver kunskap om de 

skolförfattningar som gäller för verksamheten omfattar kravet på insikt även kunskap 

om bl.a. de arbetsrättsliga och arbetsmiljörättsliga regler som reglerar verksamheten. 

Vidare krävs att den enskilde kan visa att denne har kunskap om de ekonomiska 

regelverk som styr associationsformen, exempelvis reglerna i årsredovisningslagen 

(ÅRL) och aktiebolagslagen (ABL). Kunskapen kan visas exempelvis genom en 

redogörelse för erfarenhet av liknande verksamhet eller utbildning på området. 

 

Bedömningen ska ske samlat för hela den berörda kretsen, dvs. kravet ska i ett 

aktiebolag vara uppfyllt av styrelsen, den verkställande direktören och ägarna 

sammantaget. I ett handelsbolag ska kraven uppfyllas av bolagsmännen och eventuella 

kommanditdelägare gemensamt. I en ekonomisk eller ideell förening ska kraven 

vanligtvis uppfyllas av styrelsen. Det krävs alltså inte att samtliga personer i den 

berörda kretsen har kunskapen, utan endast att den sökande kan visa att kunskapen 

finns representerad inom kretsen. 

Kraven på insikt ska uppfyllas av den berörda personkretsen – att endast till exempel 

genom anställda eller externa konsulter ha tillgång till kompetensen eller kunskapen är 

inte tillräckligt för att kraven ska anses uppfyllda. 

Närmare om kravet på ekonomiska förutsättningar 

Den som ansöker om godkännande ska ha ekonomiska förutsättningar att driva 

verksamheten i enlighet med de krav som ställs på den.  

I kravet på ekonomiska förutsättningar ligger att verksamheten ska bedrivas på ett sätt 

som innebär att den bär sina kostnader och att det finns ekonomiskt utrymme för 

nödvändiga investeringar. Det kan bli aktuellt att ingripa mot en aktör om ekonomin 

kraftigt försämras, t.ex. genom vikande barnunderlag eller att aktörens tillgångar 

minskar, på ett sådant sätt att det påverkar förutsättningarna att bedriva en verksamhet 

av godtagbar kvalitet enligt lagar och andra föreskrifter.  

Om verksamheten visar ett underskott bör det vägas in om det finns fonderade eller 

andra medel, exempelvis genom ett moderbolag eller en bankgaranti, tillgängliga för 

att hantera underskottet. Ett underskott i sig innebär inte att kravet på ekonomiska 

förutsättningar inte är uppfyllt. En prognos som visar att det finns förutsättningar att 

inom skälig tid nå ett överskott kan också vara en indikation på att kravet är uppfyllt. 



 

Om det är fråga om ett bolag som ingår i en koncern bör det även beaktas om 

ekonomin i koncernen som helhet påverkar aktörens ekonomiska förutsättningar. 

Närmare om kravet på lämplighet 

Som en del i ägar- och ledningsprövningen ska en bedömning göras av företrädarnas 

lämplighet i övrigt.  

Vid lämplighetsprövningen bör vägas in ekonomisk skötsamhet in, dvs. viljan och 

förmågan att fullgöra skyldigheterna mot det allmänna. Laglydnad i övrigt och andra 

omständigheter av betydelse beaktas. Som exempel på omständigheter av det sist 

nämnda slaget kan nämnas att personen har haft en ledande ställning i ett bolag som är 

eller har varit försatt i konkurs. I den helhetsbedömning av omständigheterna i det 

enskilda fallet som ska göras bör vägas in om någon ekonomisk misskötsamhet kan 

läggas personen till last.  

Mot bakgrund av att syftet med tillståndsmyndighetens prövning är att eftersträva 

seriösa ägare är det rimligt att brott av förmögenhetsrättslig karaktär beaktas vid 

prövningen. Det finns vidare ett generellt behov av att förhindra att kriminella söker 

sig till välfärdsverksamhet. Även t.ex. vålds- och sexualbrott bör därför kunna vägas 

in vid en prövning.  

Det ska göras en samlad bedömning av alla omständigheter, såsom exempelvis hur 

långt tillbaka i tiden brottet begicks, brottets beskaffenhet och hur sökanden har 

uppträtt därefter. Om företrädarna tidigare har drivit en verksamhet vars godkännande 

eller tillstånd har återkallats, om verksamhet bedrivits olagligen eller om ansvarig 

myndighet i sin tillsyn funnit allvarliga brister i verksamheten, kan det också påverka 

bedömningen av företrädarnas lämplighet. 

Den principiella utgångspunkten i ett rättssamhälle är att den som har avtjänat ett 

straff ska ha samma rätt som alla andra att verka i samhället. Enbart den 

omständigheten att en person har dömts för ett brott ska inte per automatik innebära 

att lämplighetskravet inte anses uppfyllt, utan prövningen måste göras utifrån den 

verksamhet som ska bedrivas och omständigheterna i det enskilda fallet.  

Den 1 januari 2019 träder i kraft en ändring i 16 b § förordning (1999:1134) om 

belastningsregister. Ändringen innebär att kommunen i ärenden om godkännande av 

enskild huvudman får begära ut uppgifter ifråga om den som kommunen överväger att 

godkänna som huvudman och sådana som ingår i personkretsen enligt 2 kap. 5 a § 

skollagen.   

Tillsyn ska utövas över att kraven är uppfyllda  

För att säkerställa att kraven på insikt och lämplighet i övrigt upprätthålls behöver 

tillsyn utövas över att kraven på verksamheten samt ägare och ledning fortlöpande är 

uppfyllda.  Om tillsynen visar att en enskild huvudman inte uppfyller kraven för ett 

godkännande kan det bli aktuellt med ingripande från tillsynsmyndigheten. 

Kommunen får då förelägga aktören att åtgärda en brist.  



 

Ett föreläggande kan emellertid enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer endast 

utfärdas om det finns förutsättningar för att det kan följas. Ett godkännande bör därför 

kunna återkallas utan föregående föreläggande om aktören saknar rättslig eller faktiskt 

möjlighet att åtgärda de brister som föranlett frågan om återkallelse av tillståndet. 

Detta kan t.ex. vara fallet om skälet för att ta upp frågan om återkallelse är konkurs, 

om aktören uppvisar kraftigt försämrade ekonomiska förutsättningar och inte har 

någon möjlighet att avhjälpa bristen, eller om aktören är ett aktiebolag där samtliga 

aktier övergår till en person som bedöms vara olämplig.  

I sammanhanget bör framhållas att det av förvaltningslagen följer att innehavaren av 

godkännandet ska ges tillfälle att yttra sig innan ett sådant beslut fattas. 

I 26 kap. skollagen anges de möjligheter till ingripanden som finns för en 

tillsynsmyndighet avseende skollagsreglerad verksamhet. I bestämmelserna där har 

vissa ändringar gjorts som träder i kraft den 1 januari 2019.  

Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt 

Det finns inga övergångsbestämmelser kring införandet av de skärpta kraven. 

Befintliga godkännanden behöver inte prövas på nytt.  

Kraven börjar dock gälla direkt efter ikraftträdandet den 1 januari 2019. Det innebär 

att det fr.o.m. då ska prövas om ägare och ledning uppfyller kraven inom ramen för 

tillsynen, och att den som redan har ett godkännande ska anmäla ändringar i den 

berörda kretsen av personer till kommunen i egenskap av tillsynsmyndighet direkt 

efter ikraftträdandet.  

Kommunen får ta ut en avgift för ansökningar om godkännande  

Kommunen får enligt 2 kap. 5 § c skollagen ta ut avgift för ansökningar om 

godkännande. Det innebär inte att kommunen måste göra det, men om kommunen 

beslutar sig för att ta ut en avgift ska beslutet fattas av kommunfullmäktige.  

Taxan ska bygga på självkostnadsprincipen 

När det gäller principer för avgiftssättningen finns inga särskilda regler i skollagen 

eller skolförordningen för kommunernas avgifter, utan det är kommunallagens (KL) 

bestämmelser om självkostnadsprincipen, likställighetsprincipen och förbudet mot 

retroaktivt verkande beslut som gäller. Viss ledning kan tas av de avgifter som 

Skolinspektionen kommer att ta ut för sitt prövning av ansökningar avseende 

fristående skolor, eftersom kommunens prövning rimligen kommer att vara liknande 

avseende ansökningar om fristående förskolor.2 Varje kommuns avgift ska dock 

spegla den egna kommunens kostnader för godkännande. Kommunen får inte ta ut 

högre avgifter än motsvarande självkostnaden, som uttrycks i 2 kap. 6 § KL. Avgifter 

får alltså inte tas ut till sådana belopp att de tillför kommunen en vinst.  

                                                 
2 Skolinspektionen kommer enligt 2 kap 5 § skolförordningen ta ut en avgift på 35 000 kr för ansökan 

om nyetablering av fristående skola och 25 000 kr för ansökan om utökning av befintligt godkännande.  



 

Vid beräkningen av självkostnaderna får alla relevanta direkta och indirekta kostnader 

som verksamheten ger upphov till tas med. Exempel på direkta kostnader är 

personalkostnader, material och utrustning. Exempel på indirekta kostnader är 

lokalkostnader, kapitalkostnader och administrationskostnader. Verksamhetens 

eventuella andel av kommunens centrala service- och administrationskostnader bör 

också räknas med (se prop. 1993/94:188 Lokal demokrati, s. 85).   

Beslutet får inte ha retroaktiv verkan utan avgift för ansökningar får tas ut först när 

taxebeslutet är fattat av kommunfullmäktige. Avgiften måste också bygga på 

likställighetsprincipen så att alla som söker godkännande i en och samma kommun 

behandlas lika, dvs. får erlägga samma avgift.  

Kommunfullmäktiges beslut om taxan kan överklagas enligt reglerna om 

laglighetsprövning i 13 kap KL. 

Finns bemyndigande att utfärda föreskrifter  

Det finns ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen 

bestämmer att utfärda föreskrifter om villkor för godkännande. Föreskrifterna kan 

exempelvis avse närmare krav på vilken erfarenhet eller utbildning som ska krävas för 

att godkännas som enskild huvudman, eller hur den enskilde ska visa att denne har 

ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten.  

Vad SKL erfar är det i dagsläget oklart om sådana föreskrifter kommer utfärdas.  

Frågor med anledning att detta cirkulär besvaras i första hand av  

Ann Sofi Agnevik, avd. för juridik, annsofi.agnevik@skl.se   

Eva-Lena Arefäll, avd. för utbildning och arbetsmarknad, eva-lena.arefall@skl.se  

Kristina Söderberg, avd. för juridik, kristina.soderberg@skl.se  

 

Germund Persson  

 

 Ann Sofi Agnevik 

 Eva-Lena Arefäll 

 Lars Kolmodin  
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Information om ersättning för hemtjänst och 

hemsjukvård i annan kommun 2021 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta:  

 

Anta rekommendationen från VästKom och översända beslutet till Vård- och 

äldrenämnden samt till Sociala omsorgsnämnden.        

 

 

 

 

Datum 

2021-04-27 Ylva Lengberg  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-03 Niklas Arvidsson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00322 3.7.1.0 Programområde 02 

Handläggare: Jonas Ringström 
 

Datum 

2021-04-23 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E3 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jonas Ringström 
Handläggare 
033 358472 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00322 3.7.1.0 

  

 

Information om ersättning för hemtjänst och 

hemsjukvård i annan kommun 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta rekommendationen från VästKom och översända beslutet till Vård- och 

äldrenämnden samt till Sociala omsorgsnämnden.        

        

Ärendet i sin helhet 

VästKoms styrelse beslutade den 9 mars 2021 om att rekommendera 

kommunerna i länet, att för egen del besluta om en ersättningsnivå under 2021 

för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i annan kommun än 

hemkommunen. 

Ersättningsnivån för 2021 rekommenderas till 433 kr/timma för 

biståndsbedömd hemtjänst. För sjukvård som utgår för distriktsköterskebeslut 

och behandling som beslutats av arbetsterapeut eller sjukgymnast 

rekommenderas 710 kr/timma. 

               

Beslutsunderlag 

1. Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Vård- och äldrenämnden 

2. Sociala omsorgsnämnden 

 

 

Ylva Lengberg 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072707 45 50
Epost: info@vastkom.se   www.vastkom.se
Organisationsnummer: 8585012084

Tjänsteutlåtande
Anneli Assmundson, VästKom

Till VästKoms styrelse 20210309

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2021

Förslag till beslut:
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta 
om en ersättningsnivå under 2021 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i 
annan kommun än hemkommun, enligt nedan. 

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021 med 433 kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021 med 710 kr/timma.

Ärendet
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa 
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun 
än hemkommunen.

Hemtjänst
Ersättningsnivån för 2021 rekommenderas till 433 kr/timma för biståndsbedömd hemtjänst. 
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI)

Hemsjukvård
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2021 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.1 Beloppet är 
för 2021 satt till 710 kr/timma.

Bilagor:
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021

AnnCharlotte Järnström Anneli Assmundson Bjerde 
Direktör VästKom Chef välfärdsutveckling, VästKom

1 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/53283308285448cc916c
d4ddade5ddd7/Utoml%c3%a4nspriser%20V%c3%a4stra%20sjukv%c3%a5rdsregionen%202021.pdf?a=false&guest=true



Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072707 45 50
Epost: info@vastkom.se   www.vastkom.se
Organisationsnummer: 8585012084

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2021

Ärendet
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a.
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i 
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att 
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som 
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar  
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom 
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård. 

Hemtjänst
Ersättningsnivån innebär en höjning med 1,5 % och baseras på innevarande års 
omsorgsprisindex (OPI).

Ersättningsnivån för 2021 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation 
433 kr/timma.

Faktureringsrutin hemtjänst
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är 
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen. Hemkommun och 
vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av verkställighet, 
inklusive omfattning och ersättning. Förutom själva vårdinsatsen ska även restid inräknas 
om sådan krävs.

Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför 
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är 
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den 
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den 
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker.



Västsvenska kommunalförbundens samorganisation

Box 5073, 40222 Göteborg  Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg   Tel: 072707 45 50
Epost: info@vastkom.se   www.vastkom.se
Organisationsnummer: 8585012084

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2021
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i 
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso och sjukvårdsavtal i Västra Götaland. 

Enligt Hälso och sjukvårdslagen (HSL) ska varje region erbjuda en god hälso och sjukvård 
åt dem som är bosatta i regionen. Det innebär att kommunerna i Västra Götaland ska ge 
hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om de är 
kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke kommuninvånare" 
med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika.

Enligt HSL kan en region ge sjukvård till personer som vistas i regionen utan att vara bosatta
där. Samtliga regioner i landet har sig emellan ett avtal, det s.k. riksavtalet för 
utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av annan region än 
där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i Västra Götaland 
att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den prissättning som 
Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.

Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra 
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer 
ingår såväl distriktsköterska som sjukgymnast i kategorin  ”Besök hos övriga 
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”. 

Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2021 är satt till 710 kr/timma. 

För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av 
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2021 följa det 
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen.2 Beloppet är 
för 2021 satt till 710 kr/timma.

Faktureringsrutin hemsjukvård
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av 
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den 
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid 
inräknas om sådan krävs.

I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande 
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man 
överenskommit sig emellan när det gäller vårdinsatsen. Det ankommer alltså på 
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som 
ska ges innan fakturering sker.

2 https://alfresco.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/53283308285448cc916c
d4ddade5ddd7/Utoml%c3%a4nspriser%20V%c3%a4stra%20sjukv%c3%a5rdsregionen%202021.pdf?a=false&guest=true



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Avtalsförslag nytt hyresavtal Sjöbohuset från 

Lokalförsörjningsnämnden 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
 

Hyresavtalsförslag Sjöbohuset från Lokalförsörjningsnämnden godkänns under 

förutsättning att Fritids-och folkhälsonämnden och Kulturnämnden godkänner 

detsamma. Avtalet sträcker sig under 30 år med en hyra år 1 på 2 564 tkr.    

 

 

 

Datum 

2021-04-27 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-03 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2019-00740 1.2.4.0 Programområde 04 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2021-04-15 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E4 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00740 1.2.4.0 

  

 

Avtalsförslag nytt hyresavtal Sjöbohuset från 

Lokalförsörjningsnämnden 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Hyresavtalsförslag Sjöbohuset från Lokalförsörjningsnämnden godkänns under 

förutsättning att Fritids-och folkhälsonämnden och Kulturnämnden godkänner 

detsamma. Avtalet sträcker sig under 30 år med en hyra år 1 på 2 564 tkr.    

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsnämnden föreslår under förutsättning att Fritids-och 

folkhälsonämnden och Kulturnämnden godkänner avtalsförslaget om 

Sjöbohuset att godkänna detsamma. Avtalet skickas vidare till 

Kommunstyrelsen för beslut. 

I Borås Stads budget för 2021 fastställs att ”En satsning är också Kraftsamling 

Sjöbo som under tre år varit ett förvaltningsövergripande projekt. Det kommer 

att genomföras i enlighet med intentionerna i projektet. Det 

generationsövergripande huset ska fyllas med liv från morgon till kväll med 

kulturella, fysiska och sociala aktiviteter. För att förverkliga denna mötesplats 

och allaktivitetshus ska den bedrivas gemensamt av Mötesplats Sjöbo, 

biblioteket, fritidsgården, Medborgarlabbet och Föreningsalliansen. Den 

tidigare biograflokalen blir navet i detta samarbete. Visionen är att utveckla 

Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område som sjuder av positiva 

initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 

Lokalförsörjningsnämnden har nu förhandlat fram ett avtalsförslag om ett 

ombyggt allaktivitetshus på Sjöbo Torg i enlighet med intentionerna i projektet. 

Den tillkommande hyra beräknas uppgå till ca 2,6 mnkr vilket är en ökning med 

2,0 mnkr jämfört med nuvarande inhyrning från AB Bostäder. Hyran kommer 

att delas lika mellan Fritids- och Folkhälsonämnden och Kulturnämnden. 

Finansieringen av den tillkommande hyran får hanteras i den förestående 

budgetprocessen. Fritids- och folkhälsonämnden angav i sitt budgetförslag för 

2021 att ambitionen är att själva finansiera den utökade hyran till 50% och 

resten i utökat kommunbidrag. 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. KF-skrivelse 

2. Komplett förslag från Lokalförsörjningsnämnden inkl. hyresavtal, ritningar 

och projektbeskrivning från Fritids- och folkhälsonämnden. 

3. Protokollsanteckning M+KD i Lokalförsörjningsnämnden 

  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Kulturnämnden 

4. AB Bostäder 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Fastighet Sjöbo Hus 1
Adress Sjöbo Torg 7-9
Hyresvärd AB Bostäder
Yta 1 440 kvm
Hyra 2 563 855 kr/år 1 780 kr/kvm
Index 60 % KPI
Avtalstid 30 år 9 mån uppsägning 3 års förlängning
Prel. inflytt 2022-10-01
Moms Exkl.
Anpassningar Kostnader för anpassningar tillkommer

Hyra Fritid- och Folkhälsonämnden
Klass Ny 
Schablonhyra 1 782kr/kvm 2021 års nivå
Årshyra 1 283 040 kr 50 % av ytan, 720 kvm

Hyra Kulturnämnden
Klass Ny 
Schablonhyra 1 782kr/kvm 2021 års nivå
Årshyra 1 283 040 kr 50 % av ytan, 720 kvm

Totalhyresintäkt  i årshyra 2 566 080 kr Schablonhyror

Hyran kommer att justeras ytterligare beroende på fastighetsägarens slutliga investering

Nytt hyresavtal, Lokalförsörjningnämnden



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-23 
 

 

Lokalförsörjningsnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr LFN 2021-00057 2.6.1.2 

Nyförhyrning Sjöbohuset 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Fritids-och folkhälsonämnden och Kulturnämnden 
godkänner avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna 
detsamma. Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån projektet Kraftsamling Sjöbo har Sjöbohuset tagits fram som förslag 
genom fastighetsägaren AB Bostäder. 

Kortförklaring av kraftsamling Sjöbo: 

Kraftsamlingen har som mål att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående 
område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 
Sjöbo ska utvecklas i medskapande med invånarna och verksamma på Sjöbo 
utifrån behov och intresse. 

Sjöbohuset kommer bland annat att bestå av bibliotek, mötesplats och 
fritidsgård, liknande Hässlehus som finns idag.  

 

Reservationer/protokollsanteckning 

Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar en protokollsanteckning som 
biläggs protokollet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag nytt hyresavtal  

2. Ritningar 

3. Skrivelse Mötesplats Sjöbo renovering och tillbyggnad 

 







 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Pia Essunger 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
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Datum 

2020-06-15 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00127 3.6.8.3 
 

  

 

 

Mötesplats Sjöbo – renovering och ombyggnad 

 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att verksamheterna på Mötesplatserna 

är av stor vikt för att skapa ett inkluderande samhälle. Nämnden ser en 

renovering och ombyggnad av Mötesplatsen på Sjöbo som en av de mest  

prioriterade satsningarna under 2021 och en bra avslutning på det treåriga 

projektet Kraftsamling Sjöbo.  

Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge AB Bostäder i uppdrag att 

genomföra projektet.        

Sammanfattning  

Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam Kraftsamling 

på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området. 

Kraftsamlingen är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt, 2018-2020. 

Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område 

som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  

 

Som ett led i att uppnå visionen behöver samhällsinvesteringar göras som kan 

bidra till att öka social inkludering och minska den sociala och kulturella 

segregationen. Aktiviteter som tillför mer liv och rörelse på Sjöbo behöver 

utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet Sjöbohuset, 

som fylls med liv från morgon till kväll och ser till att boende får nära till ett 

gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, fysiska och 

sociala aktiviteter. Sjöbo Torg håller på att förvandlas, både genom 

Medborgarlabbets etablering, satsningen på den fysiska torgmiljön samt genom 

konst i stadsutveckling. Sjöbo ska bli ett välkomnande och tryggt område med 

plats för medskapande, möten, framtidstro och kontinuitet från historien och 

nutiden.  

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen, 

Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 

Samhällbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt 

andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett 

generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med tidigare biograflokalen 

som nav. Förslaget bygger på Sjöbobors efterfrågan av breddad 
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mötesplatsverksamhet, ett mer varierat aktivitetsutbud för både barn och 

vuxna, större samlingssal för olika arrangemang och möjlighet för invånardrivna 

aktiviteter.  

 

Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan bedriva samlokaliserad 

verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer och undvika att rum står 

tomma. Förändringen innebär om- byggnad av befintliga lokaler såsom Öppen 

ungdomsverksamhet, Bibliotek och Medborgarlabb, samt renovering av 

biografen. I det nya huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, 

mötesplats för unga och vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb 

och dess verktygsbibliotek och fritidsbank finnas tillsammans med en 

föreningsallians samordnad av föreningen Hemgården. Ambitionen är att skapa 

en attraktiv mötesplats i området där generationer och kulturer kan mötas. Med 

sin breda verksamhet, centrala roll och sitt framträdande läge vid torget 

kommer huset att vara fyllt av liv från morgon till kväll. Målet är att skapa en 

välfungerande och uppskattad mötesplats för att främja utvecklingen av Sjöbo 

som område.               

Ärendet i sin helhet – processens gång 

År 2016 genomfördes medborgardialoger på Sjöbo i syfte att engagera 

invånarna och göra dem delaktiga i samhällsutvecklingen. Redan då gavs 

önskemål om att öppna upp den gamla biografen på Sjöbo Torg. Under många 

år, från början av 1960-talet, var det en aktiv biograf som fungerade som ett 

medborgarhus. När biografen lades ner flyttade Finska Pingstkyrkan in. Efter 

det var det kommundel Sjöbo som utnyttjade lokalen för bland annat Framtid 

Sjöbos och fritidsgårdens verksamhet. Nu har den inte används på drygt sju år 

och står helt tom. 

 

Våren 2016 startade ett områdesnätverk bestående av lokala aktörer i området 

från både kommun, region och idéburen verksamhet. I nätverket framkom 

behov av att bredda den befintliga mötesplatsverksamheten genom att få olika 

kulturer och fler åldersgrupper att mötas. Det framkom också behov av större 

arrangemangslokal. 

 

Våren 2017 visade Hemgården och Svenska kyrkan intresse för biografen och 

ville föra en dialog med fler föreningar och offentliga verksamheter på Sjöbo 

kring intresse, behov och möjligheter i biografen. De föreningar som deltog i 

dialogen utöver Hemgården och Svenska kyrkan var Kulturkompaniet, SISU, 

Hyresgästföreningen. Dialogen visade en samstämmighet i att biografen borde 

öppnas och de såg potential i att använda lokalen till att sammanföra människor 

och ordna aktiviteter för alla åldrar. Mot denna bakgrund åtog sig Hemgården 

att föra processen vidare tillsammans med Borås Stad. 

 

Hösten 2017 sökte Innovationsplattform Borås medel från Vinnova för 

etablering av ett Medborgarlabb som blev beviljat. Borås Stad, Högskolan 

Borås, Science Park, RISE, Drivhuset och Hemgården drev arbetet med att 

etablera Medborgarlabbet. Hemgårdens ansvar som projektpart var att driva 
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processen kring biograflokalen i samverkan med andra föreningar och Borås 

Stad. 

Våren 2018 påbörjade projektledare för Kraftsamling Sjöbo en dialog med 

professioner som verkar på Sjöbo. I samtal med Familjecentralen, Närhälsan, 

Svenska Kyrkan, AB Bostäder, Victoria Park, Mötesplats Sjöbo, Fritidsgården, 

Biblioteket, Framtid tillsammans, Sports for you, Borås GIF, Sjöboskolan och 

Erikslundskolan framkom att det saknas en större samlingssal för exempelvis 

föreläsningar, större sammankomster och gemensamma arrangemang. Det 

framkom också en önskan om en mötesplats som är till för alla, till skillnad från 

dagens mötesplats som främst besöks av seniorer. Det efterfrågades något nytt 

där människor från olika kulturer, ung som gammal kan mötas.  

 

Under våren 2018 genomfördes dialogcaféer och pop-up dialoger med 

ungdomar, vuxna och pensionärer i syfte att ta reda på vad som enligt 

invånarna behöver förbättras på Sjöbo. Drygt 150 personer deltog i dialogerna 

och det framkom behov av fler aktiviteter riktade till olika åldrar, framförallt 

aktiviteter som kunde tillägnas både föräldrar och barn tillsammans. I 

dialogerna framkom också att invånare på Sjöbo har behov och önskemål om 

ett offentligt ”vardagsrum” då de bor trångbott. Invånarna efterfrågar också 

större mötesplatser där man kan ses över olika åldrar, med plats för större 

kulturevenemang och där olika kulturer kan mötas. De upplever att detta inte 

finns idag. De ser potential i att öppna biografen för att kunna erbjuda större 

plats för möten, aktiviteter och olika arrangemang. 

 

I april 2018 presenteras resultaten från dialogcaféerna för samtliga 

nämnpresidier vilket blev underlag för en politikerworkshop. Politikerna fick 

diskutera vad de ansåg skulle prioriteras. Sammanfattningsvis resulterade 

workshopen i sju utvecklingsområden. Ett av områdena handlade om att få till 

ett allaktivitetshus genom att sammankoppla befintliga mötesplatser i en och 

samma huskropp, använda befintliga lokaler samt öppna upp biografen.  

 

I maj 2018 arrangerade Hemgården en workshop i syfte att bjuda in fler 

föreningars delaktighet i ett framtida allaktivitetshus med biografen som nav. 

Samtliga föreningars tankar om hur biografen skulle kunna användas samt hur 

de skulle kunna bidra samlades in och sammanställdes. Workshopen resulterade 

i att föreningarna bildade en Föreningsallians. Senare tillsattes en styrelse med 

representanter från Kulturföreningen Tåget, Kultkompaniet, Hemgården, Borås 

Folkhögskola, SISU och Studiefrämjandet. Tanken med alliansen är att de med 

sin samlade kompetens ska kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud som möter 

Sjöbobornas behov.  

 

I juni 2018 bjöds representanter för mötesplatser och öppen 

ungdomsverksamhet, mötesplatser för äldre, Föreningsalliansen, biblioteket och 

familjecentralen in till en projektstudio i syfte att skapa en gemensam bild av 

allaktivitetshus på Sjöbo samt identifiera utmaningar och möjligheter med att 

samlokalisera olika verksamheter i ett gemensamt hus.  

 

I augusti 2018 presenterades resultatet från projektstudion för 

förvaltningschefer från Kulturförvaltningen, Fritid- och Folkhälsoförvaltningen, 
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Lokal- och försörjningsförvaltningen samt AB Bostäders VD. Det resulterade i 

att AB Bostäder uppdrog Krook och Tjäder att ta fram en idéskiss på ett 

allaktivitetshus på Sjöbo Torg. 

 

I april 2019 presenterades idéskissen på en kommunalrådsbredning. Preliminär 

investeringskalkyl för om- och tillbyggnation visade ca 31,5 Mkr. 

 

Under hösten 2019 fortsatte dialog mellan förvaltningar i syfte att få till en mer 

ekonomiskt hållbar lösning. Förvaltningarna beslutade att utreda möjligheterna 

att utesluta tillbyggnationer i tidigare idéskiss. Sjöbohuset blev det nya 

arbetsnamnet för allaktivitetshuset.  

 

I jan 2020 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda verksamheternas behov av yta 

för befintlig verksamhet. Utredningen resulterade i att AB Bostäder och Krook 

och Tjäder fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag. För att lyckas bemöta 

uttalade behov innebar det nya förslaget stora förändringar i form av att blåsa 

ut befintliga lokaler och bygga om allt från början med nya bjälklag. 

Arbetsgruppen bestående av tjänstepersoner från Öppen 

Mötesplatsverksamhet, Mötesplatser för äldre, Öppen ungdomsverksamhet, 

Biblioteksverksamhet, Medborgalabbet och Föreningsalliansen är eniga om att 

förslaget blir en bra lösning som tillgodoser allas behov. En preliminär 

investeringskalkyl för omvandlingen hamnar på drygt 30 Mkr.  

 

Varför en satsning på Sjöbo? 

Sjöbo är ett socioekonomiskt utsatt område där det bor drygt 9 000 invånare. I 

området bor människor med ca 40 olika nationaliteter, många är trångbodda, 

arbetslösheten är hög, inkomsterna är låga och det förekommer psykisk ohälsa i 

stor utsträckning. På Sjöbo bor människor med olika livssituationer och 

hälsoskillnaderna är stora. Det bor många ensamstående mammor, sjuka och 

sjukpensionerade och många äldre.  

 

Socioekonomiskt utsatta bostadsområden tenderar enligt forskning att ha lägre 

sammanhållning, svagare sociala nätverk, sämre socialt stöd mellan grannar och 

därmed också en lägre kollektiv förmåga. Det sägs också att människor med 

sämre ekonomiska förutsättningar oftast har ett lägre socialt och samhälleligt 

deltagande. Det är något som även framkommit i Kraftsamling Sjöbo varför 

dess fokus blivit att arbeta med att bygga sociala relationer, skapa förtroenden, 

bygga socialt kapital genom att få invånarna delaktiga i samhällsutvecklingen på 

Sjöbo. 

 

Enligt forskning ses mellanmänskliga relationer, tillit, medskapande och ett 

deltagande i lokalsamhällets utveckling som viktiga faktorer och värden för 

social hållbarhet, hållbar samhällsplanering och för en positiv 

folkhälsoutveckling. Därför har projektet arbetat med kontinuerliga dialoger 

och medskapande metoder för att utveckla detta. 

 

Arbetet med att bygga sociala relationer har setts som ett led i att skapa större 

förtroende mellan kommun och medborgarna och på så sätt försöka öka 
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intresset för ett socialt deltagande. Tanken med att få invånarna delaktiga är att 

ge invånarna inflytande över de sammanhang som de är en del av. De är 

experter på sin egen situation och sitt område. 

 

Mötesplatser såsom Biblioteket, Mötesplats Sjöbo, Fritidsgården och 

Medborgarlabbet är betydelsefulla offentliga rum där vi skapar förutsättningar 

för att öka de sociala relationerna, skapa förtroenden med lokalsamhället, få 

invånarna till att bli aktiva medskapare i frågor som påverkar deras liv och 

vardag. Samverkan mellan våra mötesplatser är ytterst viktig och det är genom 

mötesplatserna vi kan arbeta aktivt med dessa sociala värden och på så sätt 

utveckla tryggheten, motverka ensamhet och socialt utanförskap och bygga och 

utveckla tilliten mellan staden och lokalsamhället. Det Sjöbohus som föreslås 

placeras centralt för att knyta ihop norra delen med södra delen. 

 

Ett Sjöbohus underlättar samverkan genom att alla verksamheter finns under 

samma tak, behöver organisera sig tillsammans och på så sätt kan effektivisera 

och förbättra servicen för invånarna samt uppnå gemensamma mål. 

Framgångsfaktorn är att vi samverkar över olika professioner och 

förvaltningsgränser för ett bättre utfall både ekonomiskt och resursmässigt. 

Föreningsalliansen utgör en viktig resurs i Sjöbohusets drift samt för att berika 

kulturutbudet för sjöboborna. 

 

Ett Sjöbohus skulle dessutom tillgodose flera behov och intressen på området. 

Ett Sjöbohus centralt i området binder ihop området och skulle öka 

möjligheten till möten mellan människor och mellan generationer och främja 

aktiviteter och rörelse på området året om. Det handlar om att tillsammans med 

invånare bygga ett tryggare, attraktivt och mer välmående samhälle. 

 

Det handlar inte bara om att bygga, det är människorna som gör området och 

relationen mellan kommun och invånare är därför avgörande. Det är viktigt att 

ta hänsyn till påbörjade medskapande processer och ha med i åtanken att tillit är 

något som behöver underhållas. Om vi inte fortsätter och tillvaratar 

medborgarnas synpunkter går tilliten snabbt förlorad. Förslaget med 

Sjöbohuset bygger på sjöbobors efterfrågan och har framkommit i dialog med 

invånarna. 

 

Verksamhet i ett framtida Sjöbohus 

Sjöbohuset ska bli en publik byggnad som föreslås utformas för att kunna 

fungera som ett nav för aktörer, såsom idéburna verksamheter, som vill verka 

för att tillgodose behov i området. En flexibel samlingslokal i huset skulle 

kunna nyttjas för större arrangemang för upp till 200 besökare, men också 

fungera som en ”hall” för aktiviteter som exempelvis teater, dans, föreläsningar 

och e-sport. En cafédel skulle bli en central och gemensam knutpunkt i huset. 

Genom att bygga ett större kök skapas möjligheten att kunna laga mat 

tillsammans och umgås, ett intresse som finns hos många grupper i närområdet 

och som förhoppningsvis gör att fler vuxna vistas i området.  
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Tanken är att Sjöbohuset ska bedriva verksamhet för olika åldrar och kulturer 

utifrån ett tillgänglighets-, jämställdhets- och normkritiskt perspektiv. Tanken är 

att huset nyttjas året om, dag som kväll. För att möjliggöra detta krävs att 

många aktörer i och utanför närområdet tillsammans kraftsamlar och lägger 

resurser och gemensamt fyller Sjöbohuset med verksamhet och aktiviteter. 

Primärt är tanken att Mötesplats Sjöbo, biblioteket, fritidsgården, 

Medborgarlabbet och Föreningsalliansen tillsammans bedriver verksamhet i 

huset, men att det även ges möjlighet till invånardrivna aktiviteter. 

Föreningsalliansen bestående av Hemgården, Kulturföreningen Tåget, 

Kultkompaniet, Borås Folkhögskola, SISU och Studiefrämjandet kommer med 

sin samlade kompetens att erbjuda ett brett aktivitetsutbud utifrån invånarnas 

behov. De kommer även bemanna vid aktiviteter och vara delansvariga för 

underhåll av ”evenemangsdelen”, samlingssalen.  

Medborgarlabbet har initierat ett verktygsbibliotek, Fritidsbank och Ta & Ge 

hylla, vilket enligt förslaget kommer inrymmas i Sjöbohuset. 

 

Utformning av den fysiska miljön i ett framtida Sjöbohus 

En förutsättning för att Sjöbohuset ska bli välbesökt är att invånare och lokala 

aktörer får möjlighet att vara medskapare i dess utformning. Tanken är att 

bjuda in till kreativa workshops för att få med både barn, vuxnas och äldres 

perspektiv i utformningen. Tillgänglighet är en viktig del att ta hänsyn till varför 

personer med funktionsnedsättningar också behöver delta. Utformningen 

kommer ske i bred samverkan mellan flera förvaltningar och lokalsamhället 

samt att tidigare erfarenheter från att skapa Norrbyhuset samt Hässlehus 

kommer tas i beaktning.  

 

Pågående insatser på Sjöbo 

Inom ramen för Kraftsamling Sjöbo har en förvaltningsövergripande 

projektgrupp arbetat fram en handlingsplan och en modell för ett systematiskt 

uppföljningsarbete. Syftet är att skapa förvaltningsöverskridande insatser för att 

motverka utvecklingen av den begynnande negativa trend som skönjts på 

Sjöbo. Handlingsplanen följs upp, analyseras och revideras årligen. Styrgruppen 

för Kraftsamling Sjöbo har gett projektgruppen mandat att fortsätta det 

systematiska uppföljningsarbetet efter projekttid.  

 

En del i utvecklingsarbetet inom ramen för projekt Kraftsamling Sjöbo har 

inneburit att etablera ett Medborgarlabb vilket växt fram under 2018-2020. 

Syftet med Medborgarlabbet är att främja samhällsengagemang, 

mellanmänskliga relationer, delaktighet och inflytande och ett medskapande 

förhållningssätt. Det medskapande förhållningssättet innebär att underlätta och 

möjliggöra för invånare och lokala aktörer att tillsammans förverkliga 

samhällsnyttiga idéer eller genomföra fritidsaktiviteter som kommer andra till 

del. Det handlar också om att bygga tillit människor emellan inom ett område 

samt bygga tillit mellan invånare och offentlig sektor. Ett handledningsmaterial 

för ett medskapande förhållningssätt har arbetats fram i projekt Kraftsamling 

Sjöbo. Handledning har påbörjats för verksamheter på Sjöbo i syfte att uppnå 
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en förståelse för ett medskapande perspektiv och för att på sikt närma oss ett 

gemensamt förhållningssätt i utvecklingsarbetet. Avsikten är att ta vara på 

arbetssätt och metoder från projektet och skapa förutsättningar för bättre 

samverkan och framtida samlokaliserad verksamhet. Som ytterligare led i att 

skapa hållbara samverkansstrukturer på Sjöbo är två workshops inplanerade i 

september 2020 i syfte att skapa bättre samverkan och ett gemensamt 

förhållningssätt i det utåtriktade arbetet för Sjöbobornas bästa. Tanken är att 

redan nu påbörja samverkansprocesserna inför ett framtida Sjöbohus.  

 

Kommunfullmäktige har beviljat 1, 9 miljoner i byggbonusmedel för att rusta 

upp Sjöbo Torg. Tekniska förvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen 

har haft uppdraget att i samverkan genomföra förbättringar på torget utifrån 

lokala behov som framträtt. Förbättringsarbetet i form av ny belysning, 

markarbete, nya bänkar, beskärning av träd och iordningställande av 

blomsterrabatter har genomförts. Slutförandet sker hösten 2020.  

 

Statens konstråd har beviljat Kulturförvaltningen medel genom utlysningen 

”Konst i stadsdelsutveckling”. Totalt är 2,4 miljoner avsatt för projektet under 

2018-2020. Kulturförvaltningens avsikt med sin ansökan om Konst i 

stadsutveckling är kopplat till projektet Kraftsamling Sjöbo och en konstnär har 

rekryterats och fått i uppdrag att gestalta någon form av konst på Sjöbo. 

Konstnären ska tillsammans med de boende genom bl.a. workshops och 

dialoger ta fram ett konstverk som lever kvar och berikar i stadsdelen. 

 
Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att, i samråd 

med berörda förvaltningar och bolag, utreda möjligheten att anlägga ett nytt 

frilufts- och rekreationsområde på Sjöbo i området omkring Viskan och 

Trollskogen med Sjöbovallen som nav. En projektstudio på tre halvdagar 

genomfördes under våren 2020. Representanter från TEK, MEX, SPA, SHB, 

KUF, FOF, MF, BEM och Borås GIF deltog. Resultatet har sammanställts och 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för att bedriva processen vidare. 

 

Borås Stad gick under hösten 2018 med i ett ytterligare Vinnovafinansierat 

projekt ”SIGURD” -Sustainable Impact Governance for urban development. 

Det handlar om att testa metoder för att se på stadsbyggnadsinvesteringars 

effekter och värden för hållbar samhällsutveckling.  

Under 2020 genomförs två fallstudier, en i Göteborg (Backaplan) och en i 

Borås (Medborgarlabbet, Sjöbo torg). Det handlar om att med stöd av SROI-

metodiken bedöma värdet av Medborgarlabbets aktiviteter som härrör till 

stadsplanering samt utvärdera genomförda medborgardrivna projekt för att 

belysa nyttan/effekterna av investeringarna. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Kulturnämnden 

3. AB Bostäder 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 36 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

lokalforsorjning@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Thobias Mattsson 
Handläggare 
033 357672 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-03-23 
Instans 

Lokalförsörjningsnämnden 
Dnr LFN 2021-00057 2.6.1.2 
 

  

 

Nyförhyrning Sjöbohuset 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Under förutsättning att Fritids-och folkhälsonämnden och Kulturnämnden 

godkänner avtalsförslaget beslutar Lokalförsörjningsnämnden att godkänna 

detsamma. Avtalet skickas vidare till Kommunstyrelsen för beslut.            

Ärendet i sin helhet 

Utifrån projektet Kraftsamling Sjöbo har Sjöbohuset tagits fram som förslag 
genom fastighetsägaren AB Bostäder. 

Kortförklaring av kraftsamling Sjöbo: 

Kraftsamlingen har som mål att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående 
område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud. 
Sjöbo ska utvecklas i medskapande med invånarna och verksamma på Sjöbo 
utifrån behov och intresse. 

Sjöbohuset kommer bland annat att bestå av bibliotek, mötesplats och 
fritidsgård, liknande Hässlehus som finns idag.            

Beslutsunderlag 

1. Avtalsförslag nytt hyresavtal  

2. Ritningar 

3. Skrivelse Mötesplats Sjöbo renovering och tillbyggnad 

                                

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Kulturnämnden 

 

 

 

Helene Sandberg 

Ordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 
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Protokollsanteckning 

Lokalförsörjningsnämnden 

2021-03-23 

 

 

 

Protokollsanteckning: Nyförhyrning Sjöbohuset 

 

Återigen föreslås ett 30-årigt hyresavtal med AB Bostäder. Det är svårt att se varför kommunens 

eget bolag ska ställa så högt ställda krav vid kommuninterna avtal. En mer välavvägd lösning hade 

varit att skriva avtal på 15 år, med option på ytterligare 15 år. Det hade givit bättre förutsättningar 

att planera verksamheten och minskat riskerna för ett långfristigt hyresavtal, som inte 

överensstämmer med de föränderliga behov verksamheten har under samma tidsperiod.  

 

För Allianspartierna - Moderaterna och Kristdemokraterna 

Nils-Åke Björklund (M) 

Jonas Garmarp (M) 

Emanuel Mäkinen (KD) 

Pirita Isegran (M) 

John Hansfeldt (KD) 

Viola Orbelin (M) 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Intresseförfrågan om att arrangera SM-veckan vinter 

2025 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Kommunstyrelsen ser positivt på att få arrangera en fullskalig SM-vecka vinter 

2025. Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att å stadens vägnar skicka 

in en ny ansökan till Riksidrottsförbundet som uppfyller evenemangets aktuella 

kriterier samt huvudidrotten längdskidors kravspecifikation.        

 

 

 

Datum 

2021-04-27 Kerstin Hermansson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00268 3.6.7.0 Programområde 04 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

2021-04-07 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E5 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00268 3.6.7.0 

  

 

Intresseförfrågan om att arrangera SM-veckan vinter 

2025 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ser positivt på att få arrangera en fullskalig SM-vecka vinter 

2025. Fritids- och folkhälsonämnden ges i uppdrag att å stadens vägnar skicka 

in en ny ansökan till Riksidrottsförbundet som uppfyller evenemangets aktuella 

kriterier samt huvudidrotten längdskidors kravspecifikation.        

Ärendet i sin helhet 

Den 11 november 2020 tog Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Television 

(SVT) och Borås Stad ett gemensamt beslut om att ställa in SM-veckan vinter, 

2-7 februari 2021 i Borås. Bakgrunden till beslutet var en accelererande 

smittspridning av covid-19. Såväl Folkhälsomyndigheten som Västra 

Götalandsregionens smittskyddsenhet gav en bestämd avrådan från att 

genomföra evenemanget.  

På ett möte med SM-veckans nationella styrgrupp (RF och SVT) den 28 januari 

2021 beslutades att ge Riksidrottsförbundet i uppdrag att undersöka intresset 

hos Borås Stad att istället stå som värd för SM-veckan vinter 2025. 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Riksidrottsförbundets förfrågan 

om att Borås får arrangera SM-veckan 2025 och föreslår Kommunstyrelsen att 

bekräfta erbjudandet. Fritids- och folkhälsonämnden kan också, på 

Kommunstyrelsens anmodan, förbereda en formell ansökan som uppfyller 

evenemangets kriterier. 

Beslutsunderlag 

1. Intresseförfrågan från Riksidrottsförbundet 

2. Fritids- och folkhälsonämndens beslut   

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

Kerstin Hermansson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

SM-veckan 
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus 

Box 11016, 100 61 Stockholm 
smveckan.se 

 

 

 
     2021-03-05 
 
Till kommunchefen för Borås Stad: 

 
Intresseförfrågan om att arrangera SM-veckan vinter 2025.  
 
 
Den 11 november 2020 tvingades Riksidrottsförbundet, Sveriges Television (SVT) och Borås Stad ta 
ett gemensamt beslut om att ställa in SM-veckan vinter, 2-7 februari 2021 i Borås. Detta skedde till 
följd av att FHM, tillsammans med smittskyddet i Västra Götaland och Borås gav en bestämd avrådan 
från att genomföra evenemanget utifrån coronapandemin och en accelererande smittspridning.   
 
På ett möte med SM-veckans nationella styrgrupp (RF och SVT) den 28 januari beslutades att ge 
Riksidrottsförbundet i uppdrag att undersöka intresset hos Borås Stad för att stå som värd för SM-
veckan vinter 2025. .  
 
Senast den 30 september 2021 behöver Riksidrottsförbundet erhålla ett svar huruvida Borås Stad är 
intresserade av att arrangera SM-veckan vinter 2025. Vid samma tidpunkt måste ni som kommun 
också komma in med en ny ansökan som uppfyller evenemangets aktuella kriterier samt 
huvudidrotten längdskidors kravspecifikation. 
 
Vid uteblivet intresse kommer Riksidrottsförbundet att gå ut med en inbjudan om arrangörskap till 
landets samtliga kommuner.  
 
Undertecknad är kontaktperson gällande eventuella frågor och som bollplank vid visat intresse för en 
ny ansökningsprocess. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Per Bergljung 
Riksidrottsförbundet 
 
 

 

 

Per Bergljung 

Evenemangsansvarig SM-veckan 

Riksidrottsförbundet | SISU Idrottsutbildarna 

Tel: 08-699 62 17 | Mobil: 070-609 62 17 

E-post: per.bergljung@rfsisu.se 

Besöksadress: Skansbrogatan 7 

Postadress: Idrottens hus, Box 110 16, 100 61 Stockholm 

www.rf.se, www.sisuidrottsutbildarna.se, www.smveckan.se  
 

mailto:per.bergljung@rfsisu.se
http://www.rf.se/
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/
http://www.smveckan.se/
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1. INLEDNING	
SM-veckan	i	Borås	skulle	genomförts	den	2-7	februari	2021.	År	2020	drabbades	
världen	av	viruset	covid-19	och	för	att	förhindra	smittspridning	stängdes	stor	del	av	
samhället	ned,	så	även	stora	idrottsevenemang.		

Den	här	rapporten	beskriver	SM-veckan	2021	i	Borås	och	är	en	sammanfattning	av	
hela	arrangemanget	tills	beslut	togs	att	ställa	in	den	11	november	2020.	Den	risk-	
och	konsekvensanalys	som	låg	till	grund	för	beslutet	finns	som	bilaga	till	den	här	
rapporten.	Likaså	finns	de	utvärderingar	som	genomfördes	som	bilagor.		

	

SM-veckan	har	genomförts	i	Borås	vid	två	tidigare	tillfällen,	sommaren	2014	och	
2017.	SM-veckan	vinter	har	aldrig	genomförts	i	Borås	och	skulle	varit	den	sydligaste	
vinterveckan	någonsin.		

Borås	har	vuxit	som	evenemangsstad	och	har	de	senaste	åren	arrangerat	SM	i	
friidrott	2013,	SM-veckan	2014,	O-Ringen,	världens	största	orienteringstävling,	
2015,	SM-veckan	2017	och	U20	EM	i	friidrott	2019.	Erfarenheterna	av	att	organisera	
har	blivit	större	och	stärkts	allt	mer	och	Borås	långsiktiga	mål	är	att	vara	en	
evenemangsstad	av	klass.		

	

	

Ett	stort	tack	till	samtliga,	på	något	sätt,	involverade	i	SM-veckan	Borås	2021.	Vi	fick	
aldrig	chansen	att	genomföra	vårt	arrangemang	men	vi	kommer	minnas	allt	
engagemang,	glädje	och	flexibilitet	inför	arrangemanget.	Vi	hoppas	vi	kan	ses	igen!	

Stort	Tack!	

	

	

	

	

Rapporten	är	sammanställd	av	Maria	Krafft	Helgesson,	
projektledare	för	SM-veckan	Borås	2021.		

	

	

Bilagor:		

Risk-	och	konsekvensanalys	SM-veckan	Borås	

Utvärdering	SM-veckan	Borås	–	Förbund	

Utvärdering	SM-veckan	Borås	–	Arrangörsföreningar/förbund	
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3. SYFTE		
Syftet	med	SM-veckan	är	att	under	en	veckas	tid,	i	en	och	samma	stad,	genomföra	
flera	svenska	mästerskap	i	olika	idrotter.	SM-veckan	ska	återkomma	varje	år,	vinter	
och	sommar,	och	ska	genomföras	på	olika	orter	i	Sverige.	SM-veckan	är	öppen	för	
Riksidrottsförbundets		(RF)	medlemmar,	72	specialidrottsförbund	(SF).	Syftet	är	
också	att	öka	intresset	för	svensk	idrott	och	dess	olika	grenar	samt	att	öka	SM-
tecknens	status.	

4. MÅL	
Arbetet	med	att	ta	fram	en	målbild	har	haft	som	uppgift	att	skapa	en	för	RF,	Borås	
och	SVT	gemensam	plan/bild	av	vad	som	ska	ligga	i	fokus	för	evenemanget	både	
inför	och	under	utförandet.		

	

Målbild	

SM-veckan	i	Borås	ska	fyllas	av	idrott,	glädje	och	stolthet	genom	att	agera	hållbart,	
skapa	möten	och	ge	upplevelser.	Den	ska	vara	ett	idrottsevenemang	i	världsklass	i	
samverkan	med	stadens	400	årsjubileum.		

	

Ovanstående	målbild	för	SM-veckan	i	Borås	och	dess	rubriker	definieras	enligt	
följande:	

Agera	hållbart	

Under	SM-veckan	agerar	alla	parter	utifrån	socialt,	ekonomiskt	och	ekologiskt	
perspektiv.	Att	agera	hållbart	innebär	bland	annat	ur	det	sociala	perspektivet	att	
arbeta	med	inkludering	och	jämställdhet.	Det	ekonomiska	perspektivet	utgår	från	
vad	som	är	hållbart	för	hela	evenemanget.	Det	ekologiska	perspektivet	utgår	från	
SM-veckans	miljöpolicy.		

	

Skapa	möten	

Under	SM-veckan	i	Borås	skapas	inspirerande	möten	som	ger	möjlighet	till	lärande	
och	samverkan.	Möten	ger	utbyte	av	erfarenheter	och	SM-veckan	värdesätter	ungt	
engagemang	och	ledarskap,	baserat	på	tillit.		

	

Ge	upplevelser	

SM-veckan	och	firandet	av	Borås	400	år	ger	i	samverkan	ger	en	idrotts-	och	folkfest	
som	berör	och	överraskar.	Den	sydligaste	vinterveckan	visar	upp	idrottens	bredd	
med	tävlingar	och	prestationer	i	världsklass.	
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SM-veckan	Borås		

Borås	hade	satt	upp	ovanstående	övergripande	mål	tillsammans	med	RF	och	SVT	
samt	ett	antal	delmål	som	intern	målsättning	för	lokal	organisation	och	
arrangerande	föreningar.	Dessa	mål	skulle	leda	arrangemanget	framåt	och	vara	
ledord	som	alla	bar	med	sig	och	skulle	uppleva	innan,	under	och	efter	
arrangemanget	både	som	deltagare,	arrangör	eller	publik.		

	

Delmål	

	

	

Utvärdering	delmål	i	Borås	

Några	delmål	är	markerade	med	X	och	det	beror	på	att	det	upplevdes	omöjligt	att	
sätta	kvantitativa	mål	när	coronapandemin	pågick	och	utgångspunkterna	var	
mycket	osäkra.		

Inga	delmål	har	utvärderats	med	tanke	på	att	inte	arrangemanget	genomfördes.		

5. IDROTTER	
Antal	idrotter	har	varierat	sedan	starten	av	SM-veckan	vinter.	Antalet	står	inom	
parentes.		

SUNDSVALL	 	 2009	 (5)	

Ingen	vintervecka		 2010	

SUNDSVALL		 	 2011	 (14)	

ÖSTERSUND	 	 2012	 (15)	

FALUN	 	 	 2013	 (16)	
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UMEÅ	 	 	 2014	 (16)	

ÖREBRO	 	 2015	(24)	

PITEÅ	 	 	 2016	(15)	

SÖDERHAMN		 2017	(20)	

SKELLEFTEÅ	 	 2018	(27)	

SUNDSVALL		 	 2019	(24)	

LULEÅ/BODEN		 2020	(inställd)	

BORÅS			 	 2021	(inställd)	

	

Följande	22	idrotter	var	planerade	att	delta	under	SM-veckan	i	Borås	2021.		

• Badminton	

• Boule	

• Bowling	

• Crosskart	

• Cykeltrial	

• Danssport	

• Dart	

• Draghund	

• Dragkamp	(individuellt)	

• Jujutsu	

• Längdskidor	

• Muaythai	(thaiboxning)	

• Radiostyrd	bilsport	

• Rallycross	

• Rallysprint	

• Rodd	(inomhus)	

• Rullstolshandboll	

• Snowvolley	

• Styrkelyft	och	bänkpress	(klassisk)	

• Vattenpolo	

• Virtuell	bilsport	

• X-trial	



	 	 	

	 7	

6. DELTAGARE		
Under	årets	arrangemang	var	1831	personer	anmälda	som	aktiva	på	något	sätt	i	SM-
veckan.	Av	dessa	var	720	(39%)	kvinnor	och	1111	(61%)	män.	

7. FÖRENINGAR	OCH	FÖRBUND	
För	att	vara	med	på	SM-veckan	ansöker	förbundet	om	att	idrotten	ska	vara	med.	I	de	
flesta	fall	arrangeras	sedan	tävlingen	av	en	lokal	arrangör	tillsammans	med	
förbundet.	I	vissa	fall	arrangerar	enbart	förbundet	och	i	vissa	fall	med	en	förening	
från	annan	ort.		

Ett	avtal	skrevs	med	alla	föreningar/förbund	som	skulle	vara	arrangörer.	Avtalet	
talade	om	vilka	regler	som	gällde	och	hur	samarbetet	skulle	se	ut	med	
ansvarsområden	etc.	Till	avtalet	fanns	tre	bilagor	innehållande	en	
materialbeskrivning	och	vem	som	stod	som	ansvarig,	en	beskrivning	av	
säkerhetsplanen	och	säkerhetsorganisationen	från	föreningen/förbundet	och	en	
bilaga	om	entrékonceptet.		

I	Borås	skulle	12	lokala	föreningar	och	4	externa	föreningar	vara	arrangörer	
tillsammans	med	respektive	förbund.	Det	var	även	5	förbund	som	skulle	arrangera	
själva.		

Följande	förbund	och/eller	föreningar	skrev	avtal	som	lokal	arrangör	i	Borås.	

• Föreningen	Borås	Badminton		

• Club	Boule	La	Pomme	de	Pin	

• IFK	Borås	

• Borås	Motorklubb	

• Svenska	Cykelförbundet	

• Borås	Dansförening	

• Doris	Dartclub	

• Svenska	Draghundsportförbundet	

• Svenska	Dragkampförbundet	

• Dynamix	Herrljunga	

• Budoklubben	Shindo	

• Borås	Skidlöparklubb	

• Göteborg	Muay	Thai	

• Borås	Miniracingklubb	

• Öresjö	Segelsällskap	

• Handbollsklubben	Bollebygd	
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• IK	Ymer	Volleyboll	

• Borås	Atletklubb	

• SK	Elfsborg	

• Svenska	Bilsportförbundet	

• Svenska	Motorcykel	och	Snöskoterförbundet	

8. FUNKTIONÄRER,	VOLONTÄRER	OCH	UTBILDNINGAR	
I	Borås	finns	en	volontärsbank	som	heter	Team	Borås	och	dit	människor	kan	anmäla	
sitt	intresse	för	att	hjälpa	till	vid	evenemang	som	sker	i	Borås.	Vi	hade	förberett	
dessa	volontärer	på	att	förfrågan	skulle	komma	och	de	fick	även	meddelande	när	
arrangemanget	var	inställt.			

Utöver	detta	så	hade	vi	planerat	för	att	många	anställda	inom	Borås	stad	skulle	
hjälpa	till	under	arrangemanget.		

Antalet	funktionärer	som	skulle	hjälpa	till	fick	vi	inte	uppgifter	på.			

Åhaga	var	tänkt	som	samlingsplatsen	för	alla	volontärer	och	funktionärer.	Där	skulle	
de	samlas	och	hämta	ut	material	samt	kunna	äta	till	subventionerat	pris	enligt	
överenskommelse	med	restaurangen	på	Åhaga.		
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Utbildningar	

Alla	arrangörsföreningar	med	funktionärer	erbjöds	utbildning	och	information	på	
olika	sätt.	Totalt	erbjöds		

• Tre	arrangörsträffar	för	föreningar	och	förbund	

Två	av	dessa,	första	och	sista,	var	digitala	och	en	var	fysisk	på	Åhaga	och	därefter	
rundvandring	i	lokalerna.		

• En	träff	för	specialidrottsförbunden	

• Ett	evenemangsutbildningspaket	för	funktionärer	

Arrangörsträffarna	var	mycket	uppskattade	och	nästan	alla	idrotter	var	
representerade	vid	varje	träff.		

RF-SISU	Västra	Götaland	arrangerade	evenemangsutbildningspaketet	tillsammans	
med	Borås	Stad.	Dessa	utbildningar	innehöll	kunskap	inom	bland	annat	att	
arrangera	stora	evenemang,	speaker,	HLR,	marknadsföring	och	försäljning.	Alla	
utbildningar	förutom	Värdskap	och	bemötande	genomfördes	för	
arrangörsföreningarna.	Det	var	stor	uppslutning	och	deltagarna	var	nöjda.			

	

	 	
	 Digitala	möten	var	något	vi	fick	vänja	oss	vid	2020,	här	på	en	arrangörsträff.		

9. ENTRÉKONCEPTET	
Under	de	senaste	åren	av	SM-veckan	vinter	har	ett	entrékoncept	skapats	som	varit	
lyckat.	Entrékonceptet	har	inneburit	att	besökare	har	kunnat	köpa	en	mössa	som	
har	fungerat	som	entréavgift	till	alla	idrotter	under	veckan.	Om	besökare	inte	köpt	
en	mössa	har	besökaren	betalat	en	entréavgift	till	arenan.		

I	Borås	skulle	föremålet	till	entréavgift	varit	en	buff.	Entrékonceptet	i	Borås	skulle		
inneburit	att	alla	entréavgifter	oavsett	om	besökaren	köpt	en	buff	eller	betalat	
entréavgift	för	en	dag	samlades	i	en	gemensam	pott.	Värdstaden	skulle	ta	ansvar	för	
all	hantering	av	entréavgifter	på	samtliga	arenor	och	alla	föreningar	skulle	gynnas	av	
den	ekonomiska	fördelningen	och	ta	del	av	intäkterna.	
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En	buff	skulle	kosta	295	kr	och	vara	entré	till	samtliga	arenor	och	dagar	under	
veckan.	Besökare	upp	till	och	med	17	år	skulle	få	gå	in	gratis.	Besökare	från	18	år	
och	uppåt	skulle	betala	150	kr	för	en	dagsbiljett	på	en	arena.			

Alla	föreningar	som	hade	skrivit	avtal	med	Borås	Stad	som	arrangör	av	SM-veckan	
erbjöds	en	möjlighet	till	intäkt	genom	att	sälja	buffen	själva	i	förväg.	Intäkten	av	
egen	försäljning	skulle	gå	till	arrangörsföreningen.		

En	ekonomisk	modell	skapades	utifrån	tidigare	erfarenheter	av	SM-veckan	och	
förutsättningarna	i	Borås.	Tanken	var	att	8000	st	buffar	skulle	beställas.		

10. ARENOR	
Alla	tävlingar	under	SM-veckan	arrangeras	på	en	befintlig	eller	tillfällig	arena.	I	vissa	
fall	kan	finalen	genomföras	på	en	annan	arena	för	att	vara	mer	tillgänglig	för	
publiken.	Så	även	vid	detta	evenemang	så	skulle	alla	arenor	anpassas	för	att	passa	
idrotten	som	skulle	utföras	på	bästa	sätt.	Vissa	investeringar	har	redan	genomförts	
som	nu	skapar	mervärde	och	kan	användas	för	andra	ändamål.	Ambitionen	var	
också	att	använda	så	få	arenor	som	möjligt	för	att	publik	skulle	kunna	ta	del	av	
många	olika	idrotter	på	samma	arena.		

	

	

	

Arenor	

Nedan	beskrivs	vilka	6	arenor	som	skulle	användes	från	början	och	vilka	idrotter	
som	planerades	på	respektive	arena.		

• Åhaga	
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Cykeltrial,	Danssport,	Dart,	Dragkamp,	Jujutsu,	Styrkelyft	och	bänkpress,	Virtuell	
Bilsport,	X-trial,	Muaythai,	Radiostyrd	Bilsport,	Rodd	

• Boråshallen	

Badminton,	Bowling,	Rullstolshandboll	

• Borås	Skidstadion	

Längdskidor,	Snowvolley,	Draghund	

• Himlabacken	

Crosskart,	Rallycross,	Rallysprint	

• Borås	Simarena	

Vattenpolo	

• Boulehallen	

Boule	

	

Efter	att	arrangemanget	behövde	anpassas	utifrån	situationen	med	covid-19	tillkom	
även	Daltorpshallen	och	Ryahallen	som	arenor.	Eventuellt	skulle	även	någon	mer	
användas.		

11. PROGRAM		
För	att	få	en	bra	helhet	under	en	SM-vecka	ska	det	finnas	en	samordning	mellan	alla	
idrotter	och	övriga	aktiviteter	som	händer.	Allt	samordnades	och	sattes	samman	i	
ett	enda	stort	program	som	fungerade	som	ett	arbetsdokument	för	organisationen	
så	långt	som	arrangemanget	planerades.	Inget	specifikt	dagsprogram	hann	sättas.		

	

Tisdag 2 februari Onsdag 3 februari Torsdag 4 februari Fredag 5 februari Lördag 6 februari Söndag 7 februari
Boule Boule Boule

Vattenpolo Vattenpolo Vattenpolo

Längdskidor Längdskidor Längdskidor Längdskidor

Draghund
Snowvolley Snowvolley

Rullstolshandboll Rullstolshandboll Badminton Badminton Badminton
Bowling
Rallyspr/Crossk/ 
Rallycross

Bygga fram till kl 16 Trial/Xtrail Muaythai      Muaythai      Muaythai      Radiostyrd Bilsport            
Prova på Prova på Dans Jujutsu 

Styrkelyft/bänkpr Styrkelyft/bänkpr Styrkelyft/bänkpr

Dart Dart
Virtuell Bilsport Rodd (inomhus) Dragkamp

Invigning Åhaga Konferens Konferens

Prisutdelning Prisutdelning Prisutdelning Prisutdelning Prisutdelning

Uppträdande Uppträdande

Restaurang Restaurang Restaurang Restaurang Restaurang 

Ackrediteringar Ackrediteringar Ackrediteringar Ackrediteringar Ackrediteringar
Försäljning 
sportkläder. Visning 
av tävlingskläder.

Försäljning 
sportkläder. Visning 
av tävlingskläder.

Försäljning 
sportkläder. Visning 
av tävlingskläder.

Försäljning 
sportkläder. Visning 
av tävlingskläder.

Försäljning 
sportkläder. Visning 
av tävlingskläder.
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12. MARKNADSFÖRING		
Kläder	

Organisationen	inklusive	funktionärer	och	volontärer	skulle	bära	kläder	med	SM-
veckans	logga.	Alla	skulle	få	en	blå	T-shirt	och	en	mössa	samt	en	väst	som	skulle	
lämnas	tillbaka	efter	arrangemanget.	Inga	kläder	köptes	in	i	förväg.		

	

	

13. KOMMUNIKATION	
Mediakanaler	

SM-veckan	kommunicerar	i	flera	olika	kanaler.	RF	och	varumärket	SM-veckan	
ansvarar	för	dessa	kanaler.	Värdstaden	får	tillgång	till	kanalerna	och	kan	
tillsammans	med	RF	planera	innehållet.	Syftet	med	att	dela	på	ansvaret	i	kanalerna	
är	att	få	mer	spridning	av	vad	som	händer	även	lokalt.		

	

Under	SM-veckan	används	flera	mediakanaler	såsom	hemsida,	facebook,	instagram,	
twitter	etc.		

Kanalerna	användes	väldigt	sparsamt	för	marknadsföring	innan	arrangemanget	så	
inga	specifika	siffror	finns	på	unika	besökare	eller	visningar.		

									

Presscenter	

Två	presscenter	skulle	finns	tillgängliga,	ett	på	Åhaga	och	ett	på	Borås	Skidstadion.	
Ingen	ackreditering	hann	efterfrågas.	
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14. SVERIGES	TELEVISION	(SVT)	
SM-veckan	är	SVT:s	största	enskilda	satsning	inom	idrotten	under	ett	år.	SVT	
planerade	en	lika	stor	satsning	denna	gång	men	förmodligen	utan	en	studio	på	plats.	

SVT:s	olika	kanaler	gör	att	en	bred	publik	har	möjlighet	att	ta	del	av	SM-veckan.	
Idrotter	som	annars	inte	får	mycket	publicitet	har	här	chansen	att	visa	upp	och	
marknadsföra	sig.	Detsamma	gäller	värdstadens	möjligheter	till	att	visa	upp	sin	stad	
och	marknadsföra	sig	i	de	olika	kanalerna.		

Värdstaden	bistår	SVT	med	värdar.	Borås	planerade	att	ha	två	SVT-värdar	som	
skulle	bistå	SVT.		

	

	

15. LOGI	
Vi	hade	en	dialog	med	olika	boenden	och	framförallt	hotellen	under	hela	processen.	
Vi	erbjöd	boende	till	deltagare	och	arrangörsföreningar	först	på	hemsidan	för	SM-
veckan.		

Hotellen	meddelade	att	det	inte	var	många	bokningar	gjorda	när	arrangemanget	
ställdes	in.		

16. MÖTESPLATS	SM-VECKAN	
Att	vara	en	god	och	stor	mötesplats	för	olika	sorters	besökare	var	viktigt	för	
organisationen	under	SM-veckan.	Många	stora	satsningar	planerades	så	att	detta	
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mål	kunde	införlivas.	Åhaga	och	Borås	skidstadion	valdes	som	evenemangsplatser	
för	de	flesta	aktiviteterna.		

	

Bild	över	entré	på	Åhaga	som	skulle	varit	centrum	för	mötesplats	SM-veckan.		

På	Åhaga	planerades	en	invigning	tisdag	den	2	februari	2021.	Där	utöver	fanns	det	
flera	planer	på	att	ha	prova	på-aktiviteter,	försäljning	med	marknadsplatser,	
servering,	scen	med	aktiviteter	och	prisutdelningar	etc.	

Även	skidstadion	skulle	haft	prova	på-möjligheter	till	olika	idrotter	och	plats	för	
andra	aktiviteter.		

	

Föreläsningar	och	idrottspolitiska	dagar	

Det	planerades	för	två	dagar	med	idrottspolitiska	frågeställningar.	Inbjudna	skulle	
främst	vara	personer	från	det	lokala	och	regionala	området	med	intresse	för	idrott	
och	politik.	Under	SM-veckan	i	Borås	skulle	det	även	finnas	föreläsningar	med	olika	
aktuella	teman.		

Prova	på,	föreläsningar	och	övriga	aktiviteter	planerades	i	huvudsak	av	RF/SISU	
Västra	Götaland	tillsammans	med	Borås	Stad.		
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17. TILLGÄNGLIGHET	
Tillgänglighet	var	ett	fokusområde	för	SM-veckan	Borås.	Borås	arbetar	kontinuerligt	
med	tillgänglighets-	och	inkluderingsfrågor	och	har	haft	uppe	dessa	frågor	vid	flera	
större	event	i	Borås.	Tillgänglighet	handlar	om	att	alla	människor	oavsett	
funktionsnedsättning	ska	ha	möjlighet	att	ta	del	av	det	som	sker	i	samhället.	
Tillgänglighet	ska	anpassas	utifrån	fysiska,	sociala	och	kognitiva	perspektiv.	Det	är	
viktigt	med	ökad	medvetenhet	om	tillgänglighet.		

	

Ett	delmål	var	att	alla	skulle	känna	inkludering	under	arrangemanget	och	två	dagar	
med	fokus	på	inkludering	planerades.	Det	skapades	även	speciella	checklistor	för	att	
arrangörsföreningarna	kunde	få	stöd	med	att	skapa	tillgänglighet	på	sitt	SM.		

		 	 	

18. SERVICE,	TEKNIK,	TRAFIK	OCH	SÄKERHET	
Bakom	ett	sådant	här	gigantiskt	evenemang	står	flera	servicefunktioner.	Inför	
arrangemanget	arbetades	det	fram	dokument	och	kartor	för	att	beskriva	behovet	av	
fiber,	el,	bygginsatser,	markarbeten	med	mera	för	att	få	ett	bra	flöde	under	själva	
genomförandet.	Några	arbeten	kunde	utföras	innan	arrangemanget	men	de	flesta	
anpassningar	skulle	behöva	göras	närmare	inpå	eller	direkt	under	genomförandet.		

Trafiken	är	omfattande	under	stora	evenemang.	För	det	här	evenemanget	handlade	
det	mest	om	att	titta	på	publikflöden	till	och	från	skidstadion	och	Åhaga.	Utifrån	den	
situation	som	rådde	med	pandemin	planerads	väldigt	lite	innan	beslut	togs.		

Behovet	av	transporter	är	stort	under	SM-veckan.	Både	RF,	ISP,	SVT	och	
organisationen	behöver	transportmedel	både	inför,	under	och	i	vissa	fall	även	efter	
arrangemanget.	Allt	samordnades	och	skulle	lösas	på	bästa	sätt.	Tillfälliga	tillstånd	
för	parkeringar	skulle	finnas	att	tillgå	för	organisationen	då	behov	uppstod.		

    

 
 
 Avgörandets ögonblick 

CHECKLISTA TILLGÄNGLIGHET PÅ ARENOR 
– TILLGÄNGLIGHET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNIG  
 
Den här informationen vänder sig i första hand till de som har hand om anläggningar på de arenor som 
kommer att ha tävlingar under SM-veckan vinter 2021. I skriften finns en checklista för billiga och enkla 
åtgärder för att alla ska kunna var på arenan.  
 
Handikapparkering   JA  NEJ 
Placering, ange plats och markbeläggning:_________________________________________ 
Trottoarkant    JA  NEJ 
Nedsänkt trottoarkant   JA  NEJ 
Handikapp skyltad parkering  JA  NEJ 
 
Gångväg 
Markbeläggning:_____________________________________________________________ 
Gångväg utan hinder   JA  NEJ 
 
Entré 
Trappsteg    JA  NEJ 
Trappsteg, ange antal steg: 
Konstrastmarkering på trappsteg  JA  NEJ 
Bild som visar entré   JA  NEJ 
 
Entrédörr 
Teleskop ta reda på vad det är  skjutdörr  slagdörr 
Automatisk dörröppnare   JA  NEJ 
Ringklocka    JA  NEJ 
Tröskel    JA  NEJ 
Dörr, tung vid öppnandet   JA  NEJ 
Fritt mått vid entrédörrens öppningssida JA  NEJ 
 
Hiss    JA  NEJ 
Dörröppnare    JA  NEJ 
Bildstöd hiss    JA  NEJ 
 
Handikapptoalett   JA  NEJ 
Armstöd vid toalettstol   JA  NEJ 
Tröskel    JA  NEJ 
Självstängd dörr/dörröppnare  JA  NEJ 
Draghandtag på insida dörr  JA  NEJ 
Dörrlås med anpassat lås grepp  JA  NEJ 
Larmklocka    JA  NEJ 
Handikapp skyltning   JA  NEJ 
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Säkerhet	omfattar	många	delar	under	SM-veckan.	Det	ligger	på	säkerhetsgruppen	att	
ta	fram	en	risk-	och	sårbarhetsanalys	samt	en	kriskommunikationsplan.		

Alla	arrangörer	fick	lämna	in	en	säkerhetsplan	samt	säkerhetsorganisation	enligt	
mall	för	stora	event	från	Säkerhetsnålen.	Säkerhetsgruppen	skulle	sammanfatta	
tillstånden	och	sammanställa	polisansökan	för	stora	event.	Organisationen	hade	bra	
samarbete	med	Polismyndigheten	som	deltog	på	alla	möten	inför		arrangemanget.	

Säkerhetsgruppen	deltog	i	den	risk-	och	konsekvensanalys	som	togs	fram	som	
underlag	till	beslutet	att	ställa	in.		

19. EKONOMI	
Förutsättningarna	för	ekonomin	var	ett	kostnadsansvar	på	5	MSEK.	En	budgetplan	
utformades	utifrån	ansvarsområdena	enligt	organisationsplanen.	Budgeten	sattes	
utifrån	erfarenheterna	från	SM-veckan	2017	och	att	det	var	en	vintervecka.	Under	
en	SM-vecka	ligger	de	flesta	kostnaderna	under	själva	arrangemanget.	Endast	
ersättning	till	projektledare	och	andra	konsulter	samt	möten	hann	bekostas.		

	

Turistekonomisk	omsättning	

Utifrån	läget	med	en	pandemi	och	förmodat	förbud	för	publik	fanns	inga	
beräkningar	och	delmål	på	en	turistekonomisk	omsättning.		

20. ORGANISATION	
SM-veckan	är	organiserad	enligt	en	styrgrupp,	en	central	projektgrupp	och	en	lokal	
projektgrupp.	Nedan	beskrivs	respektive	grupps	uppdrag	enligt	RF	och	vilka	som	
arbetade	i	respektive	grupp	under	SM-veckan	Borås	2021.		

STYRGRUPP	

Styrgruppen	leds	av	RF:s	evenemangsansvarig.	Styrgruppen	ska	innehålla	
nyckelpersoner	med	direkt	beslutsmandat	från	RF,	SVT	och	värdstaden.	Värdstaden	
bör	representeras	med	kommunchef	eller	motsvarande	beslutsfattare.	Gruppen	ska	
också	innehålla	RF:s	kommunikationsansvarige	för	att	säkra	upp	snabb	
kommunikativ	hantering	kring	de	beslut	som	tas	i	styrgruppen.	Projektledarna	från	
RF,	SVT	och	värdstaden	deltar	som	föredragande.	Styrgruppen	har	som	
huvudansvar	att	ta	de	stora	ekonomiska	besluten	för	evenemanget,	t	ex	
arenaanpassningar	och	idrotters	medverkan	i	SM-veckan.		

Deltagare	och	ansvarsroll	

Per	Bergljung,	Evenemangsansvarig,	Riksidrottsförbundet	

Maria	Hallberg,	Projektledare	SM-veckan,	Riksidrottsförbundet	

Åsa	Bergström,	Kommunikationsansvarig,	Riksidrottsförbundet	

Ulf	Nilsson,	Projektledare,	Sveriges	Television	
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Per	Jagemark,	Verksamhetsledare,	RF-SISU	Västra	Götaland	

Tommy	Jingfors,	Förvaltningschef,	Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen,	Borås	Stad	

Helena	Alcenius,	VD,	Borås	TME	AB	

Maria	Krafft	Helgesson,	Projektledare	SM-veckan	2021,	Borås	Stad	

	

CENTRAL	PROJEKTGRUPP	

Den	centrala	projektgruppen	leds	av	RF:s	projektledare.	Centrala	projektgruppen	
ska	koordinera	samarbetet	mellan	RF,	värdstad	och	SVT.	I	gruppen	ingår	
projektledarna	från	både	värdstad,	RF	och	SVT,	inklusive	kommunikationsansvariga	
från	både	RF	och	värdstaden	och	den	huvudansvarige	för	evenemangets	arenor.	Här	
tas	det	operativa	ansvaret	för	konceptet	SM-veckan	och	ges	återkoppling	till	den	
lokala	projektgruppen	med	både	vägledning	och	beslut	kring	arbetet	med	
evenemanget.		

Deltagare	och	ansvarsroll	

Maria	Hallberg,	Projektledare	SM-veckan,	Riksidrottsförbundet	

Åsa	Bergström,	Kommunikationsansvarig,	Riksidrottsförbundet	

Ulf	Nilsson,	Projektledare,	Sveriges	Television	

Mattias	Pettersson,	Bildproducent,	Sveriges	Television	

Kristine	Josephsson,	Mötesplats	SM-veckan/föreningsutvecklingsansvarig,	RF-SISU	
Västra	Götaland	

Mattias	Karlsson,	Evenemangsområde/tävling,	Fritids-	och	folkhälsoförvaltningen		

Martina	Lindberg,	Administration/koordinator,	Fritids-	och	folkhälsoförvaltning,	
Borås	Stad	

Henrik	Björnander,	Marknadsföring/Kommunikation,	Borås	TME	AB	

Maria	Krafft	Helgesson,	Projektledare	SM-veckan	2021	Borås	

	

LOKAL	PROJEKTGRUPP	

Den	lokala	projektgruppen	leds	av	projektledare	från	värdstaden.	Den	lokala	
projektgruppens	uppdrag	är	att	skapa	förutsättningarna	för	SM-tävlingarna	och	
driva	genomförandet	av	evenemanget	lokalt.	De	ska	bland	annat	ansvara	för	den	
regionala	marknadsföringen	av	evenemanget	och	koordinera	samarbetet	med	
kommunens	alla	aktörer	som	kan	vara	till	nytta	för	att	utveckla	förutsättningarna	
gällande	aktuella	tävlings-	och	kringevenemang.	Projektledaren	i	den	lokala	
projektgruppen	ingår	i	och	rapporterar	till	den	centrala	projektgruppen.		

	

	



	 	 	

	 18	

Deltagare	och	ansvarsroll	

Maria	Krafft	Helgesson,	Projektledare	SM-veckan	2021,	Borås	Stad	

Henrik	Björnander,	Marknadsföring,	Borås	TME	AB	

Henrik	Björnander,	Kommunikation,	Borås	TME	AB	

Erica	Burman,	Värdskap/volontärer,	Borås	TME	AB	

Anna	Lilja,	Logi,	Borås	TME	AB	

Hans	Frisk,	Anläggningar,	Fritids-	och	Folkhälsoförvaltningen	

Mattias	Karlsson,	Evenemangsområde/tävling,	Fritids-	och	Folkhälsoförvaltningen	

Ola	Svensson,	Service,	Servicekontoret	

Jan-Åke	Claesson	&	Kai	Hermansson,	Logistik,	Tekniska	förvaltningen	

Anna	Ljunggren,	Miljö,	Miljöförvaltningen	

Rune	Hagen,	Teknik,	Fritids-	och	Folkhälsoförvaltningen	

Lars	Wallén	&	Jonny	Nylén,	Säkerhet/tillstånd,	Stadskansliet	

Agneta	Johansson,	Tillgänglighet,	RF-SISU	Västra	Götaland	

Kristine	Josephsson,	Mötesplats	SM-veckan,	RF-SISU	Västra	Götaland	

Martina	Ehnar,	Föreningsutveckling,	RF-SISU	Västra	Götaland	

Marita	Curran,	Event,	Borås	TME	AB	

Martina	Lindberg,	Administration/koordinator,	Fritids-	och	Folkhälsoförvaltningen	

Lars	Hullergård	&	Joakim	Börjesson,	Polismyndigheten	

	

	
Avgörandets ögonblick

PROJEKTLEDARE
Ansvarig: Maria Krafft Helgesson

SERVICE/LOGISTIK

IT/FIBER/EL

KOMMUNIKATION

ANSVARIGA PÅ 
RESPEKTIVE 

EVENEMANGOMRÅDE

VÄRDSKAP/
VOLONTÄRER

TILLGÄNGLIGHET MILJÖ LOGI SÄKERHET/
TILLSTÅND

GRAFISK PRODUKTION
INTERN/EXTERN 

KOMMUNIKATION

PRESS/MEDIA/VIP

ADMINISTRATION/
KOORDINATOR

MÖTESPLATS 
SM-VECKAN

(Ansvarig: RF-SISU
EVENTEVENEMANGSOMRÅDE/

TÄVLING

FÖRSÄLJNING
LOKALA PARTNERS

FORDON/
TRANSPORTER

BYGG

MARKNADSFÖRING

BRANDINGTEAM

SVT-VÄRDAR

UTBILDNINGAR

EVENEMANGSSKYLTR
PRISUTDELNINGAR

CEREMONIER/
INVIGNING

AKTIVITETSTORG/
PROVA PÅ

SEMINARIER/IDROTTS
POLITISKA DAGAR

TOALETTER/ 
TÄLT/LÄKTARE/

PA-ANLÄGGNINGAR

TA-PLANER

SAMORDNING/
MÖTEN

FÖRENINGSUTVECKLING
(Ansvarig: RF-SISU)

Lokal projektgrupp



 

SM-veckan 
Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus 

Box 11016, 100 61 Stockholm 
smveckan.se 

 

 

 
     2021-03-05 
 
Till kommunchefen för Borås Stad: 

 
Intresseförfrågan om att arrangera SM-veckan vinter 2025.  
 
 
Den 11 november 2020 tvingades Riksidrottsförbundet, Sveriges Television (SVT) och Borås Stad ta 
ett gemensamt beslut om att ställa in SM-veckan vinter, 2-7 februari 2021 i Borås. Detta skedde till 
följd av att FHM, tillsammans med smittskyddet i Västra Götaland och Borås gav en bestämd avrådan 
från att genomföra evenemanget utifrån coronapandemin och en accelererande smittspridning.   
 
På ett möte med SM-veckans nationella styrgrupp (RF och SVT) den 28 januari beslutades att ge 
Riksidrottsförbundet i uppdrag att undersöka intresset hos Borås Stad för att stå som värd för SM-
veckan vinter 2025. .  
 
Senast den 30 september 2021 behöver Riksidrottsförbundet erhålla ett svar huruvida Borås Stad är 
intresserade av att arrangera SM-veckan vinter 2025. Vid samma tidpunkt måste ni som kommun 
också komma in med en ny ansökan som uppfyller evenemangets aktuella kriterier samt 
huvudidrotten längdskidors kravspecifikation. 
 
Vid uteblivet intresse kommer Riksidrottsförbundet att gå ut med en inbjudan om arrangörskap till 
landets samtliga kommuner.  
 
Undertecknad är kontaktperson gällande eventuella frågor och som bollplank vid visat intresse för en 
ny ansökningsprocess. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Per Bergljung 
Riksidrottsförbundet 
 
 

 

 

Per Bergljung 

Evenemangsansvarig SM-veckan 

Riksidrottsförbundet | SISU Idrottsutbildarna 

Tel: 08-699 62 17 | Mobil: 070-609 62 17 

E-post: per.bergljung@rfsisu.se 

Besöksadress: Skansbrogatan 7 

Postadress: Idrottens hus, Box 110 16, 100 61 Stockholm 

www.rf.se, www.sisuidrottsutbildarna.se, www.smveckan.se  
 

mailto:per.bergljung@rfsisu.se
http://www.rf.se/
http://www.sisuidrottsutbildarna.se/
http://www.smveckan.se/


 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 
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Sida 
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Datum 

2021-03-24 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00038 1.1.3.0 
 

  

 

SM-veckan 2025 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Riksidrottsförbundets förfrågan 

om att Borås får arrangera SM-veckan 2025 och föreslår Kommunstyrelsen att 

bekräfta erbjudandet. 

Fritids- och folkhälsonämnden kan också, på Kommunstyrelsens anmodan, 

förbereda en formell ansökan som uppfyller evenemangets kriterier.         

 Ärendet i sin helhet 

Den 11 november 2020 tog Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Television 

(SVT) och Borås Stad ett gemensamt beslut om att ställa in SM-veckan vinter, 

2-7 februari 2021 i Borås. Bakgrunden till beslutet var en accelererande 

smittspridning av covid-19. Såväl Folkhälsomyndigheten som Västra 

Götalandsregionens smittskyddsenhet gav en bestämd avrådan från att 

genomföra evenemanget. 

  

På ett möte med SM-veckans nationella styrgrupp (RF och SVT) den 28 januari 

beslutades att ge Riksidrottsförbundet i uppdrag att undersöka intresset hos 

Borås Stad för att stå som värd för SM-veckan vinter 2025.   

Senast den 30 september 2021 behöver Riksidrottsförbundet erhålla ett svar 

huruvida Borås Stad är intresserade av att arrangera SM-veckan vinter 2025. Vid 

samma tidpunkt måste Borås Stad komma in med en ny ansökan som uppfyller 

evenemangets aktuella kriterier samt huvudidrotten längdskidors 

kravspecifikation.  

 

Vid uteblivet intresse kommer Riksidrottsförbundet att gå ut med en inbjudan 

om arrangörskap till landets samtliga kommuner.  

               

Beslutsunderlag 

1. Riksidrottsförbundets förfrågan    

                 

Bilaga 

Rapport SM-veckan 2021 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 43 Dnr FOFN 2021-00038 1.1.3.0 

SM-veckan vinter 2025 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Riksidrottsförbundets förfrågan 

om att Borås får arrangera SM-veckan 2025 och föreslår Kommunstyrelsen att 

bekräfta erbjudandet. 

Fritids- och folkhälsonämnden kan också, på Kommunstyrelsens anmodan, 

förbereda en formell ansökan som uppfyller evenemangets kriterier.         

Sammanfattning av ärendet 

Den 11 november 2020 tog Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Television 

(SVT) och Borås Stad ett gemensamt beslut om att ställa in SM-veckan vinter, 

2-7 februari 2021 i Borås. Bakgrunden till beslutet var en accelererande 

smittspridning av covid-19. Såväl Folkhälsomyndigheten som Västra 

Götalandsregionens smittskyddsenhet gav en bestämd avrådan från att 

genomföra evenemanget. 

På ett möte med SM-veckans nationella styrgrupp (RF och SVT) den 28 januari 

beslutades att ge Riksidrottsförbundet i uppdrag att undersöka intresset hos 

Borås Stad för att stå som värd för SM-veckan vinter 2025.   

Senast den 30 september 2021 behöver Riksidrottsförbundet erhålla ett svar 

huruvida Borås Stad är intresserade av att arrangera SM-veckan vinter 2025. Vid 

samma tidpunkt måste Borås Stad komma in med en ny ansökan som uppfyller 

evenemangets aktuella kriterier samt huvudidrotten längdskidors 

kravspecifikation.  

Vid uteblivet intresse kommer Riksidrottsförbundet att gå ut med en inbjudan 

om arrangörskap till landets samtliga kommuner.  

               

Beslutsunderlag 

1. Riksidrottsförbundets förfrågan    

   

 
Vid protokollet  
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Sammanträdesdatum 
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Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2021-03-26.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Christer Lundberg (S) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2021-03-26. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
 
 
 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppföljning intern kontrollplan 2020 för de kommunala 

bolagen 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Redovisningen av intern kontroll 2020 för Borås Stads bolag godkänns.  

 

 

 

 

Datum 

2021-04-30 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-05 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00255 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2021-04-23 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E6 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00255 1.2.3.2 

  

 

Uppföljning intern kontrollplan 2020 för de kommunala 

bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av intern kontroll 2020 för Borås Stads bolag godkänns.        

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 Borås Stads 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 görs även med 

olika grad av politisk inblandning. Kommunstyrelsen vill betona vikten av att 

bolagen arbetar aktivt så att det interna kontrollarbetet införlivas och blir en 

naturlig del i bolagens verksamhet samt att styrelserna deltar i arbetet.  

Särskilt viktigt är det att Borås Energi och Miljö AB, Inkubatorn i Borås AB 

samt Viskaforshem 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. 

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 intern kontroll, 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 
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 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 2020 

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 

majoriteten av bolagen har haft en tillräcklig intern kontroll 2020, men hos flera 

bolag har ett eller två utvecklingsområden identifierats. Ett utvecklingsområde 

är att styrelsen antar regler och anvisningar för intern kontroll. I några bolag 

bör den interna kontrollen utvecklas genom att styrelsen genomför en egen 

riskanalys. Dock bedömer revisorerna att tre bolag har otillräcklig eller inte helt 

tillräcklig intern kontroll. Borås Energi och Miljö AB samt Viskaforshem AB 

bedöms ha en otillräcklig intern kontroll med hänvisning till flera avvikelser 

från stadens regler för intern kontroll. I Borås Energi och Miljö AB behöver 

den interna kontrollen utvecklas genom att styrelsen genomför en egen 

riskanalys, upprättar en samlad plan för intern kontroll och att en samlad 

uppföljning av den interna kontrollen genomförs årligen. I Viskaforshem AB 

avser avvikelserna att styrelsen inte har beslutat om riskanalys eller intern 

kontrollplan, och den plan som bolagets förvaltning har tagit fram har inte 

skickats in till Kommunstyrelsen i samband med budget. För båda bolagen 

gäller att styrelsen behöver besluta om regler och anvisningar för intern 

kontroll. Inkubatorn i Borås AB:s interna kontroll bedöms som inte helt 

tillräcklig då styrelsen inte har fattat beslut om planen för intern kontroll och 

inte genomfört en egen riskanalys. Dessutom bör styrelsen anta regler och 

anvisningar för intern kontroll.    

Av bolagens inrapportering framgår att det har skett en förbättring avseende 

andelen bolag som har gjort en uppföljning av sin plan, 79 % jämfört med 57 % 

föregående år. 

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 bolag inte fullt ut arbetar enligt Borås Stads 

Regler för intern kontroll. Bland annat behöver flertalet av bolagen anta regler 

och anvisningar för intern kontroll. Det interna kontrollarbetet sker även med 

olika grad av politisk inblandning. Det har skett förbättringar det senaste året 

men fortfarande bör flera bolag utveckla sin interna kontroll genom att 

styrelsen genomför en egen riskanalys.  
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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 interna 

kontrollarbetet fortsatt behöver utvecklas för att helt uppfylla Borås Stads 

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. Flertalalet bolag behöver 

även anta regler och anvisningar för intern kontroll. Kommunstyrelsen vill 

därför betona vikten av att bolagen arbetar aktivt så att det interna 

kontrollarbetet införlivas och blir en naturlig del i bolagens verksamhet samt att 

styrelserna deltar i arbetet.  

Särskilt viktigt är det att Borås Energi och Miljö AB, Inkubatorn i Borås AB 

samt Viskaforshem AB, som är de bolag lekmannarevisorerna bedömt inte har 

tillräcklig intern kontroll, stärker sitt interna kontrollarbete och tar till sig 

revisorernas synpunkter.  

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2021-05-17 

2. Bilaga – Sammanställning av bolagens inrapportering av intern kontroll 

3. Bilaga – Bolagens inrapporterade material, inkommen handling nr 1, 3, 4, 6-

11, 13, 16, 17   

  

Beslutet expedieras till 

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

Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB, Industribyggnader i Borås 

AB, Borås Djurpark AB, BoråsBorås TME AB, Akademiplatsen AB, 

Inkubatorn i Borås AB, AB Bostäder i Borås AB, AB Sandhultsbostäder, AB 

Toarpshus, Fristadbostäder AB, Viskaforshem AB.  

 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



Sammanställning av bolagens inrapportering av uppföljning intern kontroll 2020

Bolag Uppföljning av IK 2020 Lekmannarevisorernas synpunkter Kommentar

Borås Stadshus AB ja Tillräcklig intern kontroll

Inkubatorn i Borås AB ja

Inte helt tillräcklig intern kontroll. Förbättringsområden inför 2021 är att 
styrelsen genomför en egen riskanalys och att styrelsen fattar beslut om 
planen för intern kontroll. Styrelsen bör också anta regler och anvisningar för 
intern kontroll.  

AB Bostäder i Borås ja

Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde. Den interna kontrollen 
behöver utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys och att 
fler riskområden beaktas. Lekmannarevisorerna noterar att detta har 
genomförts inför 2021.

AB Sandhultsbostäder nej

Tillräcklig intern kontroll med två utvecklingsområden. Den interna kontrollen 
bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys samt 
upprättar regler och anvisningar för intern kontroll.

AB Toarpshus nej

Tillräcklig intern kontroll med två utvecklingsområden. Den interna kontrollen 
bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys samt 
upprättar regler och anvisningar för intern kontroll.

Fristadbostäder AB ja 
Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde. Bolaget bör genomföra 
en samlad uppföljning årligen av den interna kontrollen. 

Uppföljningen saknar slutsatser och vad den 
resulterat i.

Viskaforshem AB ja

Otillräcklig intern kontroll, med hänvisning till fyra identifierade 
utvecklingsområden, vilket är avvikelser från stadens regler för intern 
kontroll. Styrelsen har inte beslutat om riskanalys eller intern kontrollplan för 
2020. Bolagets förvaltning har en plan för intern kontroll för 2020 men den 
har inte skickats in i samband med budget så som anvisas i stadens regler. 
Bolaget har inte beslutat om regler och anvisningar för intern kontroll. 

Borås Energi och Miljö AB

delvis, riskpolicy och 
riskrapport finns men ej 
specifik intern 
kontrollplan. 

Otillräcklig intern kontroll. Lekmannarevisorerna bedömer att en utveckling 
av bolagets interna styrning och kontroll är angelägen, inte minst mot 
bakgrund av framtida finansiella risker och stora investeringar. Bolagets 
interna kontroll under 2020 lever inte helt upp till stadens krav och behöver 
utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys, upprättar en 
samlad plan för intern kontroll och att en samlad uppföljning av den interna 
kontrollen genomförs årligen. Styrelsen behöver även upprätta regler och 
anvisningar för intern kontroll. Bolaget har under 2020 fortsatt det 
omfattande arbetet med att utveckla bolagets interna kontroll, och delar av 
förändringsarbetet pågår fortfarande med målet att ta fram ett heltäckande 
internkontrollramverk.  

Borås Elnät AB ja

Tillräcklig intern kontroll med två utvecklingsområden. Den interna kontrollen 
bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanalys och 
upprättar regler och anvisningar för intern kontroll.

Borås Djurpark AB ja
Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde; att styrelsen antar 
regler och anvisningar för intern kontroll.

Borås kommuns Parkerings AB ja Tillräcklig intern kontroll

Industribyggnader i Borås AB ja
Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde. Den interna kontrollen 
bör utvecklas genom att styrelsen genomför en egen riskanlays.

BoråsBorås TME AB ja
Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde; att styrelsen antar 
regler och anvisningar för intern kontroll.

Akademiplatsen AB ja
Tillräcklig intern kontroll med ett utvecklingsområde; att styrelsen antar 
regler och anvisningar för intern kontroll.

andel ja:
79%



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Internkontrollplan 2020 
 
BoråsBorås TME AB 
 

 
Godkänd av Styrelsen för Borås TME AB datum 2021-02-03 
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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 

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 Kontrollägar

e 

Dokumentation Metod för 

verifiering 

Testperson Tidpunkt för 

rapportering 

Testad 

5 Många 

engagemang 

Risk för att det blir för 

mycket arbetsuppgifter på 

en och samma gång inom 

organisationen 

Verksamh

eten 

Skapa processer och forum för 

prioriteringar mellan olika 

arbetsuppgifter. 

Arbeta med 

kompetensöverföring på kritiska 

positioner 

Löpande Verksamhets

-ledare 

Medarbetarsamtal, 

kompetens-

kartläggningar, 

målstyrning och 

kontinuerliga 

uppföljningar 

Genomförda 

medarbetarsamtal 

Kompetenskartlägg

ning genomförd 

Målstyrning 

implementerad 

Verksamhets-

ledare 

November Ja, individuella uppföljning 

gjord, och 

kompetensöverföring. 

Dock ej fullständig 

kompetenskartläggning. 

6 Tappad 

marknads-

kontakt 

Risk för att vi tappar 

kontakt med marknaden 

och levererar fel saker 

Verksamh

eten 

Kontinuerliga 

marknadsundersökningar 

Fokus på besökaren och vad vi 

vill uppnå 

Tid för reflektion kring dagligt 

arbete 

Löpande Verksamhets

-ledare 

Tydliga mätningar 

och vilka mål vi vill 

uppnå 

Kontinuerlig 

uppföljning 

Målstyrning 

implementerad 

Mätningar 

genomförs och 

uppdateras 

kontinuerligt 

Verksamhets-

ledare 

November JA, Rapporter på ex no 

limit, versace och besökare 

i Borås under sommaren. 

11 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 Ja, den 14 dec mailade 

ekonomiansvarig komplett 

checklista. 

19 Efterlevnad av 

avtal 

Risk för inköp inte görs via 

ramavtal 

Risk för att LOU inte 

efterlevs 

Inköps-

processen 

Samordnare ansvarar för 

information och uppdatering 

Fortlöpande utbildning 

Löpande Verksamhets

-ledare 

Avtal finns 

tillgängliga 

Information 

kontinuerligt på ex 

APT 

Genomförda inköps-

samordnarmöten 

Kontrollera att 

information hållits 

på APT 

Stickprov på gjorda 

inköp 

 

Verksamhets-

ledare 

September Information genomförd på 

APT. Utvalda personer 

genomgått utbildning. 

Inköpssamordnarmöten 

genomförda. 

32 Ny anställning Nyanställd får inte korrekt 

information om lagar och 

regler. 

HR Personalhandbok uppdaterad 

Genomgång av checklista för 

nyanställd 

Utse fadder för nyanställda 

 

Vid an-

ställning 

Verksamhets

-ledare 

Checklista avprickad Kontrollera 

avprickad 

checklista 

 

Verksamhets-

ledare 

3 månader 

efter 

nyanställning 

Checklista genomgången 

med nyanställda.   

 

 





Internkontrollplan 2020 för Borås Djurpark AB

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

Testad

Farliga djur Risk att djuret av misstag släpps ut 
bland publik eller anställda.

Verksamhet Det finns säkerhetsinstruktioner som 
uppdateras löpande.

Löpande Arbetsledare Säkerhetsinstruktioner. Kontrollera att säkerhetsinstruktioner är 
uppdaterade. Kontrollera 2 instuktioner per 
avdelning.

Arbetsledare 
för djurvårdare

Oktober 2020 Ja

Varumärke Risk för negativ PR. Verksamhet Se nedan under efterlevnad av lagar 
och riktlinjer.

Löpande Marknadsavd. Omvärldsbevakning. Marknadschefo
ch VD

Löpande Ja

Erbjudandet till och intresset 
från marknaden minskar

Besöksanantalet minskar Verksamheten Kontrolleras varje dag. Löpande Marknadsavd. Daglig kontroll. Marknadschefo
ch VD

Löpande Ja

Negativ påverkan av 
försäljningen

Risk för dålig försäljning pga. av 
vädret.

Intäktsprocessen Väderlekstjänsten. Löpande Marknadsavd. App och digitala medier Marknadschef Löpande Ja

Personberoende Risk för att bokslutet blir felaktigt på 
grund att ekonomichefen eller 
annan nyckelperson inte finns på 
plats.

Bokslutsprocessen Sammanställning av kritiska moment i 
bokslutsprocesen samt vem som är 
ersättrare för respektive moment vid 
sjukdom.

Bokslut Ekonomichef Ekonomihandbok. Kontrollera att lista finns upprättad. VD November 2020 Ja

Ofullständig redovisning Risk för att alla balanskonton ej 
stäms av i samband med bokslut.

Bokslutsprocessen Tidplan när balanskontona skall bara 
avstämnda.

Bokslut Ekonomichef Ekonomihandbok. Kontrollera tidplan finns framtagen. VD November 2020 Ja

Oegentligheter Risk för oegentligheter i 
intäktsprocessen.

Bokslutsprocessen Det finns instruktioner för kassapersonal 
samt att det i ekonomihandboken finns 
en rutin att stickprov genomförs.

Löpande Arbetsledare Dokumentation avseende 
stickprovskontroller av kassan samt 
instruktion för kassapersonal.

Säkerställ att stickprovskontroller av kassor 
har skett samt att instruktionen för 
kassapersonal är uppdaterad.

Ekonomichef Juli och November 
2020

Ja

Efterlevnad av regelverk och 
riktlinjer

Risk för att regelverk och riktlinjer ej 
efterlevs exempelvis avseende:
- miljö
- livsmedel
- djur
- personal

Lagar och riktlinjer Kontrollerar att tillstånden är giltiga 
(djur).

Löpande Zoolog, 
veterinär

Tillstånd. Ta stickprov på 5 tillstånd för att verifiera att 
de är giltiga.

Zoologisk chef November 2020 Nej

Driftstörning Risk för störningar i IT-systemet så 
att kassa, larm, biljettsystem etc ej 
fungerar tillfredställande.

IT-processen Kontrolleras varje dag. Löpande Ekonomichef, 
IT-ansvarig, 
Arbetsledare,  

Daglig kontroll. Ekonomichef Löpande Ja

Internkontrollplanen är 
antagen av Borås 
Djurpark AB:s styrelse 
2019-10-30.

Annika Persson, ordf. Bo Kjellson, VD



Riskanalys angående Verksamheten 2020 för Borås Djurpark AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

2 Farliga djur Risk att djuret av misstag släpps ut bland 
publik eller anställda

Verksamhet 2 8 10

3 Mindre farliga djur Risk att djuret av misstag släpps ut bland 
publik eller anställda

Verksamhet 3 3 6

4 Barn kommer bort Risk för att barn försvinner ifrån sina 
föräldrar

Verksamhet 6 2 8

5 Bristfälliga transporter Risk för dödsfall av djur i samband med 
transport

Verksamhet 2 6 8

6 Politiska beslut Risk för att politiska beslut försvårar 
bolagets verksamhet i ett långsiktigt 
perspektiv

Verksamhet 1 3 4

7 Varumärke Risk för negativ PR Verksamhet 2 9 11
8

Varumärke
Risk för obehörig användning av 
varumärket på Facebook, nätet, etc.

Verksamhet 5 4 9

9 Sjuka djur EEP Risk att djuren blir sjuka Verksamhet 2 7 9
10 Sjuk djur ej sårbara Risk att djuren blir sjuka 2 3 5
11 Fel/låg kompetens hos personalen Risk för att kompetensen hos personalen 

är för låg
Verksamhet 2 4 6

12 Skador Risk för skador på djuren (sabotage) Verksamhet 1 5 6
13 Erbjudandet till och intresset från 

marknaden minskar
Besöksantalet minskar Verksamhet 4 9 13



Bilaga 2

Riskanalys angående Bokslutsprocessen 2020 för Borås Djurpark AB
# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv

V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Felaktig kontering Risk för felaktig kontering / redovisning Bokslutsprocessen 4 2 6

2 Godkännande Risk för att kritiska bedömningsposter 
inte godkänns av ledningen

Bokslutsprocessen 1 3 4

3 Redovisningsregler Risk för att bolaget inte identifierar nya 
redovisningsprinciper

Bokslutsprocessen 2 5 7

4 Ofullständig redovisning Risk för att samtliga transaktioner inte 
identifieras

Bokslutsprocessen 1 4 5

5 Redovisningsregler Risk felaktig redovisning avseende K3 Bokslutsprocessen 3 6 9

6 Personberoende Risk för att bokslutet blir felaktigt på 
grund att ekonomichefen eller annan 
nyckelperson inte finns på plats

Bokslutsprocessen 2 9 11

7 Ofullständig redovisning Risk för att alla balanskonton ej stäms av 
i samband med bokslut

Bokslutsprocessen 2 9 11

8 Efterlevnad av lagar och 
riktlinjer

Risk för att lagar och riktlinjer inte 
efterlevs

Bokslutsprocessen 2 5 7
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Riskanalys angående Intäktsprocessen 2020 för Borås Djurpark AB
# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv

V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Budgetering och planering Risk för minskade intäkter pga av felaktigt 
planering av försäljningen, exempelvis 
maten tar slut

Intäktsprocessen 2 3 5

2 Negativ påverkan av försäljningen
Risk för dålig försäljning pga. av vädret

Intäktsprocessen 6 8 14

3 Negativ påverkan av försäljningen
Risk för minskad försäljning pga. av 
skadegörelse på stugor

Intäktsprocessen 1 2 3

4 Kassahantering
Risk för felaktigt redovisade intäkter pga 
brister i kassahanteringen

Intäktsprocessen 2 4 6

5 Intäktsredovisning Risk för att intäktsredovisningen inte är 
korrekt redovisad

Intäktsprocessen 2 4 6

6 Oegentligheter Risk för oegentligheter i intäktsprocessen Intäktsprocessen 2 8 10

7 Fullständiga intäker Risk för att alla inäkter ej redovisas, 
fullständighet

Intäktsprocessen 2 4 6



Riskanalys angående IT-processen 2020 för Borås Djurpark AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Driftstörning Risk för störningar i IT-systemet så att 
kassa, larm, biljettsystem etc ej fungerar 
tillfredställande

IT-processen 3 7 10

2 IT-system Risk för strömavbrott IT-processen 3 7 10
3 Behörighet Risk för otillbörlig tillgång i IT-systemen IT-processen 2 5 7

4 Driftstörning Risk för driftsstörningar i IT-systemen på 
campingen

IT-processen 2 5 7



Riskanalys angående Inköpsprocessen 2020 för Borås Djurpark AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Rörelsetillhörighet och godkännande Risk för att inköpen ej är 
verksamhetsnära och godkända

Inköpsprocessen 3 3 6

2 Oegentligheter och Fraud Risk för stöld av tillgångar och 
förbrukningsmaterial

Inköpsprocessen 3 3 6  

3 Smitta i livsmedel Risk för smitta i inköpt livsmedel och 
foder

Inköpsprocessen 2 7 9

4 Leverensförseningar Risk för leveransförseningar Inköpsprocessen 2 4 6
5 För stora inköp Risk för att bolaget gör för stora inköp 

som kan innebära att man ej hinner 
nyttja materialet det blir för gammalt

Inköpsprocessen 4 2 6

6 Efterlevnad av avtal Risk för bolaget ej erhåller den kvalitet 
på varorna som står enligt avtalen 

Inköpsprocessen 2 2 4

7 LOU Risk för att LOU ej efterlevs Inköpsprocessen 1 3 4
8 Ramavtal Risk för inköp ej görs via ramavtal Inköpsprocessen 1 3 4
9 Felaktiga leveranser Risk för att bolaget erhåller felaktiga 

leveranser, dvs ej vad som är beställt
Inköpsprocessen 2 2 4

10 Felaktigt pris Risk för felaktig prissättning  från 
leverantören, felaktigt pris i fakturorna

Inköpsprocessen 1 2 3

11 Periodisering av kostnader Risk för att kostnader inte periodiseras i 
rätt period

Inköpsprocessen 2 2 4



Riskanalys angående Anläggningstillgångar 2020 för Borås Djurpark AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Ofullständighet i anläggningstillgångarna Risk för att anläggningsregistret inte 
stämmer överrens med huvudboken

Anläggningstillgångar 1 1 2

2 Existens av anläggningstillgångar Risk för att samtliga anläggningstillgångar 
existerar

Anläggningstillgångar 1 1 2  

3 Värdering av anläggningstillgångar Risk att anläggningstillgångar ej bedöms 
på ett korrekt sätt avseende 
avskrivningstider

Anläggningstillgångar 2 3 5

4 Värdering av anläggningstillgångar Risk för skadegörelse på befintliga 
anläggningar

Anläggningstillgångar 2 7 9

5 Värdering av anläggningstillgångar Risk för sabotage på anläggningarna Anläggningstillgångar 2 7 9
6 Ofullständiga anläggningstillgångar Risk för stöld av anläggningstillgångar Anläggningstillgångar 2 2 4



Riskanalys angående Miljö och Arbetsmiljö 2020 för Borås Djurpark AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Farliga djur Risk för hantering av farliga djur Miljö/arbetsmiljö 5 7 12
2 Rån Risk för rån av handkassor Miljö/arbetsmiljö 1 7 8  
3 Personskador Risk för personskador beaktat alla fordon 

och maskiner som är i rörelse
Miljö/arbetsmiljö 2 5 7

4 Farliga kemikalier Risk för skada på personal pga farliga 
kemikalier som används i det dagliga 
arbetet

Miljö/arbetsmiljö 2 7 9

5 Hotfulla gäster Risk för  personalen i samband med 
hotfulla gäster

Miljö/arbetsmiljö 1 2 3

6 Kompetensbrist Risk för att inte finna vikarie med 
tillräcklig kompetens i samband med att 
ordinarie personal är sjuk 

Miljö/arbetsmiljö 1 2 3

7 Personalomsättning Risk för uppsägning hos personalen 
framförallt på kritiska positioner

Miljö/arbetsmiljö 1 2 3



Riskanalys angående Lagar och Riktlinjer 2020 för Borås Djurpark AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1

Efterlevnad av regelverk och riktlinjer

Risk för att regelverk och riktlinjer ej 
efterlevs exempelvis avseende:
- miljö
- livsmedel
- djur
- personal

Lagar och riktlinjer 2 8 10

2 Ägardirektiv Risk för att ägardirektiv ej efterlevs Lagar och riktlinjer 1 1 2
3

Policy och riktlinjer
Risk för att policy och riktlinjer ej 
efterlevs

Lagar och riktlinjer 3 3 6



Riskanalys angående HR-processen 2020 för Borås Djurpark AB

# Riskdefinition Riskbeskrivning Perspektiv
V
F
L

Process Sannolikhet Konsekvens Summa Nyckelkontroll/-aktivitet Kontrollägare Dokumentation Frekvens

1 Existens Risk för att löneregistret inte är 
uppdaterat

HR-processen 1 2 3

2 Ofullständig 
löneutbetalning

Risk för felaktigt utbetald lön HR-processen 2 2 4  

3 Personal Risk för att bolaget ej finner ersättare till 
personal som är långtidssjukskriven

HR-processen 2 3 5

4 Efterlevnad av lagar och 
policys

Risk för att lager och policy inte efterlevs HR-processen 2 2 4

5 Rätt kompetens Risk för att bolaget ej kan rekrytera 
skötare med specifik/efterfrågad 
kompetens

HR-processen 2 2 4

6 Personalomsättning Risk för 
uppsägningar/personalomsättning inom 
vissa specifika kompetenser

HR-processen 2 2 4

7 Fraud Risk för fraud i löneprocessen HR-processen 1 5 6
8 Säsongsanställda Risk för att det blir fel i de 

verksamhetsprocesser där 
säsongsanställda är anställda på grund av 
deras relativt låga kompetens samt att de 
får en relativt kort introduktion

HR-processen 5 3 8
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1 Inledning 

Styrelsen har ansvar för den interna kontrollen i bolaget. Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska styrelsen genomföra riskanalys, upprätta planer för och 
genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Bolaget ska också anta regler och anvisningar för intern kontroll. 

 Bolaget har inför 2020 inte upprättat någon samlad riskanalys eller plan för intern kontroll. För 2020 har separata internkontrollplaner upprättats för vissa av 
bolagets verksamhetsområden. Internkontrollplaner har upprättats avseende verksamhetsområdena Ekonomi, Inköp, IT, HR och Avfall/Återvinning. Upprättade 
planer för intern kontroll har föregåtts av verksamhetsspecifika riskanalyser och har innefattat kontrollmoment och direkta åtgärder. Arbetet har genomförts i 
samverkan med en extern konsult. 

Styrelsen har ett utsett riskutskott som arbetar under styrelsen med att fortlöpande identifiera och värdera risker. Bolaget har en framtagen riskpolicy. Det finns 
även en policy för intern kontroll som innefattar organisation, regler och anvisningar för intern kontroll. Styrelsen och bolaget har sedan 2019 genomfört ett 
utvecklingsarbete avseende bolagets interna styrning och kontroll. Styrelsen har varit delaktig i utvecklingsarbetet och bland annat beslutat om ambitionsnivå med 
utvecklingen den 16 december 2019. Styrelsen har under året fått löpnade information om hur arbetet med den interna kontrollen fortskridit i bolaget. 
Målsättningen är att under 2021 ha ett heltäckande interkontrollramverk som omfattar alla väsentliga risker inom alla processer och affärsområden och som följer 
COSO-modellen. Ramverket ska även omfatta de ISO-standarder som berör bolaget. Förstärkning av kontrollmiljön har gjorts genom att roller och ansvar har 
förtydligats, det finns nu ledningsansvar för intern kontroll via bolagets ekonomichef. Bolaget har även utsett en projektledare för arbetet med intern kontroll som 
tillsammans med bolagets nya kvalitetschef drivit arbetet.  

Processen för framtagande av den företagsövergripande riskanalysen 2021 har inletts med en riskworkshop med bolagets ledningsgrupp under hösten 2020. 
Därefter har kompletterande riskgenomgångar genomförts med bolagets samtliga affärsområden och stödjande funktioner. Utifrån det samlade resultatet har 
företagsledningen genomfört en samlad analys och kalibrering av de risker som identifierats och värderats av bolagets olika delar. Riskanalys för Borås Energi och 
Miljö 2021 är i och med detta väl förankrad i bolagets olika delar och de mest betydande riskerna fördelas in i internkontrollplanen i Stratsys enligt rutin. 

 
Slutsats av uppföljning 

För 2020 fanns ingen internkontrollplan för hela bolaget framtagen på övergripande nivå/heltäckande nivå. Följande är en sammanfattning av hur de olika delarna 
som ingått i 2020 års internkontrollplan arbetat. 
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2 Uppföljning internkontrollplan 

2.1 Ekonomi 

Mycket på ekonomi, främst redovisning har sina fastlagda deadlines och det finns lagar och regler att hålla sig till. Dels skall månadsbokslut göras och material till 
olika intressenter såsom avdelningar, bolag, styrelse och ägare tas fram av Controllers.  
Bolagets ekonomiska transaktioner och årsbokslut kontrolleras och granskas av externa revisorer för att säkerställa att lagar och regler följs.  
Rutiner och checklistor för månadsboksluten finns sedan långt tillbaka i tiden och även rutiner för budgetprocesser och affärsplaneprocesser. Många av de 
kontrollpunkter som lades in för 2020 har under året arbetats bort och kommer tas bort för 2021. Medans nya kontroller har tillkommit under arbetet med 
riskanalyserna. 

2.1.1 Likviditetsrisk 

Enhet & riskvärde 

Ekonomi  

 

Kontrollmoment Kontrollmetod Bedömning Ansvarig Rekommendation Åtgärd Status Ansvarig 

Varje månad kontrollera 
likviditeten mot 
koncernkontot och 
kolla framtida likviditet 

Kolla banken och 
information från 
Internbanken samt 
framtida In-och 
utbetalningar för att 
kontrollera likviditeten 

 Godkänd Ulrica 
Wånggren 

Underlag för likviditet 
december skickad till 
Carina Andell den 21 
december 

   

2.1.2 Attestinstruktion ej uppdaterad och godkänd av styrelse/VD 

Enhet & riskvärde 

Ekonomi  
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Kontrollmoment Kontrollmetod Bedömning Ansvarig Rekommendation Åtgärd Status Ansvarig 

Kontrollera att 
instruktion finns i 
Canea 

Ta fram instruktionen i 
Canea och kontrollera 
att den stämmer. 

 Godkänd Annika 
Bremberg 

Finns i Canea. Stämmer 
med det jag har i Agresso. 
Annika 

   

2.1.3 Att personal har fel behörigheter i Agresso 

Enhet & riskvärde 

Ekonomi  

 

Kontrollmoment Kontrollmetod Bedömning Ansvarig Rekommendation Åtgärd Status Ansvarig 

Kontrollera att personal 
har rätt behörighet 
samt fortfarande är 
anställd 

Ta fram en lista med alla 
användare i agresso, 
skicka ut till AO-chefer 
för kontroll 

 Godkänd Annika 
Bremberg 

Kontrollerat Agresso 
användarlista. Efter 
kontroll har jag tagit bort 
de som har slutat. 

   

2.2 Inköp 

Vi har arbetat med att bygga upp relevanta kontroller för gruppens arbetsområden. Vi har både lagt till och tagit bort kontroller för att kunna fokusera på det 
som är kopplat till de övergripande riskerna som framtogs under WS med ledningsgruppen. Inledningsvis fanns endast kontrollpunkter för inköp. Under hösten 
adderades kontroller för bränsleinköp samt diarieföring. Kontroller för 2021 är inlagda i systemet. 
Vi har inte arbetat i Stratsys under 2020, men är nu redo att starta igång rapporteringen för 2021. 

Fokus under 2020 var följande risker, vilka vi arbetat löpande med för att minska riskerna. 

1. Risk för att Inköp inte görs enligt beslutade rutiner, där en översyn är gjord på rutiner och organisationen har informerats via APT samt ökat stöd till 
verksamheten avseende avrop från Sinfraavtal. 

2. Direktupphandlingar följer inte lagstiftningen 
Det finns nu en ansvarig för att löpande följa upp de direktupphandlingar som görs inom bolaget. 

Tendsign och Inyett är sammankopplade för att löpande följa fakturor som inte är kopplade till avtal. På så sätt kan vi snabbt identifiera nya behov av 
upphandlingar. 
Inom kort digitaliseras dokumentationsprocessen för direktupphandlingar, vilket ger ökad kontroll och en förenkling för verksamheten. 
Under året väntas en ny inköpsmodul komma på plats, vilken fullt applicerad ska ge en heltäckande kontroll på samtliga inköp som görs i bolaget. 

3. Det saknas målstyrning inom inköpsområdet 

Koncerninköp är kontaktade för att tillsammans arbeta fram koncerngemensamma mätbara mål inom inköpsområdet. 
Mål avseende bränsleinköp kommuniceras från AO Energi. 

4. Leveranser av material eller tjänster överensstämmer inte med avtalade villkor 
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Ny process och rutin avseende avtalsuppföljning har arbetats fram, för att säkerställa att bolaget kan upprätthålla verksamheten, erhåller den kvalitet som 

avtalats, samt för att säkerställa laguppfyllnad. 

2.2.1 Inköp görs inte enligt beslutade rutiner 

Enhet & riskvärde 

Inköp  

 

Kontrollmoment Kontrollmetod Bedömning Ansvarig Rekommendation Åtgärd Status Ansvarig 

Rutiner ska finnas 
tillgängliga för samtliga 
medarbetare i Canea. 

Kontrollera att 
uppdaterade rutiner 
finns i Canea. 

 Godkänd Johanna 
Alkmark 

Uppdaterad rutin finns i 
Canea. RUT1505, 
INS2602, BLA2603, 
BLA2604 

   

        

2.2.2 Det saknas målstyrning inom inköpsområdet 

Enhet & riskvärde 

Inköp  

 

Kontrollmoment Kontrollmetod Bedömning Ansvarig Rekommendation Åtgärd Status Ansvarig 

Inköpsområdet ska 
följas upp enligt 
beslutade KPI:er. 

Redovisa KPI 
månatligen 

 Delvis 
godkänd 

Johanna 
Alkmark 

Koncerngemensamma 
KPI för inköp tas fram i 
samarbete med 
Koncerninköp. 

Tydliga kommunicerade 
mål från AO Energi 
avseende bränsleinköp. 

   

Redovisning av 
spendanalys 

Månatlig rapport med 
spendanalys 

 Delvis 
godkänd 

Johanna 
Alkmark 

Implementering av 
koppling mellan Inyett och 
Visma avtalskatalog 
pågår för att möjliggöra 
spendanalys. 
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2.3 IT 

IT avdelningen har lagt mycket tid och engagemang på att hantera de kontrollpunkter från risker som varit gula eller röda vid starten av 2020. Fokus har legat 

på att etablera policys, rutiner och riktlinjer som beskriver hur verksamheten på olika nivåer skall bedrivas. Vi har grönmarkerat alla kontrollpunkter för 

2020. Inför 2021 så har en del förändringar i kontrollpunkterna gjorts för att bättre möta de risker som vi identifierat, både på ledningsnivå och inom IT 

avdelningen. Vissa kontrollpunkter har tagits bort eller omformulerats samt några är helt nya.  

2.3.1 Obehöriga får åtkomst till applikationer och information 

Enhet & riskvärde 

IT  

 

Kontrollmoment Kontrollmetod Bedömning Ansvarig Rekommendation Åtgärd Status Ansvarig 

Finns det en 
dokumenterad riktlinje 
för periodisk 
genomgång av 
användarkonton och 
användarbehörigheter i 
syfte att säkerställa att 
användare arbetar på 
bolaget samt har 
korrekta behörigheter? 

Kontrollera om riktlinje 
finns 

 Godkänd Fredrik 
Andersson 

Uppdatering 2020-09-10: 
Punkten godkänd då 
rutinbeskrivning finns. Se 
POL-3147-v.6.0 Policy 
och riktlinjer IT. 
Bedömning om kontroll 
behövs för denna rutin 
görs i samband med 
förnyad riskanalys inför 
2021. 

Från PWC 2019: 
Rutinbeskrivning finns, 
dock ingen information 
om hur detta skall 
valideras (hur kontrollen 
skall genomföras för de 
olika systemen): - Vem 
skall utföra kontrollen- 
Vilka aktiviteter skall 
utföras av 
kontrollutföraren- Vilken 
dokumentation skall 
sparas, samt var skall 
denna sparas för att visa 
på utförd kontroll. 

Ta fram 
rutinbeskrivning 

      
Fredrik 
Andersson 



VD, Uppföljning Internkontroll 8(12) 

2.3.2 Driftstörningar vid ändringshantering IT system 

Enhet & riskvärde 

IT  

 

Kontrollmoment Kontrollmetod Bedömning Ansvarig Rekommendation Åtgärd Status Ansvarig 

Finns det en 
formaliserad 
ändringsrutin som 
säkerställer att 
ändringar i system blir 
loggade, godkända och 
testade samt hanteras 
på ett enhetligt sätt?  

Kontrollera om rutin 
finns  

 Godkänd Fredrik 
Andersson 

Uppdatering 2020-09-14: 
Ny rutin framtagen RUT-
3798  
   
Från PWC 2019: 
Kvarstående observation. 
Ingen rutinbeskrivning 
finns, dock inte heller 
någon egen utveckling. 
Rekommendation att 
dokumentera hur de få 
ändringar som görs skall 
hanteras, inklusive 
konfigurationsändringar.  

 

Ta fram uppdaterad                  
policy        

Fredrik 
Andersson  

2.4 HR 

Under 2020 har vi i samband med uppföljningen av våra planerade kontrollpunkter arbetat med att ta fram nya relevanta kontroller för gruppens 

arbetsområden då lönesystemet Flex nu är fullt implementerat och avdelningens processer gåtts igenom, vilket har bidragit till att många av de tidigare större 

riskerna har minskats eller byggts bort inför 2021. 

2.4.1 Forum för medbestämmande och kommunikation av eventuella synpunkter till ledning och styrelse 

Enhet & riskvärde 

HR  
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Kontrollmoment Kontrollmetod Bedömning Ansvarig Rekommendation Åtgärd Status Ansvarig 

Forum för 
medbestämmande och 
kommunikation av 
eventuella synpunkter 
till ledning och styrelse 
ska finnas. Inhämta 
protokoll från 
månadsvisa möten som 
kallas "samverkan". 
Stäm av att viktiga 
punkter även förs 
vidare till styrelsen. 

Noteringar 2019:  
Samverkansmöten hålls 
med fackförbund 10 ggr 
per år. Från BEM's sida 
sitter VD, HR-chef och 
kommunikationschef 
även med. 
Dokumentation från 
samverkansmöten finns 
tillgängligt på gemensam 
server där samtliga har 
access 

 Godkänd Pia Eriksson Noteringar 2019: 
Samverkansmöten hålls 
med fackförbund 10 ggr 
per år. Från BEM's sida 
sitter VD, HR-chef och 
kommunikationschef även 
med. Dokumentation från 
samverkansmöten finns 
tillgängligt på gemensam 
server där samtliga har 
access 

Ta stickprov på att 
det upprättas 
protokoll på mötena 

 
Pia Eriksson 

2.4.2 Behörighetstilldelning 

Enhet & riskvärde 

HR  
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Kontrollmoment Kontrollmetod Bedömning Ansvarig Rekommendation Åtgärd Status Ansvarig 

Behörighetstilldelning i 
Flex Applications (Flex 
HRM och FLEX Lön) 
ska ske kontrollerat. 
Inhämta och verifiera 
genom- att 
stickprovsvis granska 
ett antal 
behörighetstilldelningar
- att granska senaste 
totalgenomgången av 
behörigheter. 

Noteringar 2019: 
Nytt nya system inom 
HR implementerade 
sedan fg år. Systemet 
har ett rollpaket 
omfattande 3 
behörighetsnivåer; 
Admin (bara HR), Chef 
(de med chefsbefattning 
som attesterar 
tidrapporter och 
reseräkningar, kan se 
lite mer än en anställd), 
Anställd (kan bara se 
och registrera sin egen 
tidredóvisning och 
reseräkning).  
 
När en person slutar 
sätts ett slutdatum och 
behörigheten försvinner 
efter 60 dagar, dock 
tappar chefer sin 
"chefsbehörighet" så 
snart en ny chef har 
tillsatts för attest då det 
endast kan vara en 
ansvarig attestör. 
 
Årlig totalgenomgång av 
tilldelade behörigheter 
saknas fortsatt. 
 
Rekommendation 2019: 
Ny rekommendation. 
Undersök möjligheten till 
att genomföra och 
dokumentera en årlig 
totalgenomgång av 
tilldelade behörigheter i 
Flex HRM och FLEX 
Lön. 

 Delvis 
godkänd 

Pia Eriksson Noteringar 2019: Nytt nya 
system inom HR 
implementerade sedan fg 
år. Systemet har ett 
rollpaket omfattande 3 
behörighetsnivåer; Admin 
(bara HR), Chef (de med 
chefsbefattning som 
attesterar tidrapporter och 
reseräkningar, kan se lite 
mer än en anställd), 
Anställd (kan bara se och 
registrera sin egen 
tidredóvisning och 
reseräkning). När en 
person slutar sätts ett 
slutdatum och 
behörigheten försvinner 
efter 60 dagar, dock 
tappar chefer sin 
"chefsbehörighet" så snart 
en ny chef har tillsatts för 
attest då det endast kan 
vara en ansvarig attestör. 
Årlig totalgenomgång av 
tilldelade behörigheter 
saknas fortsatt. 
Rekommendation 2019: 
Ny rekommendation. 
Undersök möjligheten till 
att genomföra och 
dokumentera en årlig 
totalgenomgång av 
tilldelade behörigheter i 
Flex HRM och FLEX Lön. 

Ta stickprov 
 

Pia Eriksson 
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2.5  Avfall/Återvinning 

Avfall Återvinning har hanterat de kontrollpunkter med risker som varit gula eller röda vid starten av 2020. Vi har under året dragit igång ett processarbete där 

vi kartlagt vår process tydligare. Vi har försökt att tydliggöra vad som tillhör vilken avdelning då avfallsprocessen ligger lite mellan två affärsområden. (AO AÅ 

och AO Energi) Vi jobbar ständigt med att förenkla och tydliggöra vad som gäller för mottagning av avfall på Sobacken, dels internt men framförallt externt. 

Avtalsuppföljning och att rätt prissättning är viktiga risker som vi jobbar med och har tagit fram kontrollpunkter för 2021.  

2.5.1 Kontroll över avfallsprocessen 

Enhet & riskvärde 

Avfall, återvinning  

 

Kontrollmoment Kontrollmetod Bedömning Ansvarig Rekommendation Åtgärd Status Ansvarig 

Avfallsprocessen ska 
finnas dokumenterad i 
policy och instruktion 
som uppdateras årligen 
av materialcontroller. 
Inhämta:-att viktiga 
datasystem såsom 
Vågen, Qlickview och 
Victoria finns 
dokumenterade i 
instruktionen-att 
senaste versionen av 
interna regelverk är 
inkluderad-att kritiska 
personer för processen 
är inkluderade 

Kommentar 2019: 
I CANEA finns olika 
underlag med 
hänvisning till system 
och viktiga personer. 
Materialcontrollern har 
en instruktion som ligger 
på P:// men den är inte 
färdigställd. 
 
 

 Delvis 
godkänd 

Bjarne 
Gustavsson 

Rekommendation 2019: 
Vi rekommenderar att en 
sammanhängande och 
övergripande 
processbeskrivning 
upprättas för 
avfallsprocessen som 
läggs upp i CANEA samt 
att styrande dokument för 
avfallsprocessen 
uppdateras. Säkerställ 
sedan att 
processbeskrivning ses 
över/revideras årligen 
Ansvarig : 
Materialcontroller 

Upprätta en 
processbeskrivning 
för avfallsprocessen 

 
Bjarne 
Gustavsson 

Se över så att 
processbeskrivningen 
uppdateras varje år 

 
Bjarne 
Gustavsson 
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2.5.2 Internkommunikation ang arbetet i avfallsbranschen 

Enhet & riskvärde 

Avfall, återvinning  

 

Kontrollmoment Kontrollmetod Bedömning Ansvarig Rekommendation Åtgärd Status Ansvarig 

Borås Energi och Miljös 
personal bör finnas 
representerad i viktiga 
branschorganisationer 
såsom Avfall Sverige. 
Informationen från 
träffarna ska föras 
vidare på möten, t.ex. 
arbetsmarkandsträffar.I
nhämta underlag som 
visar:-att personal finns 
representerad i viktiga 
branschorganisationer 
-att information 
delgetts på möten 

Kommentar 2019: 
Flertalet anställda finns 
representerade i 
Branschorganisationer, 
däribland AO-chef som 
är medlem i Avfall 
Sverige. AO-chef 
ansvarar för att delge 
information om dessa 
branschorg vid APT-
möten samt vid 
omvärldsanalys. En 
agendapunkt finns med i 
protokollet för varje APT-
möte och presentationer 
från möten med Avfall 
Sverige finns också att 
tillgå i publik mapp.  

 Godkänd Bjarne 
Gustavsson 

Rekommendation 2019: 
Rutinen bedöms fungera 
tillfredsställande 

Anser att detta 
fungerar och är ingen 
risk. Tas ej med till 
2021 

 
Bjarne 
Gustavsson 
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Nr Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollägare

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

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

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

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

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

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

7 Nedskrivningsbehov 
fastighet

Risk för nedskrivningsbehov av 
fastighet

Bokslutsprocessen Vid bokslut en gång / år vid 
bokslut

Ekonom 

8 Nedskrivningsbehov 
projekt

Risk för nedskrivningsbehov av 
projekt

Bokslutsprocessen Vid bokslut en gång / år vid 
bokslut

Ekonom 

9 Hissbesiktning Risk att hissbesiktning ej är 
genomförd

Lagar och riktlinjer Vid månatliga ronderingar kontrolleras 
att hissar är besiktigade

en fastighet / 
månad

Fastighetsskötare

10 Brandskydd Risk att det systematiska 
brandskyddsarbetet ej är 
genomfört

Lagar och riktlinjer Vid månatliga ronderingar kontrolleras 
att brandskyddet fungerar

en fastighet / 
månad

Fastighetsskötare

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

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

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

Enligt 
abonnemang

Förvaltare, Ekonom 
och VD
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Nr Dokumentation Metod för verifiering Testperson Tidpunkt för testning Vad kom vi fram till Åtgärd

1 Kvalitetskontrollen 
dokumenterats genom 
att VD skriver under 
inbjudan

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

Rutinen fungerar bra. Översyn genomförs.

2 Kontrollen 
dokumenteras genom 
att kreditbedömningen 
signeras OK av VD

Innan hyresavtalet undertecknas 
av VD

Ekonom Två ggr / år Inga konkurser.

3 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 Rapportering har 
genomförts till 
styrelsen och blivit 
tydligare.

Översyn genomförs.

4 Kontrollen 
dokumenteras i 
byggmötesprotokoll

Projektgenomgång med VD vid 
projekt överstigande två mkr

VD Tre ggr / år Förstudie har 
genomförts.

Översyn genomförs.

5 Kontrollen 
dokumenteras i 
byggmötesprotokoll

Projektgenomgång med VD vid 
projekt överstigande två mkr

VD Tre ggr / år Förstudie har 
genomförts.

Översyn genomförs.

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

Ekonom En gång/ år eller efter omflyttning eller 
inflyttning

Rutinen fungerar bra.

7 Kalkyl med motivering Värderingskalkyl VD Jan varje år Marknadsvärdering 
har genomförts av en 
oberoende 
värderingsman.

Översyn genomförs.

8 Kalkyl med motivering Värderingskalkyl VD Jan varje år Nedskrivningsbehov 
finns ej.

9 Hisslogg Hisslogg kontrolleras varje KV Förvaltare Fyra ggr / år Rutinen fungerar bra.

10 Brandskyddspärm Genomgång av brandskydd i alla 
fastigheter 

Förvaltare En gång / år Rutinen fungerar bra.

11 Försäkringsbrev Attest av försäkringsbrev VD Vid förändring samt nov varje år Alla fastigheter är 
försäkrade.

12 Rättsnätet 
abonnemangstjänst

Kontroll av abonnemangen VD En gång/ år eller efter omorganisation Bevakning sker. Översyn genomförs.

Industribyggnader i Borås AB (IBAB) med dotterbolag Eolus 6 AB och Kv Strömsdal 3 AB har genomfört en riskanalys 
enligt interna kontrollplan 2020. IBAB med dotterbolagens internkontroll har varit tillräcklig och ändamålsenlig, med godkänt resultat.

Koncernen, Industribyggnader i Borås AB 2021-03-01

VD Patrik Johansson
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Mod att förändra


Om rapporten 
Denna rapport har upprättats i enlighet med GRI-standard på 
kärnnivå och avser perioden 1 januari 2020–31 december 2020. 
Rapporten omfattar hela Bostäder i Borås och har granskats av 
Enact. Kontaktperson är Sophia Jonsson, Kommunikationschef,  
AB Bostäder i Borås.  


Omslagsbild: Väggmålning på 
Billdalsgatan, Norrby från 2020 års 
arrangemang av NO LIMIT.  
Konstnär: Etile


Vi tar ansvar för hur vi påverkar samhället. För oss 
handlar hållbarhet om att vara handlingskraftiga,  
trovärdiga och öppna i frågor som berör människor, 
miljö och samhälle. För det krävs mod.  


Året 2020 kommer för alltid att vara förknippat med 
coronapandemin. Vi har som så många andra fått  
möjligheten att prova och göra saker på ett annorlunda 
sätt. Det har stundtals varit utmanande, men framför 
allt har det varit lärorikt och ett år då vi trots  
utmaningar har fortsatt att utveckla staden och  
människorna som lever i den.  


2 Bostäder i Borås 32 Bostäder i Borås 3







Verksamheten


Året då vi plockade fram 
våra superkrafter 
AB Bostäder erbjuder ett stort och varierat
utbud av bostäder i de flesta av stadens
områden. Det har vi gjort sedan 1923.
Målet är att bygga och förvalta det bästa
boendet för alla som vill leva och bo i 
Borås.
Vi bygger för livet i och mellan husen och
vi skapar förutsättningar för en ännu mer 
levande stad.


Vårt arbete under coronapandemin har 
bevisat att vi har modet och kraften att 
ställa om. Genom att samarbeta hittar vi 
nya sätt att tillgodose hyresgästernas  
behov och ta hand om våra fastigheter. 
Det finns ett stort socialt engagemang 


bland våra medarbetare och det, i kom-
bination med en stabil och god ekonomi, 
gör det möjligt för oss att fortsätta utveckla 
våra områden. 
Pandemin har gjort att vi arbetar ännu 
mer över avdelningsgränserna, får bättre 
inblick i våra kollegors vardag och tar till 
vara andras styrkor där våra egna inte 
räcker till. Transparensen i bolaget har 
blivit större och viktigare under 2020, ju 
mer vi vet och förstår om vad som händer 
desto större möjlighet har vi att driva  
utvecklingen framåt. Att arbeta tillsam-
mans ger oss superkrafter som skapar 
bättre förutsättningar både för oss själva, 
bolaget och våra hyresgäster.


VERKSAMHETEN
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Verksamheten


Året i korthet


112 nya lägenheter 
på Hulta fick sina första hyres-
gäster i början på året.   


14 st nya odlingsplatser    
                  på Hässleholmen.


Valborgsfirandet corona-anpassades och vi 
engagerade Vida Världen-kören för att sjunga 
in våren för bland annat våra hyresgäster på 
trygghetsboenden.   


Bokade arbetsorder 
rullas ut i hela vårt  
fastighetsbestånd.  
Det betyder att hyres-
gästerna vet vilken dag 
och tid som vi kommer 
och åtgärdar problemet. 
Vi följer upp hyresgäs-
tens upplevelse via 
en webbaserad enkät 
efter varje avslutad 
arbetsorder.


I juni tog vi första spadtaget 
för våra 144 nya lägenheter i 
Regementsstaden.  
För att knyta an till områdets 
historia bjöd vi på ärtsoppa  
till alla inbjudna.  
Under 2022 kommer  
fyra huskroppar, som  
även ska innehålla  
trygghetsbostäder, vara klara.  


Ny vd, Mikael Hansson 
I en kultur där medarbetare får ta 
ansvar skapar man full kraft i bolaget. 
”Det är inte en one man show” 
Ett av Mikaels mål med AB Bostäder är att bolaget om 
fyra–fem år ska ha varit med och bidragit till att fler  
vill leva och bo i Borås. 


Fönsterbyte på Hestra 
ringväg 30-50. Här har 
vi bytt ut och uppgra-
derat fönsterkassett 
med bättre u-värde 
samt drevat och bytt 
tätningslist. Under 
november-december 
har vi sparat 7 procent 
energi mot förgående 
år. 


Glass i stora lass.  
Med närproducerad och ekologisk glass firade vi in sommaren.  
Alla våra medarbetare fick coronasäkrat besök av frivilliga glassut-
delare som kom i en inhyrd glassbil. 


398 lägenheter 
renoverades under året, att 
jämföras med 1 005 stycken 
lägenheter under 2019.  
På grund av coronapademin 
har vi inte haft möjlighet att 
utföra hyresgäststyrda reno-
veringar i samma utsträckning 
som vi normalt gör på ett år. 


I maj genomförde vi  
en medarbetsundersökning  
i vårt arbete med Great place  
to work som visade på en  
positiv förflyttning av hur  
medarbetarna uppfattar  
bolaget som arbetsplats. 


  
 5 000 


 bokade besök  
har vi haft under 


året i vårt  
kundcenter. 


Vårt arbete med att bygga 
energismart ledde till att 
solcellsanläggningen på 
våra nya fastigheter på Hulta 
producerade 45% av fastig-
hetens totala årsförbrukning 
av fastighetsel.


Under hösten genomförde vi en intressent-
dialog med såväl hyresgäster, medarbetare 
och styrelse för att ta reda på vad de tycker 
är våra viktigaste hållbarhetsfrågor.


På Jultröjans dag den 18 december uppmanades alla medarbetare att 
skicka in bildbevis på sig själva i en julig tröja. Bolaget skänkte därefter 
100 kronor per deltagare till Rädda Barnen, en summa på 2500 kr.
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Att bry sig om har en stor innebörd och ger en riktning 
i allt arbete inom bolaget från det praktiska ute i våra 
områden till styrelsebeslut.  
Vi har under året arbetat med att uppdatera våra långsik-
tiga mål. 14:e december presenterade vd och styrelsen 
godkände de omarbetade långsiktiga målen.  
Det formella beslutet fattas 25:e januari 2021.   
Våra uppdaterade långsiktiga mål lyder:. Vi överträffar kundens förväntningar.. Våra kvarter är blomstrande och välmående. . Vi erbjuder livskvalitet med hemmet i fokus. . Vi är stolta medarbetare med gemensam värdegrund.


Omtanke i vardagen 
Våra värderingar ska vara en beskrivning av vår företagskul-
tur och ett kontrakt för framtiden. Medarbetarna ska kunna 
navigera sig igenom olika situationer genom att använda 
sig av vår gemensamma värdegrund.  2012 implemente-
rade bolaget värdeorden PUKA, proffsiga, utvecklande, 
kundorienterade och ansvarsfulla.   
I det interna arbetet med varumärkesplattformen lyftes 
värdeorden som något som medarbetarna hade svårt att 
förhålla sig till.  
I samma arbete framkom det att 68 procent av personalen  
varken tror eller blir inspirerade av vår nuvarande vision  
”Det bästa boende för boråsaren”.
Det har lett till att ledningen inför 2021 startar ett arbete 
med en uppdaterad värdegrund och vision. Ett arbete 
som kommer att engagera hela organisationen för att 
kunna spegla medarbetarnas engagemang och hjärta för 
bolaget.  


En hållbar affär 
Vi är ett allmännyttig bostadsbolag som utifrån flera 
dimensioner bidrar till en hållbar utveckling. Vår affär 
ska helt enkelt vara hållbar. Vi har alltid arbetat med 
hållbarhet men aldrig tagit ett samlat grepp om vad det 
egentligen betyder för oss. 


Vi använder vi oss av GRI för att standardisera vårt arbets-
sätt. Konkret handlar det om de följande tre dimensionerna:  .att bry sig om miljö..att bry sig om människorna..att bry sig om företagets välstånd.  


Att bry sig om miljö innebär att verksamheten bedrivs på 
ett sätt så att bolaget minimerar sin negativa påverkan på 
planeten och dess naturresurser. 


Att bryr sig om människorna innebär att bolaget verkar 
för ett inkluderande och delaktigt samhälle där bolaget 
inte lämnar någon utanför och arbetar långsiktigt för att 
hålla samman samhället.


Att bry sig om om företagets välstånd betyder att vi 
tryggar vår finansiella ställning och skapar långsiktig lön-
samhet så att bolagets framtid säkras. Välstånd leder till 
investeringskraft i hållbara innovationer och samhällsnytta.


Värdekedja
I vår värdekedja har vi identifierat övergripande aktiviteter 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Vi är medvetna om att 
analysen kan fördjupas och breddas men för det behöver 
vi stärka kompetensen kring hållbarhet inom bolaget.  
Målet för 2021 är att fortsätta utveckla vårt hållbarhets-
arbete med avstamp från vår värdekedja.   


För att vi bryr oss 


VERKSAMHETEN


Social hållbarhet är en del av kärnan i att vara ett allmännyttigt bolag. För oss innebär  
det att vi har extra fokus  på den dimensionen. Samtidigt bryr vi oss också om miljön och 
företagets välstånd. 


Förvaltning       Uthyrning      Nyproduktion


Lägenheter  


Lokaler  


P-platser 


Förråd 


 


Skötsel


Renovering


Ombyggna-


tion 


Samhällsansvar +


affärsmässiga principer = 


grunden för bolaget


Q
Allmännyttiga
uppdraget
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Livet mellan 
husen


Namn: Dafina Kelmendi
Ålder: Nästan 8 år
Bostadsområde: Göta


Dafina Kelmendi har bott med sina föräldrar och två syskon  
på Göta i hela sitt liv. Hon går i första klass på Daltorpskolan, 
den ligger cirka femton minuters promenadväg hemifrån.
– Det är en jättebra skola, berättar Dafina. Alla är snälla och 
läraren är också jättebra, vi har redan börjat tjuvlära oss lite 
engelska på lektionerna. Men allra roligast tycker jag att  
matten är.
På fritiden umgås Dafina gärna med sin familj och så dansar 
hon hiphop, en aktivitet som hon gärna visar upp och drar 
med omgivningen på. När hon blir stor vill hon jobba som 
danslärare och lära ut dansen till andra barn.  
Ett annat intresse är andra sporter av olika slag och hon 
berättar entusiastiskt om aktiviteterna som Bostäder i Borås 
anordnade på Göta i somras.
– Man fick spela fotboll och testa tennis, det var jätteroligt  
och jag hoppas att man får göra det i år också. Och så fick 
man måla på marken så att det blev en massa fina färger.  
Vi är ofta ute och leker mellan husen och det var roligt att se 
hur fint det såg ut. Det vill jag göra igen.
I framtiden vet inte Dafina var hon vill bo, kanske på Göta, 
kanske någon annanstans. Hon fantiserar om att det kommer 
finnas hus med flygande sängar och kanske kylskåp som gör 
den mat man ber det om. Men just nu tycker hon att det är 
viktigast med skolan, kompisarna och familjen. Och hiphopen 
såklart.


VERKSAMHETEN


Hyresgästerna är vårt viktigaste fokus. De är anled-
ningen till att vår verksamhet finns till och deras  
åsikter och behov har stor betydelse i vår utveckling 
och vårt arbete framåt. 


Vi bryr oss om
,Skolan, kompisarna  


och familjen är  
viktigast. Och så  
hiphopen såklart.
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VERKSAMHETEN


Namn: Ebba Eliasson
Ålder: 100 år
Bostadsområde: Göta


Ebba Eliasson på Göta har varit hyresgäst hos Bostäder 
i Borås i snart sextio år. Hon kommer ursprungligen från 
Osby i Skåne, men under ett besök hos sin kusin i Borås 
bestämde hon sig för att stanna kvar och började leta 
efter jobb och bostad. 


– På den tiden var det inte så svårt att hitta arbete. Jag 
gick runt en dag och frågade om någon behövde personal 
och så fick jag napp i en speceriaffär. Kort efter det 
flyttade jag in i min första lägenhet på Göta, en etta med 
sovalkov. Det var då jag blev boråsare.
Ettan byttes under 1980-talet till en nyrenoverad 
tvårummare i samma kvarter och här bor Ebba än i dag. 
Lägenheten är välvårdad och hon ser ingen anledning till 
att renovera den igen, den ombonade känslan får henne 
att känna sig hemma. Och för Ebba är Göta verkligen 
hemma.
– Jag har bott här länge och känner området väl.  
De flesta i mitt umgänge bor i närheten och jag skulle 
inte trivas någon annanstans, säger Ebba.
Hon har inte längre några jämngamla kvar i sitt umgänge, 
men träffar dagligen yngre väninnor för promenader och 
daglig verksamhet i äldreomsorgen. 
– Vi har fin grannsämja här. Folk hejar på varandra, 
men man umgås inte längre som förr. Då var det alltid 
människor ute, men nu är det mest tomt. Om jag fick 
önska något så skulle det vara att det hände lite mer i 
området. Annars tycker jag att AB Bostäder är världens 
bästa hyresvärd. De kommer innan man hunnit lägga på 
luren och är alltid lika trevliga. Vi har skrattat gott tillsam-
mans många gånger. 


Namn: Ayan Osmaan Mahamud
Ålder: 32 år
Bostadsområde: Sjöbo


Ayan Osmaan Mahamud och hennes 
familj har bott hos Bostäder i Borås sedan 
2011. Ayan är uppvuxen i Falkenberg och 
flyttade till Borås för kärlekens skull.
– Jag var lite tveksam först eftersom jag 
är van vid att bo nära havet. Men eftersom 
min pojkvän bodde här så ville jag testa 
att flytta hit. Och det blev bra till slut.
Men det tog ett tag innan hon och 
hennes man hittade rätt. Första gemen-
samma bostaden låg på Sjöbo och där 
trivdes de väldigt bra. När familjen växte 
så behövdes en större lägenhet och de 
valde då att flytta till en annan del av 
Borås.
– Det funkade inte alls. Vi saknade Sjöbo, 
både området och känslan som finns här. 
Visst kan det vara stökigt på kvällarna och 
vi har faktiskt haft ovälkomna gäster som 
tagit sig in i vår trappa också. Men för det 
mesta är det lugnt och det är här som vi 
trivs bäst, Sjöbo är hemma för oss.
Så familjen valde att flytta tillbaka Sjöbo. 
I dag bor de i en lägenhet överst i ett av 
områdets högsta hus med vid utsikt över 
bland annat sjön Öresjö.
– Det är nästan som att ha havet i närhe-
ten, säger Ayan och ler. Vi ser Almenäs 
badplats från våra fönster och åt andra 
hållet ligger resten av Borås. Det är så 
bra som det kan bli. Jag tycker mycket 
om vår lägenhet, det är ett ställe där man 
verkligen trivs och känner sig som hemma.


,Om jag fick önska  
så skulle det hända 
lite mer i området.
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Vi lyssnar för att bli bättre


VERKSAMHETEN


Att föra en kontinuerlig dialog med våra intressenter är en väsentlig del i hållbarhetsarbetet.  
Externa aktörers synpunkter på vårt hållbarhetsarbete betyder mycket för förbättringsarbetet.  
De viktigaste intressentgrupperna är hyresgäster, medarbetare, ägare, styrelse och leverantörer.  
Dessa huvudintressenter har sinsemellan olika förväntningar och krav på AB Bostäders hållbarhetsarbete.


Vårt tillvägagångssätt
Så här har vi arbetat med redovisningens innehåll.
Ett arbetsutskott bildades bestående av HR-, marknad-, 
fastighets- och kommunikationschef.
Gruppen arbetade med att synliggöra bolagets påverkan 
påomvärlden. Arbetet fortsatte sedan med en workshop
med hela ledningsgruppen samt sakkunniga från
organisationen.  


Utifrån vår övergripande värdekedja togs följande fokus 
områden fram:


Fokusområde 1: Förvalta, bygga och renovera
fastigheter.


Fokusområde 2: Attraktiv arbetsplats.


Fokusområde 3: Ansvarsfulla och hållbara affärer.


Fokusområde 4: Attraktiva hem och lokaler.


Våra intressenter
Vår intressentdialog för 2020 genomfördes med fokus 
på hållbarhet. Tre enkätundersökningar skickades ut till 
intressenterna; hyresgäster, medarbetare och ägare.  
Enkäterna utformades alla på samma sätt och distribuera-
des via e-post. Svarsfrekvensen skilde sig åt beroende på 
intressentgrupp.


- Hyresgästerna hade en svarsfrekvens på 11 procent. 
- Medarbetarna hade en svarsfrekvens på 44 procent.
- Ägare och styrelse hade en svarsfrekvens på 38,2 procent.


I slutet av 2020 fick också våra största leverantörer ta del 
av enkäten, och den sammanställningen och analysen 
kommer att färdigställas under 2021. Eftersom vi är ett 
allmännyttigt bolag påverkas vi även av politiska beslut, 
men vi ser hyresgästerna och medarbetarna som våra 
viktigaste intressenter.


Väsentliga frågor. 
Utifrån de fyra fokusområdena skickade vi 24 frågor till 
våra huvudintressenter. De hade även möjlighet att lägga 
till viktiga frågor i enkäten som vi inte berört, men det 
inkom trots det inte några väsentliga förslag. Samman-
ställningen nedan visar de tio högst prioriterade frågorna 
som vi kommer att arbeta vidare med under 2021.  
Listan visar varje väsentlig fråga för sig tillsammans med 
hur viktigt intressentgruppen tycker att frågan är inom en 
skala på 1–100 procent.


Väsentlighetsmatris 
Under 2021 fokuserar vi på de tio områden som våra in-
tressenter prioriterar högst. Därefter kommer vi att arbeta 
vidare med resterande frågor. 


Väsentliga frågor Styrelsen Kunder Medarbetare          Vår hantering    
  /ägaren    av frågorna


Väljer miljömässigt hållbara  
byggmaterial vid nyproduktion och  
löpande fastighetsunderhåll 85 % 75 % 81 % .


Har nolltolerans mot korruption och  
mutor i alla former samt säkerställer  
att det efterlevs. 69 % 46 % 81 % 


Verkar för en trygg boendemiljö. 77 % 53 % 78 % 


Utvecklar en effektiv resursanvändning i  
våra fastigheter gällande energi- och 
vattenförbrukning. 77 % 50 % 78 % 


Har ett samhällsengagemang i de områden  
vi har våra fastigheter. 69 % 45 % 74 % 


Samarbetar med kunder och leverantörer för  
att uppnå bättre lösningar gällande hållbarhet  
vad gäller källsortering, laddplatser med mera. 62 % 44 % 64 % 


Vi utvärderar våra leverantörer för att säkerställa  
att de lever upp till våra hållbarhetskrav. 54 %  40 % 64 % 


Alltid strävar efter en trygg och säker arbetsmiljö. 46% 15% 59% 


Attrahera och behålla kompetent personal. 62% 61% 57% 


Vår personal genomgår kontinuerlig  
kompetensutveckling. 69% 62% 55% 


Vi kravställer upphandlade entreprenörer  
på miljöledningssystem och avfallshantering.  


Vi tillämpar Sunda Hus vid nyproduktion. 


Vi lyder under Borås Stads 
uppförande kod. 


Effektiv samordning för trygghet, EST. 
Investeringar kring lås och säkerhet. Översikt 
av belysning, planteringar och avfall. 


Digital övervakning av förbrukning. Byter 
löpande ut energidrivande produkter och 
teknik. Information till hyresgäster. 


Aktiv partner i områdesnätverk, mötesplatser, 
föreningar och intresseorganisationer.  


Via boendemöten för vi en dialog med våra  
hyresgäster, men detta har inte kunnat  
genomföras  på grund av pandemin.  


Vi saknar egna hållbarhetskrav i våra upp-
handlingar och har därför inte kunnat följa 
upp leverantörerna utifrån ett hållbarhets-
perspektiv.  


Kvartalsvisa arbetmiljökommittémöten, skydds-
ronder och kompetenshöjande insatser. 


Via Great Place to Work kan vi mäta och 
följa upp vår företagskultur och medarbe-
tarnas upplevelse oss som arbetsgivare. 


Kompetensutveckling är en viktig del av det 
årliga utvecklingssamtalet. Utvecklingsin-
satser sker genom träning, handledning och 
kurser/utbildning.


14  Bostäder i Borås 1514  Bostäder i Borås 15







VERKSAMHETEN


 


Påverkansgrad för Bostäder i Borås
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. Verkar för en trygg boendemiljö.


. Har nolltolerans mot korruption och mutor, 
   följer upp att det efterlevs.


. Vår personal genomgår kontinuerlig  
   kompetensutveckling.


. Attraherar och behåller kompetent personal.


. Utvecklar en effektiv resursanvändning i  
   våra fastigheter gällande energi- och  
   vattenförbrukning.


. Väljer miljömässigt hållbara byggmaterial  
   vid nyproduktion och löpande fastighets- 
   underhåll.


. Arbetar med ökad mångfald och jämnlikhet.


. Utvärderar våra leverantörer för att säker- 
   ställa att de lever upp till våra hållbarhetskrav.


. Har säker hantering av kunduppgifter och en  
   god digital teknik.


. Har långsiktig lönsamhet.


. Utvecklar en smart arbetsplats genom att  
   hänga med i digitaliseringen.


. Verkar för möjlighet till boinflytande,  
   samt påverkan på sitt boende och närområde.


. Strävar efter klimatsmarta transporter.


. Har ett samhällsengagemang i de områden vi  
   har våra fastigheter.
. Utvecklar mötesplatser i och mellan fastigheter.
. Anpassar våra fastigheter till förmodade  
   kommande klimatförändringar.
. Skapar förutsättningar för biologisk mångfald,  
   möjligheter till odling och levande ängsmark.
. Ligger i framkant vad det gäller ny teknik runt  
   el, vatten, avfall och uppvärmning.
. Fastigheter är flexibla efter unika kundbehov,  
   till exempel planlösningar.
. Har miljöcertifierade fastigheter.
. Samarbetar med kunder och leverantörer  
   för att uppnå bättre lösningar, vad gäller 
   källsortering, laddplatser.
. Utvecklar tjänster till exempel bilpool, cykel- 
   pool och logistikskåp för hemleveranser.
. Utvecklar en smart arbetsplats genom att  
   hänga med i digitaliseringen.


. Strävar efter ny teknik med uppkopplade  
   och digitala fastigheter.


Mycket viktigt


Mycket 
viktigt


Viktigt


Viktigt


Mest prioriterade områden enligt våra intressenter


,Vi verkar för en trygg 
boendemiljö och för 
att skapa mötesplatser 
mellan fastigheterna.


. Alltid sträva efter en trygg och säker  
   arbetsmiljö.
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Jag kom in som vd i bolaget i augusti 2020.  
Här möttes jag av ett stort hjärta hos mina med-
arbetare, mycket vilja och ett engagemang att 
verkligen göra skillnad för boråsarna. Att få vara 
med och bidra till att folk vill leva och bo i Borås 
tjänar ett högre syfte än att bara vara ett fastig-
hetsbolag. Det var den anledningen som gjorde 
att jag själv ville bli en del av bolaget. 


Vi har under hösten gjort många spännande 
förändringar för att framtidssäkra oss. Vi har 
med stort engagemang tagit oss an de olika 
utmaningar och möjligheter som Borås och 
bolaget står inför. Vi har bland annat omarbetat 
vår målprocess, uppdaterat våra långsiktiga mål, 
utvecklat en ny varumärkesplattform och utmanat 
oss själva i frågan ”gör vi rätt saker?”. Vi har  
också inlett ett stort arbete med det tillitsbaserade 
ledarskapet och jobbar alltid med laget för jaget.


En viktig del i vårt arbete under 2020 har varit 
en väsentlighetsanalys i syfte att förstå våra 
intressenters förväntningar på djupet och deras 


krav på oss. De huvudsakliga intressenterna kring 
bolaget (kunder, medarbetare och ägare) har 
medverkat i undersökningar och svarat på en 
rad frågor. Resultatet hittar ni i avsnittet ”Lyssna 
för att bli bättre”. Med den analysen har vi ett 
faktabaserat underlag från vilket vi kan fatta 
välgrundade beslut som tar oss framåt och ökar 
våra intressenters nöjdhet med oss. 


Som allmännyttigt bostadsbolag är det viktigt att 
kunna erbjuda bostäder till alla boråsare, vilket 
innebär att i våra produktioner finns boenden för 
alla livets faser. Allt från fastigheter med förskolor 
till äldreboenden. Vi finns för alla för att vi bryr 
oss om Borås. 


Mikael Hansson
VD AB Bostäder


VD har ordet


Bostäder till nya höjder 
År 2020 har varit ett mycket annorlunda år för alla. Så även för oss på Bostäder i Borås.  
Pandemin har fått oss att tänka nytt och utveckla oss själva som bolag för att möta 
våra kunders behov, och samtidigt ta stor hänsyn till det allvarliga läget i världen  
och i Borås.


VERKSAMHETEN


,Vi jobbar  
alltid med laget  
före jaget.
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VERKSAMHETENVERKSAMHETEN


Verksamhetsstyrning


Vi måste vara en proaktiv organisation som arbetar  
förebyggande. På ett tidigt stadium ska vi identifiera  
och omhänderta risker innan skada har hunnit uppstå.  
Vi hanterar både interna och externa risker– såväl strate-
giska, operationella, finansiella som risker kopplade till 
regelefterlevnad.  


Under 2020 genomfördes en omfattande genomlys-
ning och uppdatering av bolagets arbete med risker 
och riskanalysarbete. En utsedd referensgrupp med 
representanter från styrelsen arbetade tillsammans med 
ledningsgrupp och verksamhet. Arbetet resulterade i 


en riskpolicy, en intern kontrollplan för år 2021 samt ett 
årshjul kopplat till detta arbete. Detta ska tillsammans 
tydliggöra bolagets huvudprinciper för riskstyrning,  
hur riskhanteringsprocessen ska utövas samt vilka som  
är ansvariga.  


Risker
Under arbetets gång identifierades totalt 111 interna 
och externa risker. Av dessa kopplades 25 risker till den 
bolagsövergripande internkontrollplanen för fortsatt 
omhändertagande. Planen ska årligen följas upp och 
rapporteras till styrelsen och våra ägare i Borås Stad. 


Utvecklingen i världen går snabbt. Det påverkar AB Bostäders arbete, både på lång och kort sikt. 
Vi väljer att se möjligheterna. För att utveckla bolaget måste vi identifiera och arbeta med de 
risker som kan uppstå i bolaget – gör vi inte det är sannolikheten stor att vi inte uppnår ställda 
krav och mål. 


Ständiga förbättringar
Under 2020 utvecklade vi bolagets sätt att arbeta syste-
matiskt med utveckling och förbättring, vilket påverkar 
vårt hållbarhetsarbete på ett positivt sätt. I huvudsak 
innebär processen att våra strategiska och långsiktiga 
mål, som sätts i samråd med ägare, utgör grunden för 
våra övergripande årliga verksamhetsmål, vilka i sin tur 
bestäms av ledningen. Verksamhetsmålen mäts, visualise-
ras och följs upp månadsvis genom så kallade KPI:er (key 
performance indicators), och de utgör också grunden för 
utvecklingsarbetet på respektive avdelning.  
Ett decentraliserat ansvar ligger som grund för de 
aktiviteter som kopplas till verksamhetsmålen. Det ger 
medarbetarna möjlighet att styra och påverka sitt arbete.  
Målutveckling, trender och genomförandet av olika aktivi-
teter analyseras varje månad av ledning och avdelningar, 
så att eventuella avvikelser snabbt kan hanteras. Under 
2020 har vi även inlett ett systematiskt arbete i vissa delar 
av bolaget för att förbättra den operativa miljön. Initiativ 
och idéer i vardagen tas direkt om hand av förbättrings-
grupper som består av medarbetarna själva. Arbetssättet 
gör att vi snabbt hanterar olika möjligheter till utveckling 
och förbättring, inom hela bolaget.  Arbetssättet kommer 
successivt att byggas ut kommande år till att omfatta hela 
bolaget. 


Organisationens leverantörskedja
För att vi ska uppnå bolagets vision och mål gentemot 
ägare och hyresgäster måste vi ha flera samarbetsparters 
och leverantörer som ingår i vårt stora team. För oss är 
det självklart att de som arbetar för bolaget bedriver en 
affärsmässig verksamhet som uppfyller de lagar, krav och 
regler som ställs på verksamheten. Som leverantör hos 
oss representerar man bolaget.
Vi vill ligga i framkant och ständigt utveckla vårt arbete. 
Vi är övertygande att genom en regelbunden och trans-
parent dialog med våra leverantörer kan vi tillsammans 
identifiera vad som fungerar bra och vad som behöver 
förbättras.  
Vi bör arbeta ännu mer med uppföljning av våra avtal och 
samarbeten för att kunna säkerställa att våra leverantörer 
bedriver den affärsmässiga och sunda verksamhet som 
vi kräver. Genom avtalsuppföljning kan vi även säkra att 
vi får den kvalitet vi betalar för till rätt pris. Likaså måste 
vi vara en god beställare och våra leverantörer trogna. 
Det är vår skyldighet att förhålla oss till de avtal som har 
tecknats. 


Hållbar leverantörskedja
Arbetet med att skapa en hållbar leverantörskedja måste 
börja nu. Vi behöver skapa en strategisk planering för 
vilka varor och tjänster vi behöver, både på kort och lång 


sikt. Det leder till att vi i våra upphandlingar kan kravställa 
rätt saker på rätt sätt. Vid utvärdering av nya leverantörer 
ska vi först och främst se om leverantören kan erbjuda rätt 
produkt till rätt kvalitet, egenskaper och pris, men också 
om leverantören bedriver sin verksamhet på ett hållbart 
sätt, både ur ett socialt och miljömässigt perspektiv.
Totala inköp under 2020 uppgår till 434 527 tkr.  
Diagrammet på nästa sida visar fördelningen av bolagets  
inköp av varor och tjänster.  
Under år 2020 har totalt 19 upphandlingar enligt lagen 
om offentlig upphandling (LOU) genomförts. Avtal har 
tecknats med både nya och tidigare leverantörer som 
återkommande väljer att samarbeta och utföra tjänster 
hos oss. Det är vi glada för. Ett flertal av upphandling-
arna under året har berört projekt i och utanför våra 
fastigheter.   
Under hösten har det tagits nya tag med avtalsinvente-
ring och bolagets inköpsprocess. Under 2021 kommer 
detta arbete att intensifieras. Målet är att våra medarbetare, 
oavsett befattning, ska ges kunskap och förståelse om  
offentlig upphandling och våra skyldigheter och rättigheter 
kopplat till inköpsprocess och leverantörskedja.


Andelen lokala leverantörer
Som ett allmännyttigt bostadsbolag måste vi tillämpa 
lagen om offentlig upphandling. Det innebär att alla våra 
inköp genomsyras av likabehandling och transparens. Vi 
som offentlig aktör måste säkerställa att offentliga medel 
inte används konkurrenshämmade. Vi får därmed enligt 
lag inte rikta upphandlingar till lokala leverantörers fördel. 
Våra totala inköp av varor och tjänster från lokala leve-
rantörer uppgår till 56 procent. Med lokala leverantörer 
menar vi att leverantörens huvudkontor är lokaliserat 
inom Västra Götaland. 44 procent av övriga inköp sker 
nationellt, inklusive inköp som sker genom centrala in-
köpscentraler, till exempel allmännyttans inköpscentral HBV. 


Antikorruption
Vi har nolltolerans mot korruption och vi följer Borås 
Stads policy ”Hur vi motverkar oegentligheter” från 2019. 
Anställda och förtroendevalda i kommunkoncernen verkar 
på kommunmedlemmarnas uppdrag och ska vara sakliga 
och opartiska i sin tjänsteutövning. Medarbetare på bola-
get ska alltid handla på ett sätt som vi kan försvara både 
inför allmänheten och inom vår egen organisation. 


Rörlighet i leverantörskedjanskedjan
AB Bostäders relation med leverantörer är föränderlig. 
Ramavtalspartners med inköpsvolymerna av en tjänst eller 
vara som överstiger 615 tkr per avtalsperiod upphandlas 
vart annat år enligt LOU. Efter dessa två år finns möjlighet


Q4


Q1


Q2


Q3


Årscykeln för riskanalysen och internkontrollplanen illustreras nedan.


Internkontrollplan för kommande verksam-
hetsår rapporteras till Borås Stad. 
Månad: Oktober/november
Ansvarig: Ekonomichef


Internkontrollplan för kom-
mande verksamhetsår antas av 
styrelse på styrelsemöte.
Månad: Oktober
Ansvarig: Ekonomichef


Granskningar och kontrollaktiviteter i internkon-
trollplan för föregående verksamhetsår är utförda.
Månad: Januari
Ansvarig: Kvalitetscontroller


Uppföljning av intern- 
kontrollplan för föregående 
verksamhetsår presenteras för 
styrelsen.
Månad: Februari
Ansvarig: Ekonomichef


Ledningsgruppen påbörjar arbetet 
att uppdatera bolagets över- 
gripande riskanalys.
Månad: Maj
Ansvarig: Kvalitetscontroller


Workshop genomförs och upp-
daterad riskanalys sammanställs 
i rapport.
Månad: Juni
Ansvarig: Kvalitetscontroller


Den uppdaterade riskanalysen 
presenteras för styrelsen.
Månad: Augusti
Ansvarig: Ekonomichef


Kontrollaktiviteter tas  
fram och formuleras i en 
internkontrollplan för  
kommande verksamhetsår.
Månad: September
Ansvarig: Kvalitetscontroller


6 7


8


1


2
3


4


5


20  Bostäder i Borås 2120  Bostäder i Borås 21







Kategori Belopp tkr Förklaring


Fjärrvärme 50 381 


Media 64 656 El, vatten, fiber, tv, avfall, 
    renhållning, städning med mera.


Bygg 247 477 Nybyggnation, reparationer,
    planerat underhåll,  
    utrustning, material,
     fastighetsskötsel med mera. 


Konsulter 18 250 Externa konsulter


Borås Stad 4 382 Leasing bilar, drivmedel, 
    licenser med mera.  


Övrigt 49 377 Förbrukningsmaterial, 
    larm- och övervakning, IT, 
    licenser, företagshälsovård, 
    reklam, sponsring, inventarier, 
    friskvård med mera.


till förlängning med ett år i taget i två år, det vill säga max 
fyra år totalt per avtalsperiod. 


Försiktighetsprincipen
Vi omfattas av Borås Stad miljöpolicy och miljömål. Enligt 
miljöbalken (2 kap. 3 §) ska ”alla som bedriver eller avser 
att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra 
de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de 
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, 
hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden 
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.” 
Vi arbetar kontinuerligt för att försiktighetsprincipen ska 
tillämpas men vi behöver arbeta mer inom området.  
Vi behöver i kommande upphandlingar ställa krav på  
leverantörer så att hållbarhet och miljö beaktas.  
Exempelvis att de minska sin användning av miljöfarliga 
kemikalier, fokus på miljövänliga materialval och minimera 
utsläpp vid renoveringar och nybyggnationer. 
I våra fastigheter finns i dag en systematisk hantering 
av drift och styrning. Styr- och reglersystem hanterar 
vatten- och energiförbrukning för att skapa bästa möjliga 


förutsättningar för både miljö och hyresgäst. Energi-
effektiviseringar pågår ständigt genom att mäta och följa 
upp förbrukning. På flera av våra fastigheter finns också 
solceller; alla våra nyproduktioner förses med solceller om 
det är möjligt. 


Intern och extern etik 
Det finns ett antal rutiner och policydokument som är 
framtagna av vår ägare, Borås Stad, som vi lyder under, 
bland annat Borås Stads uppförandekod för leverantörer.  
Relevanta dokument finns i vårt ledningssystem Canea. 
Vidare tillhandahåller ägarna en visselblåsarfunktion.  
Det är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare 
och förtroendevalda i Borås Stad ska kunna anmäla all-
varliga missförhållanden begångna av personer i ledande 
ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas 
emot och hanteras på ett korrekt sätt. Syftet med funk-
tionen är att synliggöra särskilt allvarliga oegentligheter, 
som av någon anledning riskerar att inte nå fram till rätt 
adressat. Vi länkar direkt till visselblåsarfunktionen på vårt 
intranät, Insidan.


Fördelning av inköp på varor och tjänster 2020


VERKSAMHETEN


Totala inköp under 2020 uppgår till 434 527 tkr.  


15%


11%


1%


4%


57%


12%


Fjärrvärme Media Bygg


Konsulter Borås Stad Övrigt
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BOSTADSBESTÅND


Lägenheter: 6 635 st.


Färdigställda lägenheter: 142 st.


Påbörjade lägenheter: 144 st.  


Lokaler: 274 st.


Personer i kö: 34 914 st. 


Aktivt sökande i kö: 11 190 st.


Förmedlade kontrakt: 1 117 st.


Genomsnittlig kötid för kontrakt: 5 år


TRYGGHET


Upplevd trygghet skala 1-5: 


I min lägenhet: 4  


I mitt bostadsområde: 3,6


PERSONAL


Anställda: 118 st. heltidsanställda


3 visstidsanställda


Könsfördelning i företaget: 63 % män 


och 37 % kvinnor 


Könsfördelning av ledande  
befattning: 43 % män och 57 % kvinnor


Antal säsongsanställda: 70 st.


VERKSAMHETEN


Nyckeltal


Ledningsgruppen består av  
fyra kvinnor och tre män.


59,04
Nöjd kundindex: 59,04 %


4/3
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I Sverige stod bygg- och fastighetssektorn 2017 för 
utsläpp av växthusgaser på cirka 12,2 miljoner ton koldi-
oxidekvivalenter. Det motsvarade 19 procent av Sveriges 
totala utsläpp av växthusgaser. Enligt en bedömning som 
gjordes 2020 av Svenska Miljöinstitutet så utgör upp-
värmning 19 procent av den totala klimatpåverkan under 
förvaltningsskedet i svenska byggnader.


Värme
Vi har som mål att arbeta med förbättringar där de gör 
mest nytta. Därför är blir just uppvärmning en viktig del 
att arbeta med.  Vi analyserar fastigheterna månads-
vis och arbetar med ständiga förbättringar som leder till 
mer energismarta, energisnåla och optimerade fastig-
heter. Vi ser uppgraderingen av framför allt fastigheter 
byggda under 1950- och 1960-talet som den största 
utmaningen, där vi måste väga den stora ekonomiska 
investeringen som krävs mot de faktiska miljöeffekter som 
kan uppnås. 
Merparten av våra fastigheter är anslutna till Borås 
fjärrvärmenät. De fastigheter som inte har fjärrvärme, 
värms i stället upp av eldrivna värmepumpar. Samtliga 
fastigheters förbrukning förs in i ett digitalt system, 
KeepAnEye, som för statistik över förbrukning samt räknar 
ut normalårskorrigeringen*. Under året har vi utfört fastig-
hetsförbättringar som medfört minskad användningen av 
fjärrvärme med tre procent per kvadratmeter Atemp. 


Förnybar energi 
I de fall där vi själva bestämmer energislag, väljer vi alltid 
förnyelsebar energi. Vi köper fjärrvärme från Borås Energi 
och Miljö, vilken består av 99 procent fosilfritt bränsle.  
Under året har den fossila användningen varit mindre en 
1 procent och enligt Borås Energi och Miljös ”Bränslemix 
och emissioner 2020” så ingår olja till avfallspannors start- 
och stödbrännare,  55,7 procent består av biobränsle och 
42,4 procent av avfall.  
Bränslemixen för fjärrvärmeproduktionen har gått från 
olja till avfall och biobränsle, vilket har medfört att utsläp-
pen av fossil koldioxid minskat avsevärt.  
Tillsammans med andra större fastighetsägare i Borås 
deltar vi i Prisdialogen. Prisdialogen är ett koncept som 
Sveriges Allmännytta, Riksbyggen och Energiföretagen 
Sverige har arbetat fram i syfte att tillhandahålla en rimlig, 
förutsägbar och stabil prisändring på fjärrvärme.  


Den ökade elförbrukningen  
Arbetet med att göra energiförbättringar i våra fastighe-
ter kan medför en missvisande data kring elförbrukning, 
exempelvis för en fastighet där det installeras värme-
pump för återvinning av frånluft. För en sådan fastighet 
kommer fjärrvärmeförbrukningen att minska samtidigt 
som elförbrukningen kommer att öka. För nuvarande 
bestånd av fastigheter finns möjligheten att tillsätta just 
värmepumpar. Det skulle medföra en viss förflyttning av 


Med omtanke för miljön
Med en marknadsandel på ca 12 procent påverkar vår verksamhet omvärlden. En fastighets samtliga 
produktionscykelfaser genererar utsläpp. Utsläpp som har en miljöpåverkan i form av växthusgaser.


VERKSAMHETEN


mediaförbrukning där mediet el ökar i paritet med minsk-
ning av fjärrvärme.   
Även installation av laddpunkter för elbilsladdning med-
för en ökad förbrukning av el. Ett arbete har inletts med 
att särskilja den förbrukade elen från elbilsladdning från 
fastighetselen. Det skulle kunna anses vara av vikt när 
elektrifieringen av bilar ökar och så även vår infrastruktur 
av laddstolpar. Elförbrukningen av laddstolpar torde 
kunna ge ett missvisande resultat kring fastighetsförbätt-
ringar av elförbrukning.   


Påverkan på hyresgästers förbrukning
Av totalt 6 635 stycken lägenheter har vi individuell 
mätning och debitering, så kallad IMD, installerat i  
1 505 lägenheter. Det är för närvarande det mest effek-
tiva sättet för att få till en beteendeförändring hos våra 
hyresgäster. IMD innebär att vi läser av och debiterar 
hyresgästen för den faktiska förbrukningen. Det tenderar 
att minska den faktiska förbrukningen när hyresgästen får 
ta ansvar för sin egen förbrukning.  
Kontinuerlig övervakning av våra fastigheters vattenför-
brukning hjälper oss att hitta avvikelser som vi skyndsamt 
kan agera på, där det vanligaste felet är en läckande 
toalettstol eller en läcka i kulvertledningen.   
Borås Energi och Miljö är ansvariga för att leverera 
dricksvattnet och ta hand om avloppsvattnet i våra  
fastigheter.


Vi bygger för både människor och miljön  
112 lägenheter på Hulta Torg färdigställdes i början av 
året. Ombyggnationen av torget har förutom att skapa en 
positiv flyttkedja även öppnat upp området och det finns 
en ökad trygghetskänsla.  Fastigheten i sig är utrustat 
med en solcellsanläggning som under året producerat 


22,86 MWh. Det motsvarar 45 procent av den totala årli-
ga förbrukningen av fastighetsel för samma fastighet.  
Eller för att driva elva mindre lägenheter under ett år,  
2 000 kWh/år enligt Statistiska centralbyrån.  
Vi har under ett antal år arbetat med att byta ut våra 
ljuskällor i allmänna utrymmen från brytarstyrda glödlam-
por till närvarostyrd LED-belysning. Det gör vi för att kun-
na minska elförbrukningen och öka tryggheten med en 
bättre belysning. Även ytterbelysning, såsom fasad och 
stolpbelysning, har bytts under året till mer energisnåla 
LED-armaturer.   


 
Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll (HLU)
På grund av coronapademin har vi inte haft möjlighet att 
utföra hyresgäststyrda renoveringar i samma utsträckning 
som vi normalt sett gör på ett år. Totalt renoverades 398 
lägenheter, att jämföras med 1 005 lägenheter under 2019. 


Förberedelser för klimatdeklarationer
Enligt ett lagförslag som ska börja gälla från 1 januari 
2022 ska byggherren göra en klimatdeklaration för alla 
nya byggnader som uppförs och kräver bygglov.  
En klimatdeklaration innebär att man beräknar utsläpp 
av växthusgaser från byggskedet för byggnaden som ska 
uppföras för att sedan deklarera detta som byggnadens 
klimatpåverkan. Byggskedet omfattar uttag av råvaror, 
tillverkning av byggprodukter, arbete på byggarbetsplat-
sen och transporter.  
Vi har under året tagit del av den översiktliga processen 
hur en klimatdeklaration ska gå till och kommer under 
2021 genomföra fördjupad utbildning för berörd perso-
nal. Vi ser en utmaning i att tillhandhålla spetskompetens 
i bolaget inom området.


Förbrukning  2018 2019 2020  enhet


Total vattenförbrukning  829 26 797 482 808 685 m3


Total energiförbrukning  75 508 73 389 72 526,7 MWh


Producerad el via solceller  el  81 111,22 MWh


Använd el som förbrukats 
av fastighetsbeståndet  total 124,5 122,4 118,5 kWh/m2 Atemp


(normalårskorrigerad) varav  fjärrvärme 108,3 107,1 103,8 kWh/m2 Atemp


  el 16,2 15,3 14,7 kWh/m2 Atemp


Vattenförbrukning i beståndet  total 1,37 1,33 1,32 m3/m2 Atemp


*Normalårskorrigering, även kallat vädernormalisering, innebär att konsumtionsvärden räknas om för att ta hänsyn till 
förändringar i temperatur och utomhusklimat. En sådan omräkning gör att det går att jämföra värden mellan år, utan att 
avvikande väderförhållanden ställer till det i beräkningarna. Data hämtas från väderstationer.  
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Med ansvar för miljön
Vårt ansvar för miljön sträcker sig längre än till att bara ta hand om själva materialet. Tillsammans 
med hyresgäster, Borås Stad och andra samarbetspartners har vi skapat förutsättningar för nya 


arbetstillfällen samt renare och trivsammare områden.  


Tre viktiga händelser under året . Återvinningsplatsen på Norrby har öppnat. . Ungdomsgrupperna på Hässleholmen och Hulta är  
     vardagshjältar.. Vi förbereder oss för ett nytt insamlingssystem.


Återvinningsplatsen på Norrby har öppnat. Bolaget har 
börjat förbereda inför ett nytt hanteringssystem för hus-
hållssopor.   
På en del av våra områden har vi problem med avfalls-
hanteringen som kan härledas till våra hyresgäster.
Det handlar dels om hushållsavfall, dels från avfall som 
hyresgästerna ställer på vindar och i källare. På båda 
dessa områden arbetar vi aktivt – dels för att underlätta 
sopsortering, dels av brandskyddskäl. 


Unga förebilder
De tre ungdomsgrupper vi samarbetar med från Hulta 
fritidsgård och den öppna ungdomsverksamhet i Hässle-
huset, fortsätter att hålla rent och snyggt i sina områden. 
De är med och bidrar till en positiv utveckling där de 
är verksamma och vi är enormt tacksamma för det fina 
samarbete vi har med dem och för den värdefulla insats 
de gör både i sitt område och för miljön. De är sanna 
förebilder för många unga och vuxna.


Nya arbetstillfällen
Återvinningsplatsen, eller ÅVP som den också kallas, har 
varit på gång under flera år. Men det var först 2020 som 
alla bitar föll på plats. Samarbetet mellan Arbetslivs-
förvaltningen och Borås Energi och Miljö har gjort det 
möjligt för våra hyresgäster att enkelt göra sig av med sitt 
grovavfall. ÅVP på Norrby öppnade i juni och vi kan se ett 
stadigt ökat antal besökare för varje månad som går.  
Återvinningsplatsen underlättar inte bara för våra hyres-
gäster och medarbetare, det har också skapat sysselsätt-
ning. Vid årets slut var det 11 stycken som arbetar med 
ÅVP och städinsatser på Norrby.  De har olika bakgrunder 
och till hela arbetsgruppen hör även två handledare.   


Sopsortering och återvinning. En till två gånger per år anordnar bolaget grovsops- 
 dagar i våra områden då vi, tillsammans med Borås  


 Energi och Miljö, ger hyresgästerna möjlighet   
     att göra sig av med större avfall.   . På Distansgatan och Våglängdsgatan ställer vi upp  
 containrar för att minska nedskräpning i våra fastigheter  
 vid månadsskifte för in- och utflyttning.
 . Vi har återvinningsstationer i centrum. I övriga  
      områden så hänvisar vi till närliggande återvinnings- 
      stationer. . I juli 2020 öppnade en ny återvinningsplats och åter- 
      vinningsstation på Norrby. Den ersätter tidigare  
      månadscontainrar och är endast till för de boende på  
      Norrby. 


Hantering av hushållssopor. Vid varje fastighet finns det möjlighet att slänga mat- 
avfall och brännbart. Vi har totalt 559 kärl i varierande 
storlek. Men vi har inte möjlighet att ta fram separata 
uppgifter för volymen.  . Åren 2021–2023 ett nytt avfallssystem implementeras 
i Borås. Fastighetsnära insamling kommer att betyda att 
det blir enklare för våra hyresgäster att sortera sitt avfall. 


Farligt avfall
Bolaget har genererat totalt 12 188 kg farligt avfall 2020.  
Vi har bytt ut 750 kyl- och frysenheter, vilket motsvarar 
cirka 37 500 kg.


Material
I entreprenader och underhåll som bedrivs av upp-
handlade entreprenörer ställer vi krav på miljölednings-
system och avfallshantering. Men vi har inget samlat 
uppföljningssystem för att kontrollera hur entreprenö-
rernas arbete genomförs och vilket resultat det ger. 
Naturvårdsverkets skärpta krav på inrapportering av 
farligt avfall ser vi därför som en hjälp i att säkerställa så 
att detta rapporteras in. Under året uppdaterade vi rikt-
linjerna kring nyproduktion. Vi valde att använda samma 
rapporteringssystem, Sunda Hus, som Borås Stad. På så 
vis  skapar vi en långsiktig strategi där vi kan kontrollera 
både vad som byggs in i våra fastigheter samt enkelt hitta 
enskilda produkter. Sunda Hus är för närvarande bara ett 
krav vid nyproduktion.
Som en del av vårt fortsatta hållbarhetsarbete kommer vi att 
fördjupa oss ytterligare i frågan kring material under 2021.


Kommentar till redovisningen   
Det är inte möjligt för oss att rapportera den totala vikten av avfall som genereras  
i ton och en uppdelning i fraktioner med nuvarande rapporteringsrutiner.  
Vi ser det som ett stort utvecklingsområde inför framtiden. I dagsläget redovisas 
exempelvis inte byggavfall, vilket är ett område där vi har stor möjlighet att påverka 
både mängd och hantering. Vi anar att mängden är betydande.   
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Saker som  
sprider glädje:


   Omsorg
   Skratt
   Hopp
   Leenden


q  


q  


q  


q  
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Hållbart engagemang


Tillsammans gör vi skillnad
Hos oss bor det en stor blandning av gamla och unga med olika kulturer, intressen och nationaliteter. 
Våra samarbeten är viktiga för verksamheten och vi engagerar oss i allt från Borås Folkhögskola, som 
vi dessutom var med och grundade, till samarbetet Borås rent och snyggt. Men framför allt arbetar 
vi med engagerade eldsjälar i våra områden. Vi har valt att lyfta fram några av de personer som varje 
dag väljer att göra skillnad. För oss är det lika med hållbarhet. 


VERKSAMHETEN


Namn: Vedad Aganovic, IF Elfsborg
Brinner för: Att hjälpa människor till ett bättre liv


Jag har förmånen att få arbeta med alla människors lika 
värde, att ge varje person en bra och rättvis möjlighet 
att skapa ett tryggt liv åt sig och sin familj. Tack vare min 
arbetsplats har jag ett stort kontaktnät som kan öppna 
många dörrar för människor som befinner sig, eller är 
på väg ut i utanförskap. Min bakgrund som flykting från 
Bosnien gör också att jag kan relatera till många av de 
människor jag möter. Jag vet hur det är att bygga upp 
sitt liv igen, i ett nytt land. Jag kan både förmedla, leda, 
coacha och visa vägen. Belöningen ligger i att hjälpa 
människor till ett bättre liv. När jag möter dem på gatan 
med leenden på sina läppar, då blir jag glad.


Namn: Emil Jylhänlahti, Borås AIK
Brinner för: Att inspirera och göra skillnad


Fotbollen ger mig möjlighet att jobba med värdegrunds-
relaterade frågor. Det handlar inte bara om att utveckla 
barnens fotbollskunnande, det är också otroligt mycket 
jobb med allt som rör värderingar. Jag vill att alla barn 
ska respektera varandra både på och utanför fotbolls-
planen. Bra kamratskap och vikten av begreppet ”allas 
lika värde” är grundpelare i mitt arbete. Att vara en bra 
förebild, kunna inspirera och sprida glädje med världens 
roligaste leksak (fotbollen) är fantastiskt och något som 
jag kommer fortsätta med i många år till. Glädjen som jag 
får, och känslan av att kunna göra skillnad, är de största 
drivkrafterna och anledningen till att jag jobbar med barn 
och ungdomar. 


Namn: Daniel Karlsson, Borås Pride
Brinner för: Att bekämpa orättvisor  
och skapa en bättre värld


Det borde vara en självklarhet att alla människor 
skall få leva fritt, älska vilka man vill och känna 
sig lika viktig och lika mycket värd som alla 
andra. Men tyvärr ser samhället inte ut så och 
därför är Borås Prides arbete så oerhört viktigt. 
Det kan låta klyschigt, men så länge orättvisorna 
finns, så finns vi och vårt arbete mot dem.
Jag blir glad när jag ser skillnaden som vi gör. 
Det kan vara att välkomna en ny person till vår 
verksamhet, en gemenskap fri från samhällets 
skadliga normer och förtryck. Eller att hjälpa en 
person med funderingar kring hbtqi-personer, 
exempelvis en anhörig som kanske inte vågat 
fråga någon innan. Min passion ligger i att enga-
gerat och målmedvetet bekämpa orättvisorna 
som finns i samhället. Och även om energin kan 
variera från dag till dag så är jag ändå tacksam 
för min uppväxt som har format mig till den jag 
är idag, där jag har modet och energin att vara 
med och försöka förändra världen till det bättre.    


Namn: Vildana Aganovic, Norrby IF
Brinner för: Att öppna dörrar för de  
som står utanför samhället


I mitt arbete träffar jag både kvinnor som har bott 
länge i Sverige och de som bara varit här en kort 
tid. Det som oroar mig är att man kan ha bott här i 
20 år utan att kunna vare sig språket eller de sociala 
koderna. Det är just detta som jag vill förändra. 
Jag vill öppna dörrar för mammor som står utanför 
samhället, men som inte själva vet vilket steg de 
ska ta. Min roll är att vara en länk mellan dessa två 
världar. Jag lyssnar på deras behov och sammanför 
dem med människor som de sedan kan fortsätta 
utvecklas tillsammans med. Att jobba med dessa 
kvinnor är det roligaste och det viktigaste jobbet 
jag någonsin har haft och kommer att ha. De är 
min största drivkraft och jag vill göra dem synliga 
för många fler. Jag blir så glad av alla möten, all 
kärlek och uppskattning som jag får. All kunskap 
som jag samlar på mig av dessa underbara och 
starka kvinnor. Jag känner mig stärkt när jag ser att 
vi verkligen gör skillnad. När jag blir väckt tidigt på 
morgonen av någon som bara vill meddela att det 
vi har gjort tillsammans, det vi har försökt, att det 
har gått vägen och att höra glädjen i rösten.  
Det är min glädje. 
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VERKSAMHETEN
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Utöver externa samarbeten jobbar vi även brett inom bolaget med att skapa aktiviteter som leder 
till gemenskap och socialt engagemang för våra hyresgäster.  Vi vet att samspelet mellan oss och 
de boende är en av de viktigaste pusselbitarna för att få hyresgästerna att känna sig delaktiga i de 
beslut som tas om deras närområde.


Samhällsengagemang


Utveckling tillsammans


Dialogen med hyresgästerna är en förutsättning för att  
vi ska kunna tillfredsställa deras behov och önskningar.  
I våra löpande undersökningar framgår det att trygghets-
skapande åtgärder ligger högt på agendan. Trygghet 
skapas bland annat genom att man känner sina grannar 
och det försöker vi att möjliggöra genom en rad aktivi-
teter.  Det personliga mötet har i många fall försvårats 
av pandemin, men samtidigt har det visat sig att en hel 
del sammankomster går att lösa ändå. Under året har 
många av våra ordinarie aktiviteter övergått från fysiska 
till digitala möten, vår Bo-skola för vuxenutbildningar är 
ett exempel. De aktiviteter som kunnat genomföras som 
planerat har skett utomhus i mindre grupper.


Aktiviteter
I början av året höll vi en nyinvigning av den renoverade 
mötesplatsen på Sjöbo. Det blev en härlig fest-stämning 
med mat från världens olika hörn. 
No Limit: Artscape Edition Borås 2020 var en av de största 
aktiviteterna som genomfördes i våra områden under 
året. Tolv fasadstora konstverk skapades på våra  
fastigheter på Norrby och lockade mängder av besökare, 
av vilka många aldrig tidigare befunnit sig i stadsdelen. 
Utställningen fick stort genomslag i så väl Borås som res-
ten av Sverige, då media uppmärksammade projektet. 
När vi byggde om en lekplats på Norrby var det barnen 
som bestämde utformnignen. Vi engagerade street 
art konstnären Adam Algotsson till att skapa fyra stora 
3 D-målningar som aktivitetsbanor på innergården på 
Billdalsgatan. Vi  började också arbetet med att göra om 
grönytan med fler sittplatser och en ny grillplats. 


För att bryta ensamheten och känslan av isolering hos 
våra äldre besökte vi våra trygghetsboenden i våras.  
Tillsammans med en lokal kör bjöd vi på sång och dans 
på innergårdarna och lät de boende dansa och sjunga 
med på avstånd. Den aktiviteten var väldigt uppskattad 
och vi valde därför att fortsätta konceptet med fler musik-
inslag under sommaren. 
En annan populär aktivitet var att plantera blomsterlökar  
i form av stora hjärtan tillsammans med våra hyresgäster,  
så att de under nästkommande vår kan glädjas åt 
blomsterprakten. Intresset för växter och odling är stor 
bland våra boende och stort fokus har lagts på det under 
våra uteaktiviteter. Till exempel har man delat med sig av 
kunskap inom lieslåtter, naturvård och skötsel av ute-
miljöer. Fröer har såtts och insektshotell har byggts. Att 
värna om den biologiska mångfalden är ett intresse som 
växer och som vi kommer att fortsätta att utveckla.  
Utomhusbingo och tipspromenader är också aktiviteter 
som fungerat bra och det har varit mycket uppskattat på 
de platser vi besökt. 


Samarbete
Vårt samarbete med ungdomsgrupperna från Hulta och 
Hässleholmen som håller rent och snyggt i sina områ-
den, är något vi värderar högt. Dessa ungdomar visar en 
framåtanda och ett stort engagemang för sitt närområde. 
De blir viktiga förebilder och gör en otroligt viktig insats. 
Vi är tacksamma för deras engagemang och hoppas på att 
utveckla likande samarbeten även i andra områden. 
Ett annat samarbete som direkt gav positiv respons var den  
sommarverksamhet som IF Elfsborgs feriearbetare hade i
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Det är viktigt att 
vi har ett samhälls-
engagemang i de 
områden vi har 
våra hyresgäster.


flera av våra områden. Deras uppdrag var att aktivera skol-
lediga barn och unga. Detta samarbetet hoppas vi kunna  
fortsätta med även i framtiden.  Vi har även genomfört 
ett antal aktiviteter med Kulturskolan och Navet Science 
Center på olika områden för att skapa förutsättningar för 
barnen att aktivera sig efter skolan.  


Fotbollsskola
Vi fortsätter tillsammans med Kronängs IF och Borås AIK 
att arrangera fotbollsskola på Göta och Hulta under både 
vår och höst. Fotbollsskolan är ett bra sätt att få unga att 
känna gemenskap och lära känna nya vänner och samti-
digt vara aktiva. Bland lagsporter bygger man ofta upp en 
tolerans och laganda som är viktig för framtiden.


Hela Borås Online
De traditionsenliga områdesdagar som vi tidigare haft tillsam-
mans med Borås Stad, lokala föreningar och samarbetspart-
ners, är ett bra exempel på en aktivitet som genomfördes i 
ny skepnad.  Genom att samarbete med Borås Stad, ABF, 
Västra Götalandsregionen och Borås Folkhögskola kunde vi 
genomföra en digital livesändning i december, Hela Borås 
Online.  Sändningen bjöd på sång och musik och filmer från 
flera av stadens områden. Allt leddes av radioprofilen Sarit 
Monastyrski som konferencier. 
Tillsammans med Borås Stad har vi också kunnat arrrangerat 
Förebildsgalan på Hässleholmen och Norrby Nobelpris. 


VERKSAMHETEN
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möjlighet till sociala möten och ökad hållbarhet för sta-
den, då odlingar gynnar biologisk mångfald. Det ger oss 
också en renare luft att andas. 


Odla för trygghet och miljö
Ur ett miljöperspektiv behöver våra städer mer grönska, 
olika sorters växter och träd. Gröna ytor förbättrar luft-
kvaliteten och fungerar ljuddämpande på omgivningen. 
Stadsodling skapar inte bara liv utan det skapar också 
högre trivsel och trygghet. Tryggheten i våra områden är 
en av våra viktigaste frågor och genom granngemenskap 
och människors närvaro får den lättare kraften att gro. 


Ny mötesplats
Under året som gått har en ny odlingsplats anlagts på 
Kapplandsgatan på Hässleholmen. Odlingen har 14  
odlingslotter och dessa blev direkt uppbokade. 


Vi ser ständigt över möjligheterna att utveckla våra 
områden och ge odlingen som integrationsform och 
mötesplats en större plattform. I nuläget har vi 9 anlagda 
odlingar med totalt 154 odlare och ett flertal pallkragar i 
våra områden, och många står i kö för att få odla. 


 
För att vi bryr oss
Ett av våra viktigaste uppdrag är att våra hyresgäster 
ska känna delaktighet och ha möjlighet att påverka sin 
närmiljö. Att få möjlighet att odla i sitt närområde är en 
viktig del i detta. 
Efterfrågan på odlingslotter har under året varit större än 
någonsin och det är tydligt att odlingarna fyller en stor 
funktion i mångas vardag, både vad det gäller välmåen-
de, sysselsättning och i att skapa nätverk. Stadsodling 
bjuder in till samtal mellan människor och det är en viktig 
del i att utveckla hållbara trivsamma områden.


Hållbart engagemang


Stadsodling är mer än 
bara grönsaker


VERKSAMHETEN


Stadsodlingarna är en viktig del för att skapa förutsätt-
ningar för sociala mötesplatser där integration mellan 
olika människor är kärnan i verksamheten. Stadodling är 


också en långsiktigt utveckling mot en mer hållbar stad 
–inte minst eftersom denna aktivitet också för med sig 
mervärden som förbättrad folkhälsa, ökad integration, 


Våra stadsodlingar  är populära,  
samtidigt är de en del av vårt CSR-arbete.
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Mellan husen, mattställningarna och parkeringarna växer squash, rädisor och morötter. Där prunkar 
blommor och kryddor. Denna säsong är skratten lite mer lågmälda än vanligt och det bjuds inte på 
några kramar. Året som gått har varit annorlunda på så många sätt och vi har fått söka nya vägar 
att umgås på. Covid-19 har gjort att naturen och utemiljön blivit en än mer självklar mötesplats där 
man kan umgås och samtidigt hålla avstånd till varandra. 
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Medarbetarna är bolagets största tillgång för att skapa en 
attraktiv och marknadsmässig produkt och tjänst. Genom 
att ha engagerade, drivande och delaktiga medarbetare 
har vi större möjlighet att klara nuvarande och framtida 
utmaningar. Vi jobbar med jämställdhet och mångfald för 
att våra medarbetare ska känna sig trygga och må bra. 


Kompetensutveckling 
Kompetensutveckling är en viktig del av det årliga utveck-
lingssamtalet. Utvecklingsinsatser sker genom träning, 
handledning och ibland genom kurser/utbildning.  
Medarbetarnas kompetensutveckling skapar mervärde 
både för individ och för bolag. För en perfekt matchning 
behöver vi kartlägga vår kompetens både på individ- och 
gruppnivå och vilken kompetens behöver vi i dag, och vad 
behöver vi i framtiden? 
Med en kartläggning får vi bättre förutsättningar att planera 
och följa upp genomförda utbildningar. Det är ett av våra 
fokusområden under 2021. 
Vi har ett kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR. 
Avtalet ger rätt till förebyggande insatser, aktiva om-
ställningsinsatser och ekonomiska omställningsförmå-
ner. Förebyggande insatser skapar förutsättningar för 
omställning och kompetensutveckling under arbetslivet. 
Som arbetsgivare har vi möjlighet att söka medel för kom-
petensutveckling för att möta morgondagens behov och 
förebygga arbetsbrist.  
I det årliga utvecklingssamtalet är kompetens och framtida 
möjligheter en viktig fråga. Chef och medarbetare planerar 
och genomför tillsammans kompetensutvecklingen för året.  
Att fundera på framtiden, “Vad gör jag om några år?”,  
är också en viktig fråga.  
Vi ser kontinuerligt över våra interna karriärvägar och hur 
vi förbereder oss för framtida avgångar. Om vi har interna 
kandidater med ett mål att gå vidare inom bolaget så för-


söker vi ha en öppen dialog om hur en sådan utveckling 
kan se ut. Genom att koppla kompetenskartläggningen till 
de olika rollerna har vi möjlighet att skapa en karta med 
tydligare interna karriärvägar.  


Ledarskap  
Under året har resan med att utveckla ledarskapet i 
organisationen förbättrats. Vi ska vara förebilder och kul-
turbärare. Ledarskap är en strategisk viktigt förmåga och 
därför startade vi upp Bostäder Academy i början av året. 
Hälften av våra chefer har deltagit i den första omgången. 
Utbildningen har haft stort fokus på ledarskap, kommuni-
kation, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och arbetsrätt. 


Attrahera och behålla kompetent personal
Ett annat viktigt initiativ där vi har kommit en bit på väg är 
Great place to work, som ger oss förutsättningar att kunna 
mäta utvecklingen i vårt ledarskap och företagskultur. 
Under maj månad genomförde vi en medarbetarunder-
sökning i miniformat för att följa upp mätningen som 
utfördes i oktober 2019. Svarsfrekvensen var lägre jämfört 
med den stora mätningen från 89 till 63 procent, dock 
visar resultatet en positiv förflyttning av hur medarbetarna 
uppfattar bolaget som arbetsplats. Områden som stack ut 
extra mycket var chefers involvering av medarbetare i be-
slut, information om viktiga beslut och att chefer har blivit 
tydligare med sina förväntningar på medarbetaren. 
En ny medarbetarundersökning var planerad till decem-
ber 2020 men eftersom bolaget under hösten både har 
tillsatt en ny vd samt arbetat fram en ny varumärkesplatt-
form och långsiktiga mål fattades beslutet att skjuta upp 
undersökningen till 2021. Som en del av vårt förmånspro-
gram erbjuds alla medarbetare ett friskvårdsbidrag upp 
till 2 000 kr per år. Vi bekostar även bildskärmsglasögon 
och erbjuder flextid.


Med omtanke om vår  
personal
Vi har som mål att vara en hälsosam arbetsplats med en arbetsmiljö som ger positiva effekter för 
alla medarbetare. Bolaget ska kännetecknas av engagemang, professionalism och lärande. Alla 
medarbetare ska ha bra förutsättningar för att göra goda arbetsinsatser i en trygg och säker miljö. 


,Vi strävar efter  
ledare som är  
skickliga på att få 
alla medarbetare att 
dra åt samma håll.
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Vi möts utomhus 
En stor del av vår företagskultur handlar om att mötas.  
När vi möts skapar vi förutsättningar för bolaget att se sam-
ma saker. Coronapademin har tvingat oss till att tänka nytt, 
för vi ställer inte in, vi tänker nytt. Våra frukostmöten stöptes 
om till digitala sammankomster där frukostpåsar delades ut 
till medarbetarna, bland annat med närproducerat innehåll 
från Vänga Kvarn, ett lokalt bageri utanför Borås. På så sätt 
gjorde vi en trevlig sammankomst av mötena, trots avståndet. 
För att fira in sommaren hyrde vi en glassbil, full av närpro-
ducerad och ekologisk glass. Vi åkte till alla våra medar-
betare och passade även på att fråga om bra sommartips 
som vi sedan publicerade på vår intranät, Insidan. 
Att vid pension tacka en medarbetare för gott arbete, är 
viktigt för oss. För att förhålla oss till de rådande restrik-
tionerna genomfördes avtackningarna utomhus och med 
slottider.  Med hjälp av lokala företag skapade vi miljöer 
som präglades av omtanke och värme. Avtackningarna 
blev så sätt både annorlunda och minnesvärda.  
Julavslutningen utförde vi även den utomhus, varje avdel-
ning för sig. Efter en gemensam promenad med alla tea-
mets medlemmar dukades det upp med glögg, julmust, 
pepparkakor och lussebullar på ett passande ställe. Där 
överlämnade cheferna julklappar till sina medarbetare och 
tackade för det gångna året och sedan avlutade vi med en 
trevlig fikastund.


Arbetsmiljö
Arbetsmiljö är ett prioriterat område som vi arbetar kon-
tinuerligt med. Bolagets mognadsnivå kring systematisk 
arbetsmiljöarbete har förstärkts under året. Men vi nöjer 
oss inte, fortsatta satsningar kommer att krävas för att 
arbetsmiljö ska vara en naturlig del av vår vardag. 
I de fall där vi kontrollerar en arbetsplats men inte har någ-
ra egna anställda,  säkerställer vi arbetsmiljön genom att 
ställa krav i upphandlingen på kollektivavtal eller liknade. 


Risker och tillbud 
En viktig del i säkerhetsarbetet är att förebygga olyckor 
och ohälsa genom att identifiera risker i arbetsmiljön.  
Vi använder oss av IA, ett systemstöd för att rapportera 
och utreda händelser i form av risker, tillbud och olyckor, 
utvecklat av AFA Försäkring. Alla medarbetare har en app 
i telefonen som gör det enkelt att rapportera in en hän-
delse som behöver utredas. Chefer och skyddsombud har 
därmed ett bra stöd när de utreder och planerar åtgärder 
för att minimera och eliminera risker. 
år 2020 skedde 28 olycksfall där 2 fall resulterade i sjuk-
frånvaro. I det ena fallet var det en fallolycka på grund av 
ishalka. I det andra fallet var det en överansträngning som 
ledde till nack- och ryggbesvär. Utredningen visade på ett 
arbetssätt med stora risker i ergonomin när medarbetaren 
hanterade tunga bränsledunkar. En pump köptes in och 
med den som hjälp kan man nu hantera bränslet utan 
tunga lyft. 
Inrapporteringen av händelser i arbetsmiljön har ökat 
under året och vi nådde vårt mål på högst 100 inrappor-
terade tillbud och risker. I förhållande till olyckor är det en 
för liten andel och målet är 10 tillbud per olycka. 
Under hösten 2020 startade vi en utbildningsinsats för 
att öka kompetensen och förmågan att se risker i vår 
arbetsmiljö. Utbildningen var mycket uppskattad och gav 
önskad effekt. Då den genomförs i team har vi tyvärr fått 
ta en paus på grund av pandemin. 
Inom vår fastighetsskötsel genomförs skyddsronder fyra 
gånger per år. Fokusområden för ronden är anpassade 
för arbetet som är aktuellt i förhållande till årstid. På våra 
kontor genomförs ronder två gånger per år. Arbetsmiljöar-
betet följs upp och koordineras övergripande på de kvar-
talsvisa arbetmiljökommittémöten där ledningsfunktioner 
från våra olika verksamheter tillsammans med fackliga 
parter är representerade.
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VERKSAMHETEN


Olycksfall, tillbud och risker januari – december 2020


Kort information om våra medarbetare


Kollektivavtal
Medlemmar i Sobona, kommunala 
företagens  
arbetsgivarorganisation. 
Kollektivavtal HÖK/ÖLA 
Allmänna Bestämmelser.


Anställningsförhållanden
Personalomsättning: 7,8 %
Nyanställning: 13 personer


Hälsa och säkerhet
Olycksfall med frånvaro: 2 st.
Antal frånvarodagar olycksfall: 10 st.
Olycksfall utan frånvaro: 26 st.


Tillbud: 49 st. 
Riskobservation: 51 st.
Färdolycksfall: 2 st.
Arbetssjukdom: 0 st. 


Utbildning
Alla medarbetare följs upp två gånger 
om året genom utvecklingssamtal 
och uppföljningssamtal.


Mångfald och jämställdhet
Kön alla anställda:
Män: 67.%, kvinnor: 33.% 
I ledande befattning:
Män: 43.%, kvinnor: 57.%


Ålder alla anställda:
Under 30 år: 7 st.
30 – 50 år: 51 st.
Över 50 år: 60 st.


Interna informationskanaler
Ett fysiskt och två digitala möten.
297 nyheter  publicerades på  
Insidan under året. 
Månadsbrev med start i oktober.
Tv-skärmar i alla lunchrum.
Arbetsplatsträff (APT) en gång i 
månaden. 
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GRI-index 2020
GRI Standard Upplysning Namn på upplysning Kommentar Sida


102 102-1 Organisationens namn AB Bostäder i Borås


102-2 Varumärke, produkter och tjänster 8, 48


102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor. Borås, Sverige


102-4 Viktiga länder där  
organisationens verkar.


All verksamhet bedrivs i Borås. Merparten 
av leverantörer finns i Sverige.


102-5 Ägarstruktur och organisationsform 48–49


102-6 Marknader som orgnisationen är verksam på. Borås, Sverige


102-7 Organisationens storlek 24,51


102-8 Information om medarbetare 24,43


102-9 Organisationens leverantörskedja 22–23


102-10 Väsentliga förändringar av organisation och 
dess leverantörskedja


21–22


102-11 Tillämpning av försiktighetsprincipen 22


102-12 Externa principer eller andra initiativ som 
organisationen stödjer


32–37


102-13 Medlemskap i branschorgnisationer Sveriges Allmännytta


102-14 Vd-ord 19


102-15 Påverkan, risker och möjligheter 8, 20–22


102-16 Värdegrund, policy, standard 8


102-17 Intern och extern etik 21,5 9


102-18 Organisationsstruktur och bolagstyrning 48-50


102-24 Tillsättning av styrelse 48


102-40 Intressentdialog 14–15


102-41 Kollektivavtal 43


102-42 Identifiering och urval av intressenter 14-15


102-43 Metoder för intressentdialog 14–15


102-44 Viktiga frågor som lyfts 14–15


102-45 Enheter som ingår i redovisningen 48-50


102-46 Redovisningens innehåll och  
frågornas avgränsning


14–15


102-47 Lista över väsentliga frågor 16


102-48 Förklaringar av korrigeringar sedan tidigare 
redovisning


Inga förändringar


102-49 Väsentliga förändringar av redovisningens 
avgränsning och omfattning


Inga väsentliga förändringar har gjorts


102-50 Redovisningsperiod Kalenderå


102-51 Datum för publicering Bolagsstämma 31 mars 2021


102-53 Kontaktperson för redovisning 3


102-54 Redovisning i enlighet med GRI-standard 3


102-55 GRI-index 44–45


102-56 Extern granskning 46


200 103-1 
103-2 
103-3


Styrning och uppföljning ekonomi Avsteg: Vi har inte tillgång till data på 
gällande byggmaterial. Under 2021 avser vi 
att förbättra vår kontroll på materialanvänd-
ningen.


48, 50


201-1 Direkt genererat ekonomiskt värde 50–67


205-3 Antikorruption 21, 59


300 103-1 
103-2 
103-3


Styrning och uppföljning miljö 26–28


301-1 Materialförbrukning 28


302-3 Energiförbrukning 26–27


303-1 Vatten som en gemensam resurs 27


303-2 Hantering av avloppsvatten 27


303-3 Vattenförbrukning 27


306-2 Avfall Avsteg: Vi har inte tillgång till data som 
kan visa total vikt/fraktion för intern/extern 
förbrukning. Vår plan är att tillsammans med 
Borås Energi och Miljö försöka arbeta fram 
ett tydligare underlag.  Vidare saknar vi data 
på genererat byggavfall. 


28


400 103-1 
103-2 
103-3


Styrning och uppföljning  arbetsmiljö 40–43, 49


401-1 Personalomsättning och nyanställning 40–43


403-1 Inrapporterinssytem arbetsmiljö 42


403-2 Riskidentifiering, riskbedömning och 
incidenter


42–43, 49


403-3 Företagshälsovård 42


403-4 Delaktighet och kommunikation kring 
 arbetsmiljö och säkerhet


42–43


403-5 Utbildning arbetsmiljö 42


403-6 Friskvård 40


403-7 Förebyggande åtgärder 42–43


404-3 Systematisk arbetsmiljö 40–43, 49


404-8 Utbildning 40, 42


405-1 Mångfald och jämställdhet 40–43


413-1 Lokalsamhället Trygghet 24, 34-37


Specifika standardupplysningar
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Verksamhet
AB Bostäder  är ett av Sveriges största och äldsta all-
männyttiga bolag. År 2023 kommer bolaget att fira sin 
100–årsdag. Verksamheten syfte är att äga och förvalta 
fastigheter. Hyreslägenheter och kommersiella lokaler 
är vår huvudsakliga produkt. Vi erbjuder även uthyrning 
av parkeringsplatser och förråd. Bolaget ska köpa, sälja, 
bebygga och förvalta fast egendom. Bolaget äger drygt 
6 600 lägenheter i tätorten Borås vilket gör bolaget till 
en dominerande aktör på bostads-marknaden i Borås. 
AB Bostäder är det största av fem allmännyttiga bolag i 
Borås kommun.  


Affärsidé
AB Bostäder ska erbjuda stadens invånare ett varierat 
utbud av lägenheter i attraktiva och miljöanpassade 
bostadsområden. Bolagets verksamhet skall bidra till en 
positiv utveckling för Borås. 


Ägarförhållanden
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borås Stad och 
ligger utanför kommunens koncernstruktur.   
   
Ägarkrav
AB Bostäder ska i allmännyttigt syfte och med iaktta-
gande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja 
bostadsförsörjningen i Borås och erbjuda hyresgästerna 
möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
     
Ägardirektiv
Enligt ägardirektiven från Borås Stad ska bolaget tillgo-
dose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrens-
kraftiga villkor. Bostäderna ska ha en god teknisk och 
arkitektonisk kvalitet. Vidare ska bolaget erbjuda ett 
brett utbud av bostäder med stor valfrihet beträffande 
storlek. Bolaget ska medverka till att det finns bostäder 
för utsatta och svaga grupper samt arbeta så kundorien-
terat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på 
bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov 
och ekonomiska möjligheter. Bolaget ska svara för en 
god och allsidig service för hyresgästerna, medverka till 


att en god service finns i våra områden samt arbeta för 
ett vidareutvecklat boinflytande. Bolaget ska skapa en 
god miljö genom att beakta miljöhänsyn och kretslopps- 
principen vid byggande, drift, underhåll och rivning av 
byggnader.
Det är styrelsens uppfattning att verksamheten under 
året har bedrivits i enlighet med det i bolagsordning och 
ägardirektiv angivna kommunala syftet och de kommu-
nala principer som bolaget har att verka inom.  
   
Målinriktning från styrelsen
Bolagets styrelse reviderade sina övergripande mål i 
december 2017 till Bästa Boendet, Bästa arbetsplatsen, 
Diversifierat boende och Bäst i klassen i hållbarhet.  
Ledningsgruppen har under hösten jobbat med en 
justering av de övergripande målen och det arbetet god-
kändes av styrelsen i januari 2021.    
 
AB Bostäders strategiska målsättningar
Styrelsens övergripande mål går i linje med den vision för 
2025 som AB Bostäder tidigare antagit: ”Bästa boendet 
för boråsaren”. Bolaget arbetar utifrån följande strategis-
ka mål: kundfokus, affärsmässighet och social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet.     
 
Kundfokus
Dagligen skickas vår kundenkät ut till 12 slumpvis utvalda 
hyresgäster i vårt bestånd. Vi kan på detta vis  få en snabb 
återkoppling på vad våra hyresgäster tycker om oss och 
våra områden. Dessutom kan vi mäta resultaten på löpan-
de siffror och på det viset undvika att enstaka händelser 
påverkar utfallet.  
Som en åtgärd för att möta kunden på kundens villkor har 
vi under året infört tidsbokning för åtgärd av felanmäl-
ningar i alla våra områden. På det viset minskar vi antal 
bomkörningar, dvs. att vi inte kommer  in i en lägenhet, 
och hyresgästen vet när vi ska komma.  


Affärsmässighet
Bolaget har under året tagit vårt nya budget- och prog-
nosverktyg i bruk fullt ut. Samtliga budgetansvariga har 
möjlighet att följa sitt ekonomiska utfall såsom tidigare 
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men nu nedbrutet på fastighetsnivå och med driftnetto i 
fokus.      
Under året har de chefer som är underställda lednings-
gruppen gått ett internt utbildningsprogram som vi kallar 
Bostäder Academy. Ledningsgruppen, som till stora delar 
består av nya medarbetare, har påbörjat en resa att till-
sammans skapa en plattform för bolaget. Aktuellt nuläge 
är kartlagt och långsiktiga mål är fastställda. Arbetet med 
att skapa kartan för att nå de långsiktiga målen fortsätter 
2021 och då kommer även styrelsen att delta i det arbe-
tet.      


Social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet
Bolagets projektportfölj är välfylld med framtida ny- och 
ombyggnationsprojekt. Styrelsen får ta del av en nog-
grann kalkylering och beräkning av möjligt marknadsvär-
de före beslut. Vi är aktsamma om bolagets ekonomi och 
vill undvika projekt med stora nedskrivningsbehov.  
Lägenhetersomsättningen fortsätter att minska och an-
talet personer i bolagets kö växer. Just nu finns det cirka 
39 000 personer registrerade i vår kö och det finns inga 
tendenser till att trenden skulle ändras.  
Vid årsskiftet 2020/2021 hade bolaget 24 vakanta lägen-
heter exklusive studentlägenheter. Av vakanserna var 3 av 
lägenheterna uthyrningsbara. Övriga lägenheter var vid 
årsskiftet avställda för renovering eller evakuering.  


    
Styrning
AB Bostäders styrelse tillsätts av Borås Stads kommun-
fullmäktige och har en politisk sammansättning som 
motsvarar aktuell representation i kommunfullmäktige. 
Dessutom finns arbetstagarorganisationerna Vision och 
Fastighetsanställdas förbund representerade. Styrelsen 
består av nio ledamöter och nio suppleanter.
Bolaget styrs genom styrelse och företagsledning. 
Ledningsgruppen består av följande: vd, ekonomichef, 
HR-chef, boservicechef, fastighetsutvecklingschef, mark-
nadschef och kommunikationschef.   
 
Hållbarhetsrapport
AB Bostäder har upprättat en hållbarhetsredovisning 
i enlighet med GRI-standard på kärnvivå. Hållbarhets-
redovisningen har upprättats för att uppfylla kraven på 
hållbarhetsrapport i enlighet med årsredovisningslagens 
sjätte kapitel. Hållbarhetsredovisningen finns att läsa på 
sidan 1–46.   


Regler för finansverksamhet
AB Bostäder i Borås finansiella verksamhet regleras av de 
övergripande bestämmelser som fastställts för finansie-
ringsverksamheten i Borås Stad.
Företagets totala låneportfölj uppgår vid årsskiftet till  
2 829 239 tkr (2019: 2 803 264 tkr). Samtliga krediter är 
amorterings- fria och upplånade genom Borås Stads in-


ternbank. Det verkliga värdet av bolagets sedan tidigare 
tecknade ränteswappar uppgår till ett totalt belopp om 
-4,5 miljoner kr (-8,6). Den genomsnittliga räntebind-
ningstiden uppgick vid årets slut till 2,09 år (2,23).  


    
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
För att beskriva väsentliga händelser under räkenskaps-
året har vi grupperat dem i de av styrelsen uppsatta 
övergripande målen.     


 
Bästa boendet
I våras togs spadtaget till nyproduktion av 4 nya hus, 
totalt 144 lägenheter varav ett 40-tal trygghetsbostäder, 
på det nya området Regementsstaden. Nyproduktionen 
beräknas vara klar för inflyttning årsskiftet 2022/2023.
Tillsammans med Borås Stad pågår planering för om-
byggnatíon av två mötesplatser inom vårt fastighetsbe-
stånd. Tanken är att bygga om befintliga lokaler på Sjöbo 
Torg till en mötesplats åt staden. På Hulta Torg kommer 
befintliga lokaler byggas om och även byggas till för en 
framtida ny förskola och en mötesplats åt staden. 
Bolaget har under året arbetat med att ta fram en ny 
uppdaterad varumärkesplattform. Lansering av plattfor-
men kommer att ske i början av år 2021.
Coronapademin har påverkat bolaget i mindre  
omfattning än andra branscher. 
Vi har gett våra lokalhyresgäster hyresrabatt under kvartal 
2 vilket vi, till viss del, har blivit kompenserade för genom 
statligt stöd. Vi stängde tidigt vårt Kundcenter och tar 
endast emot besökare på bokade tider.
Vi  genomför endast akuta felavhjälpande reparationer, 
och lägenhetsunderhåll har skett i mindre omfattning och 
endast vid hyresgästens godkännande. Vi ser ingen ökad 
trend av att hyresgäster har problem med att  betala sin 
hyra. Vi har heller inte sett en ökad mängd ärenden som 
har blivit aktuella för vräkning.    
  
Bästa arbetsplatsen
Coronapademin skapade nya rutiner och förutsättningar 
för att leda bolaget. Chefsgruppen har haft veckovisa 
pulsmöten för att snabbt få en gemensam lägesbild samt 
agera på nya restriktioner från Folkhälsomyndigheten. 
Skydd av personal som möter våra hyresgäster samt änd-
rade arbetsrutiner har legat till grund för en sjukfrånvaro 
som betraktas som låg. 
Great place to work är ett verktyg som ger oss förut-
sättningar att kunna mäta utvecklingen i vårt ledarskap 
och företagskultur. Under maj månad genomförde vi en 
medarbetarundersökning i miniformat för att följa upp 
mätningen som utfördes i oktober 2019. Svarsfrekvensen 
var lägre jämfört med den stora mätningen från 89 % till 
63 %, dock visar resultatet en positiv förflyttning av hur 
medarbetarna uppfattar bolaget som arbetsplats.  
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Ny medarbetarundersökning beräknas till kvartal 1, 2021.
Den genomsnittliga anställningstiden, 10,3 år, ligger på 
ungefär samma nivå som föregående år (10,8).
Medelåldern för de anställa är 46 år (46). Bolaget hade 
vid årsskiftet 121 anställda (120), varav 34 % kvinnor och 
66 % män.     
 
Diversifierat boende
I början av året förvärvade bolaget 3 fastigheter på 
Norrmalm, Marsken 1-3. Tanken är att om några år riva 
befintliga hus och ersätta med två nya punkthus som 
kommer att innehålla cirka 70 lägenheter.
Det påbörjades under året en fastighetsaffär med köp 
av Glesvingen 1. Affären kommer att slutföras i början av 
2021 när detaljplanen har vunnit laga kraft. Här är tanken 
att riva ut nuvarande lokaler och bygga cirka 100 
studentlägenheter i huset. Läget mitt i Knalleland och 
dess utbud men samtidigt nära till natur och Borås  
Centrum tror vi lockar studenter.
Överstevillan, Osdal 3:3 på I15:s gamla övningsområ-
de, förvärvades under året. Paret som sålde huset bor 
fortsatt kvar till i slutet av 2021. Tanken är att bygga om 
huset till 6 lägenheter i slutet av 2021. Området runt hu-
set kommer att bebyggas med ett 60-tal nya lägenheter i 
en så kallad ekoby. 
I slutet av året genomfördes en bytesaffär med HSB 
Gambrinus genom paketering. AB Bostäder sålde en 
centralt belägen fastighet, Papegojan 17, och köpte en 
fastighet på Trandared, Svärdfästet 1. Den förvärvade 
fastigheten ligger granne med flera andra befintliga fast-
igheter i vår portfölj. Vi har valt att inte upprätta   
koncernredovisning, med stöd av Årsredovisningslagen 
(2009:34) kap. 7 § 3a , då det förvärvade dotterföretaget, 
Svärdfästet i Borås Fastighets AB, är utan väsentlig betydelse.  


Bäst i klassen i hållbarhet
Resultat före skatt uppgår till 61,9 miljoner kronor.  
Resultatet blev högre än budgeterat på grun av av den 
pågående corona pandemin och försäljningen av fastig-
heten, Papegojan 17.  


Vi har under året inte genomfört planerat lägenhetsun-
derhåll i den omfattning vi hade planerat.
Vi har inte heller genomfört några badrumsrenoveringar 
då stambyten kan innebära en förhöjd risk för smittsprid-
ning.  
Tvisten med entreprenören som färdigställde ombygg-
nationen av Våglängdsgatan 19 till 33 nya lägenheter är 
fortfarande inte löst. Ärendet ligger just nu hos Borås 
tingsrätt för beslut om vad som ska hända härnäst.
Årets marknadsvärdering har i sin helhet utförts av ett 
externt värderingsföretag. Marknadsvärdet på bolagets 
färdigställda fastigheter är beräknade till 7 267 miljoner 
kronor  (6 192). Motsvarande bokfört värde uppgick till 3 
491 miljoner kronor (3 262).
I december avslutades hyresförhandlingarna med 
Hyresgästföreningen utan att parterna hade nått fram 
till en lokal överenskommelse om nya hyror för år 2021. 
Förhandlingarna fortsatte i januari 2021 men utan att 
nå en lokal uppgörelse. Förhandlingarna strandade och 
ärendet lämnades över till Hyresmarknadskommittén.  


Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut


  Resultatdisposition
 Förslag till disposition beträffande vinst (kronor) 


 Till årsstämmans förfogande  
 står följande vinstmedel
 Balanserat resultat 534 054 267 


 Årets resultat  52 650 494


  586 704 761


   


 Styrelsen föreslår att   


 i ny räkning balanseras 586 704 761 


  586 704 761


Fem års utveckling 


2020 2019 2018 2017 2016


Ekonomisk översikt


Nettoomsättning, mnkr 529,7 506,1 498,1 487,8 486,9


Resultat efter finansiella poster, mnkr 52,7 -20,5 40,3 20,1 377,4


Direktavkastning, % 6,7 6,0 5,5 6,5 6,4


Balansomslutning, mnkr 3 713,2 3 615,9 3 393,5 3 079,4 2 969,4


Synlig soliditet, % 18,9 18,0 19,8 20,6 20,7


Justerad soliditet, % 50,4 44,8 45,8 47,6 44,8


Lönsamhet


Avkastning på totalt kapital, % 2,5 0,2 2,7 2,0 14,0


Avkastning på eget kapital, % 9,1 -3,7 8,3 4,9 86,7


Uthyrningsobjekt
Antal lägenheter, st 6 635 6 501 6 501 6 528 6 539


 - varav studentbostäder, st 385 385 392 392 392


Antal lokaler, st 249 274 272 277 286


Lägenheter m2 414 423 404 522 404 522 405 823 406 055


Lokaler m2 54 022 56 262 55 835 64 176 66 270


Antal garage, st 1 872 1 869 1 928 1 870 1 864


Antal parkeringsplatser, st 3 025 2 380 2 389 2 458 2 545


Outhyrda lägenheter vid årets slut, antal 68 35 41 43 44


Outhyrda lägenheter i % av beståndet 1,0 0,5 0,6 0,7 0,7


Medelhyra för lägenhet per m2 1 106 1 074 1 050 1 028 1 014


Personal


Genomsnittligt antal anställda, st 100 95 97 114 114


Sjukfrånvaro, alla anställda, % 5,1 4,8 5,0 5,5 6,2


Definitioner      
Direktavkastning     
Driftnetto dividerat med fastigheternas genomsnittliga 
bokförda värde.     
      
Soliditet      
Eget kapital i relation till balansomslutningen.  
       
Justerad soliditet     
Justerat eget kapital (eget kapital plus övervärde i fastig-
heter minus skatt) i relation till justerad balansomslutning 
(balansomslutning med verkligt värde).


Avkastning på totalt kapital, %    
Rörelseresultat samt finansiella intäkter dividerat med 
totalt kapital. 
 
Avkastning på eget kapital, %
Resultat efter finansiella poster dividerat med justerat 
eget kapital (eget kapital plus övervärde i fastigheter 
minus skatt)
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Resultaträkning
NOT 2020 2019


Intäkter


Hyresintäkter 1 516 012 493 885


Övriga förvaltningsintäkter 2 13 669 12 219


Summa intäkter 529 681 506 104


Fastighetskostnader


Driftkostnader 3 -242 582 -246 816


Underhållskostnader -40 878 -52 647


Fastighetsskatt 5 -11 194 -11 028


Av- och nedskrivningar 6 -105 655 -142 743


Summa fastighetskostnader -400 309 -453 234


Bruttoresultat 129 372 52 870


Centrala administrations- och försäljningskostnader 4 -51 756 -50 424


Övriga rörelseintäkter 8 1 354 1 337


Övriga rörelsekostnader -1 128 -845


Resultat från fastighetsförsäljning 9 12 808 -


Rörelseresultat 7, 10 90 650 2 938


Ränteintäkter 2 236 3 431


Räntekostnader 11 -30 968 -30 967


Resultat efter finansiella poster 61 918 -24 598


Årets skattekostnad 12 -9 267 4 112


Årets resultat 52 651 -20 486


Balansräkning


Tillgångar NOT 2020 2019


ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR


Immateriella anläggningstillgångar


Datorprogram 13 1 235 1 702


Summa immateriella anläggningstillgångar 1 235 1 702


Materiella anläggningstillgångar


Byggnader 14,16 3 224 078 3 034 021


Mark 15 251 020 227 937


Inventarier 17 8 157 9 178


Pågående ny- och ombyggnationer 18 129 439 264 504


Summa materiella anläggningstillgångar 3 628 882 3 535 640


Finansiella anläggningstillgångar


Andelar i koncernföretag 19 16 188 -


Andelar i intresseföretag 19 19 409 19 409


Övriga finansiella tillgångar 19 41 41


Summa finansiella anläggningstillgångar 35 638 19 450


Summa anläggningstillgångar 3 649 567 3 556 792


OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR


Varulager 133 336


Kortfristiga fordringar


Hyres- och kundfordringar 1 375 2 699


Fordringar hos intresseföretag 37 572 37 078


Skattefordran 14 018 -


Övriga fordringar 721 9 801


Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 9 073 8 292


Summa kortfristiga fordringar 62 759 57 870


Kassa och bank 716 872


Summa omsättningstillgångar 63 608 59 078


SUMMA TILLGÅNGAR 3 713 175 3 615 870
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Balansräkning


EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT 2020 2019


EGET KAPITAL


Bundet eget kapital


Aktiekapital (22 000 aktier) 11 000 11 000


Reservfond 105 862 105 862


Summa bundet eget kapital 116 862 116 862


Fritt eget kapital


Balanserat resultat 534 054 554 540


Årets resultat 52 651 -20 486


Summa fritt eget kapital 586 705 534 054


SUMMA EGET KAPITAL 703 567 650 916


AVSÄTTNINGAR


Uppskjuten skatteskuld 12 26 477 26 190


SUMMA AVSÄTTNINGAR 26 477 26 190


SKULDER


Långfristiga skulder


Skulder till Borås Stad 21 2 779 241 2 653 264


Summa långfristiga skulder 2 779 241 2 653 264


Kortfristiga skulder


Leverantörsskulder 93 803 67 358


Skulder till Borås Stad 21 50 000 150 000


Övriga kortfristiga skulder 13 323 17 258


Upplupna kostnader och förutbetalda kostnader 22 46 764 50 884


Summa kortfristiga skulder 203 890 285 500


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 3 713 175 3 615 870


Rapport över förändringar i eget kapital


                                                                     Bundet eget kapital                     Fritt eget kapital


                                                                     Bundet eget kapital                     Fritt eget kapital


Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital


Ingående balans den 1 jan 2020 11 000 105 862 554 540 -20 486 650 916
Disposition av föregående års 


resultat


-20 486 20 486 0


Årets resultat 52 651 52 651


Utgående balans den 31 dec 2020 11 000 105 862 534 054 52 651 703 567


Aktiekapital Reservfond Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital


Ingående balans den 1 jan 2019 11 000 105 862 514 211 40 329 671 402
Disposition av föregående års 


resultat


40 329 -40 329 0


Årets resultat -20 486 -20 486


Utgående balans den 31 dec 2019 11 000 105 862 554 540 -20 486 650 916
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Kassaflödesanalys


2020 2019


Kassaflöde från den löpande verksamheten


Rörelseresultat 90 650 2 938


Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet


         Av- och nedskrivningar 105 655 142 743


         Utrangering komponenter 1 911 4 657


        Realisationsresultat -13 238 -288


Erhållen ränta 2 236 3 431


Erlagd ränta -30 968 -30 967


Betald inkomstskatt -22 998 -2 394


Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 133 248 120 120


Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital


Förändringar av varulager 203 -208


Förändring av korta fordringar 9 129 -7 173


Förändring av korta skulder 18 390 6 894


Kassaflöde från den löpande verksamheten 160 970 119 633


Kassaflöde från investeringsverksamheten


Investeringar i immateriella anläggningstillgängar - -1 786


Investeringar i materiella anläggningstillgångar -188 756 -367 348


Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -16 188 -


Försäljning av anläggningstillgångar 17 841 788


Kassaflöde från investeringsverksamheten -187 103 -368 346


Kassaflöde från finansieringsverksamheten


Amortering av lån -150 000 -150 000


Upptagna lån 175 977 398 870


Kassaflöde från finansieringsverksamheten 25 977 248 870


Årets kassaflöde -156 157


Likvida medel vid årets början 872 715


Likvida medel vid årets slut 716 872


ÅRSREDOVISNING 2020


Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper


Allmän information
AB Bostäder i Borås med organisationsnummer 556024-
8782 är ett aktiebolag registrerat i Sverige med säte i 
Borås. Adressen till huvudkontoret är Västerbrogatan 8 B.  
Företagets verksamhet omfattar att äga och förvalta fast-
igheter för uthyrning av lägenheter och lokaler.
Moderföretag i den största koncernen som AB Bostäder 
i Borås är dotterföretag till är Borås Stad, organisations-
nummer 212000-1561, med säte i Borås. 


Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Tillgångar, 
avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvär-
den om inget annat anges nedan.


Intäkter
Hyresintäkterna aviseras i förskott och periodisering av 
hyror sker därför så att endast den del av hyrorna som 
avser perioden redovisas som intäkter.
Fastighetsförsäljningar redovisas i samband med att 
risker och förmåner som förknippas med äganderätten 
övergår till köparen, vilket normalt sker på tillträdelseda-
gen. Resultat från fastighetsförsäljning redovisas bland  
övriga rörelseintäkter.
Offentliga bidrag intäktsredovisas när bolaget har erhållit 
utbetalning av bidraget. Bidrag som erhållits för   
förvärv av en anläggningstillgång reducerar anlägg-
ningstillgångens redovisade anskaffningsvärde. Övriga 
offentliga bidrag t.ex. coronastöd redovisas som övriga 
rörelseintäkter.


Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom 
inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till  
förvärvet.
Avskrivningar
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod och nyttjandeperioden är 5 år.


Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade och nedskrivning-
ar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även 
utgifter som är direkt hänförliga till  förvärvet.


Tillkommande utgifter
Tillkommade utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räk-
nas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för  löpande 
underhåll och reparationer redovisas som kostnad när de 
uppkommer. För de materiella anläggningstillgångarna 
byggnader har de delats upp på betydande komponter 
när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. 


Avskrivningar 
Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Byggnader består av ett antal kompo-
nenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen 
är byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på 
komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som 
obegränsad. Följande huvudgrupper av komponenter 
har identifierats och ligger till grund för avskrivningen på 
byggnader:


Byggnader


- Markanläggningar  40 år


- Byggnads- och markinventarier  20–30 år


- Stomme och grund  100 år


- Yttertak  25–50 år


- Fasad  40–100 år


- Kök- och badrum  40 år


- Invändigt  20–50 år


- Installationer  20–40 år


- Hyresgästanpassning      Bestäms av hyreskontraktet  


För inventarier sker avskrivning enligt följande: 


- Inventarier  3–5 år


Pågående ny- och ombyggnation
Pågående ny- och ombyggnation värderas till direkta 
anskaffningskostnader med tillägg för viss del av indirekta 
kostnader. Ränta aktiveras på projekt avseende nybygg-
nationer under byggnadstiden och  uppgår till 785 tkr 
under 2020. En individuell värdering görs av varje projekt. 
Där det finns ett nedskrivningsbehov görs en nedskriv-
ning direkt till det beräknade verkliga värdet.


Nedskrivningar 
Bolaget genomför en extern marknadsvärdering av 
samtliga fastigheter årligen. En tredjedel av fastigheterna 
besiktigas av extern besiktningsman medan övriga 
endast värderas på distans. Värderingen baseras på hyror 
minskade med hyresbortfall, fastighetsskatt, drift och 
underhåll. 
Fastigheter vars bokförda värden väsentligt överstiger 
avkastningsvärdet blir föremål för nedskrivning om avvi-
kelsen bedöms som bestående.
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Varulager 
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet, med tillämpning av av den 
s.k. först-in-först-ut principen, FIFU. 


Hyres- och kundfordringar 
Hyres- och kundfordringar har värderats till belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedöm-
da osäkra fordringar. 


Inkomstskatter 
Bolaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd om 
redovisning av inkomstskatter, BFNAR 2012:01. 
Redovisning av inkomstskatt inkluderar aktuell skatt och 
uppskjuten skatt. Skatten redovisas i resultaträkningen. 
Uppskjuten skatt redovisas enligt balansräkningsmeto-
den på alla väsentliga temporära  skillnader. En temporär 
skillnad finns när det bokförda värdet på en tillgång eller 
skuld skiljer sig från  det skattemässiga värdet. 
Uppskjuten skatt beräknas med tillämpning av den skat-
tesats som avser det år som det är sannolikt att den tem-
porära skillnaden upphör, för år 2019-2020 tillämpas 21,4 
% och för 2021 eller senare tillämpas 20,6 %. Uppskjutna 
skattefordringar redovisas i den omfattning det är troligt 
att framtida skattemässiga överskott kommer att finnas 
mot vilka underskott kan nyttjas.


Leasingavtal
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 om re-
dovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal 
redovisas som operationella i enlighet med dessa regler.


Ersättning till anställda efter avslutad anställning
I bolaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbe-
stämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer 
klassificeras planer där fastställda avgifter betalas och  
det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, 
utöver dessa avgifter. Övriga planer klassiciferas som  
förmånsbestämda och beräknas enligt den sk. tryggande-
lagen och redovisas i enlighet med förenklingsreglerna i 
BFNAR 2012:1 (K3). 
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en 
kostnad under den period de anställda utför de tjänster 
som ligger till grund för förpliktelsen. Bolaget har för-
månsbestämda pensionsplaner där en pensionspremie 
betalas och redovisar dessa avgiftsbestämda planer i 
enlighet med förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1.


Finansiella instrument
Bakgrund
All extern kreditanskaffning i bolaget sker genom Borås 
Stads internbank som ansvarar för kapitalförsörjningen. 
Finansieringen sker till rörlig ränta, Stibor 3m, samt en 


marknadsmässig marginal. Före år 2017 hade bolaget 
en egen finanspolicy där det fanns uppsatta regler för 
bolagets räntesäkring som  då skedde i egen regi. Från 
2017 sker all räntebindning åt bolaget av Borås Stads 
internbank på koncernnivå. 
För de tidigare gjorda räntesäkringar, som bolaget gjorde 
på egen hand, var det säkringsinstrument som användes 
räntederivat, som alla genomfördes med Borås Stad som 
motpart.


Syfte med säkringen 
Syftet med säkringen är att eliminera variabiliteten i fram-
tida kassaflöden avseende betalning av rörlig ränta och 
fixera räntekostnaderna. Säkringsredovisning i enlighet 
med K3 tillämpas på kvarvarande  ej förfallna räntederivat.


Bedömning av säkringsförhållandets effektivitet
Säkringsdokumentation upprättas, där det vid varje 
balansdag sker en jämförelse mellan de huvudsakliga 
villkoren för säkringsinstrumenten med de huvudsakliga 
villkoren för den säkrade posten. Säkringförhållandet 
anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig 
förändring av de huvudsakliga  villkoren för antingen säk-
ringsinstrumentet eller den säkrade posten.


Säkringsrelationens upphörande 
Om en väsentlig förändring sker, t.ex. att tillgångar säljs 
och krediter återbetalas, ska utestående derivat kontrakt 
stängas så att förhållandet mellan säkrade poster och 
derivatkontraktet bedöms vara effektivt såväl  avseende 
nominellt belopp, löptid samt räntebas.


Redovisning 
Bolaget uppfyller kraven för säkringsredovisning och 
någon marknadsvärdering bokförs inte i resultat- och 
balansräkningen. 


Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättats enligt indirekt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medfört in- och utbetalningar.  


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets verksamhet exponeras för ett antal risker vilka 
kan påverka möjligheterna att uppnå de ekonomiska må-
len. För att kunna hantera hot och möjligheter har bolaget 
under året genomfört en omfattande riskanalys samt 
beslutat om det framtida systematiska och strukturerade 
riskhanteringsarbetet.
 
Internkontroll 
Den interna kontrollen syftar till att undvika allvarliga 
fel och att skapa en trygg arbetssituation för bolagets 
anställda. Varje år upprättas en internkontrollplan som 
innehåller identifierade risker, kontrollaktiviteter och 
ansvar för dessa. Uppföljning av planen redovisas årligen 
för styrelsen.


Krishantering 
Bolaget har en utsedd krisledningsgrupp som utgörs 
av företagets ledningsgrupp. Det finns en framtagen 
krishanteringsplan, som ska fungera som ett stöd för led-
ningsgruppen och den lokala organisationen i  händelse 
av en allvarlig kris. 


Arbetsmiljö 
Bolaget följer de riktlinjer som arbetsmiljölagen föreskri-
ver. Tillbuds- och arbetsskaderapportering, sjukfrånvaro, 
skyddsronderingar och medarbetarundersökningar 
används för riskbedömning. I arbetet med bra arbetsmiljö 
ingår också en rad friskvårdsaktiviteter bl.a. friskvårds-
bidrag, individuella målsamtal samt erbjuda flex- och 
distansarbete när detta är möjligt


Brandsskyddsarbete och försäkringsskydd
Bolaget jobbar löpande med brandskyddsarbete och har 
ett försäkringsskydd som omfattar fastighetsförsäkring, 
företagsförsäkring, motorförsäkring, saneringsavtal samt 


vd- och styrelseförsäkring. Samtliga fastigheter är fullvär-
desförsäkrade och samtliga medarbetare är försäkrade 
enligt kollektivavtalens riktlinjer. 


Antikorruption 
Det finns ett antal rutiner och policydokument som är 
framtagna av vår ägare, Borås Stad, som vi lyder under. 
Relevanta dokument finns i vårt ledningssystem Canea. 
Vidare tillhandahåller ägarna en visselblåsarfunktion. Det 
är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare 
och förtroendevalda i Borås  Stad ska kunna anmäla all-
varliga missförhållanden begångna av personer i ledande 
ställning. Syftet med  funktionen är att synliggöra särskilt 
allvarliga oegentligheter, som av någon anledning riskerar 
att inte nå fram till rätt adressat. Vi har inte haft någon 
specifik utbildning gällande antikorruption under året 
men under nästkommande år kommer vi att fördjupa oss i 
ämnet. Vi har inte haft några rapporterade incidenter men 
är medvetna att riskerna som finns inom branchen.
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Noter NOT 4  CENTRALA ADMINISTRATIONS- OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER


I centrala administrations- och försäljningskostnader ingår personalkostnader hänförliga till avdelningen 
fastighetsutveckling som arbetar med om- och nybyggnation samt underhållsåtgärder. Vidare ingår  
personalkostnader för marknad, företagsledning, stabsfunktion tex. ekonomi och IT.


Operationella leasingavtal 
Företaget är leasetagare genom operationella leasingavtal avseende hyra av kontoret på Viskaholm. Summan 
av årets kostnadsförda leasingavgifter avseende operationella leasingavtal uppgår till 3 523 (2 811). Framtida 
minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara operationella leasingavtal förfaller enligt följande.


NOT 5  FASTIGHETSSKATT 2020 2019


Fastighetsskatt enligt taxeringsvärden -11 473 -11 064


Slutlig fastighetsskatt tidigare taxeringar 279 36


Summa fastighetsskatt -11 194 -11 028


NOT 6  AV- OCH NEDSKRIVNINGAR 2020 2019


Avskrivningar


Immateriella anläggningstillgångar


 - Datorprogram -467 -395


Materiella anläggningstillgångar:


 - Byggnader -102 603 -84 414


 - Inventarier -2 585 -2 334


Summa avskrivningar -105 655 -87 143


Nedskrivningar


Byggnader - -55 600


Summa nedskrivningar - -55 600


Summa -105 655 -142 743


Beräknade avgifter som förfaller till betalning 2020 2019


Inom 1 år -3 523 -3 388


Inom 2-5 år -14 092 -13 552


Senare än 5 år -10 569 -11 293


Summa -28 184 -28 233


NOT 1  HYRESINTÄKTER 2020 2019


Bruttohyror


Bostäder 455 122 433 184


Lokaler 55 255 53 716


Garage och P-platser 15 068 14 701


Hyresbortfall


Bostäder -3 652 -2 378


Lokaler -3 573 -2 868


Garage och P-platser -1 736 -2 068


Avgår lämnade rabatter


Övriga rabatter -472 -402


Summa hyresintäkter 516 012 493 885


NOT 2 ÖVRIGA FÖRVALTNINGSINTÄKTER 2020 2019


Debiterade avgifter 7 476 4 776


Ersättningar från hyresgäster 4 089 5 558


Rörelsens sidointäkter 1 827 1 264


Fakturerade kostnader 277 621


Summa övriga förvaltningsintäkter 13 669 12 219


NOT 3 DRIFTKOSTNADER 2020 2019


Fastighetsskötsel och städning -45 979 -46 692


Reparationer -50 120 -53 449


Taxebundna kostnader -57 406 -53 003


Uppvärmning -51 343 -52 197


Lokal administration -17 646 -19 854


Övriga driftkostnader -20 088 -21 621


Summa driftkostnader -242 582 -246 816
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NOT 10  ARVODE TILL REVISORER 2020 2019


EY


 - revision -237 -294


Deloitte AB


 - revision - -73


Stadsrevisionen


 - revision -72 -40


Summa arvode till revisorer -309 -407


NOT 8  ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2020 2019


Erhållna bidrag 924 584


Övriga rörelseintäkter 430 753


Summa övriga rörelseintäkter 1 354 1 337


NOT 12  UPPSKJUTEN SKATT


Summan av den redovisade skatten i resultaträkningen avviker från nominell skatt i de fall det finns redovisade intäkter och 


kostnader som inte är skattepliktiga alternativt ej avdragsgilla eller på grund av andra skattemässiga justeringar.


2020 2019


Aktuell skatt -8 980 -8 825


Uppskjuten skatt -287 12 937


Skatt på årets resultat -9 267 4 112


Avstämning årets skattekostnad


Redovisat resultat före skatt 61 918 -24 598


Skatt beräknad med skattesats 21,4 % (21,4) -13 250 5 264


Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader -163 -13 711


Skatteeeffekt av ej skattepliktiga intäkter 1 062 1 163


Temporär skillnad skattemässig och bokföringsmässig avskrivning   501 11 396


Skatt hänförlig till tidigare år -158 -


Skatteeffekt av skattepliktig vinst vid försäljning av fastighet 2 741 -


Årets redovisade skatt -9 267 4 112


NOT 9 RESULTAT FRÅN FÖRSÄLJNING AV FASTIGHETER 2020 2019


Vinst vid försäljning av fastigheter 12 808 -


Summa resultat från försäljning av fastigheter 12 808 -


Räntekostnader moderbolag -30 839 -30 899


Övriga finansiella kostnader -129 -68


Summa räntekostnader -30 968 -30 967


NOT 11  RÄNTEKOSTNADER 2020 2019


NOT 7 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA AVGIFTER 2020 2019


Utbetalda löner, andra avgifter och sociala kostnader


Löner och andra ersättningar 48 847 47 829


Sociala kostnader 17 628 22 150


 - varav pensionskostnader 2 267 5 753


Löner mm fördelat mellan ledningspersonal och övriga anställda


Styrelse och vd 1 421 1 476


Övriga anställda 47 426 46 353


Till styrelsen utgår arvode enligt kommunfullmäktiges beslut. Arbetstagarrepresentanter erhåller ej styrelsearvode. Av bolagets 


pensionskostnader avser 697 tkr (591) gruppen styrelse och vd. Bolagets utestående förpliktelser till dessa personer uppgår till  


0 (0). Uppsägningstid av vd från bolaget är 12 månader och 6 månader från vd:s sida. 


Företagets pensionsplaner för tjänstepensioner är tryggade genom KAP-KL och för de födda 1986 eller senare genom AKAP-KL.


Medelantal anställda, fördelning kvinnor/män


 - Antal kvinnor 41 42


 - Antal män 80 77


Antal i ledningsgrupp och styrelse, fördelning kvinnor/män


 - Antal kvinnor i ledningsgrupp 3 3


 - Antal män i ledningsgrupp 4 3


 - Antal kvinnor i styrelse 2 2


 - Antal män i styrelse 7 7
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NOT 13  DATORPROGRAM 2020 2019


Ingående anskaffningsvärden 4 654 2 868


Nyanskaffningar - 1 786


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 654 4 654


Ingående avskrivningar -2 952 -2 557


Årets avskrivningar -467 -395


Utgående ackumulerade avskrivningar -3 419 -2 952


Utgående bokfört värde 1 235 1 702


NOT 14  BYGGNADER 2020 2019


Ingående anskaffningsvärden 4 208 062 3 988 523


Inköp/fusion 26 308 -


Försäljning och utrangeringar -14 165 -14 310


Omklassificeringar 273 135 233 849


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 493 340 4 208 062


Ingående avskrivningar -1 115 041 -1 043 796


Försäljningar och utrangeringar 7 382 9 769


Årets avskrivningar -102 603 -84 414


Utgående ackumulerade avskrivningar -1 210 262 -1 115 041


Ingående nedskrivningar -59 000 -3 400


Återföring - 3 400


Årets nedskrivning - -59 000


Utgående ackumulerade nedskrivningar -59 000 - 59 000


Utgående bokfört värde 3 224 078 3 034 021


Taxeringsvärde, byggnader 3 608 600 3 579 379


NOT 15  MARK 2020 2019


Ingående anskaffningsvärden 227 937 227 937


Inköp/fushion 23 338 -


Försäljning och utrangeringar -255 -


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 251 020 227 937


Utgående bokfört värde 251 020 227 937


Taxeringsvärde, mark 1 458 543 1 409 012


NOT 17  INVENTARIER 2020 2019


Ingående anskaffningsvärden 21 983 17 933


Nyanskaffningar 1 953 7 461


Försäljning och utrangeringar -3 202 -3 411


Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 734 21 983


Ingående avskrivningar -12 805 -13 266


Årets avskrivningar -2 585 -2 334


Försäljning och utrangeringar 2 813 2 795


Utgående ackumulerade avskrivningar -12 577 -12 805


Utgående bokfört värde 8 157 9 178


NOT 18  PÅGÅENDE OM- OCH NYBYGGNATION 2020 2019


Ingående anskaffningsvärden 264 504 138 466


Överfört till byggnader och mark -273 135 -233 849


Under året nedlagda kostnader 138 070 359 887


Utgående bokfört värde 129 439 264 504


Ränta aktiveras på projekt avseende nybyggnation under byggtiden och uppgår till 785 tkr (2 045) under 2020.


NOT 19  FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019


Aktier i koncernföretag


Svärdfästet i Borås Fastighets AB, org nr 559209-5664, Borås. 16 188 -


Andel 100 %, antal aktier 500 st


Aktier i intressebolag


Fastighets AB Viskaholm, organisationsnummer 556687-2759, Borås. 19 409 19 409


Andel 25 %, antal aktier: 250 st


Långfristiga fordringar


HBV och OK, andelsbevis 41 41


Summa finansiella anläggningstillgångar 35 638 19 450


NOT 16 UPPGIFTER OM VERKLIGT VÄRDE PÅ FÖRVALTNINGSFASTIGHETER 2020 2019


Redovisat värde, byggnader och mark 3 491 286 3 261 958


Verkligt värde, byggnader och mark 7 267 200 6 192 006


Beräkning av verkligt värde
Verkligt värde baseras till 100 procent på värderingar av utomstående oberoende värderingsman.  Jämförande år var 10 fastighe-


ter värderade av oberoende värderingsman för att säkerställa de av bolaget beräknade värdenabenligt Värderingsdata. 
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NOT 20  FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2020 2019


Ersättning skador 277 180


Förutbetalda försäkringspremier 5 688 5 168


Förutbetalda hyror 895 -


Förutbetalda licenser 905 1 160


Övriga interimsfordringar 1 308 1 784


Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 073 8 292


NOT 22  UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 2020 2019


Förskottsbetalda hyresintäkter 21 169 21 448


Upplupna personalkostnader 9 296 9 476


Upplupna räntekostnader 168 437


Upplupna taxebundna kostnader 10 522 9 893


Upplupna underhållskostnader 3 255 5 516


Periodiserat inköp elbilar - 2 642


Övriga upplupna kostnader 2 354 1 472


Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 46 764 50 884


NOT 23  STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER 2020 2019


Ställda säkerheter


Fastighetsinteckningar 502 638 531 692


Summa 502 638 531 692


Ställda säkerheter är till förmån för bolagets upplåning hos moderbolaget, Borås Stad.


Eventualförpliktelser


Garantiförbindelser, Fastigo - -


Summa - -


NOT 24  DISPOSITION AV BOLAGETS VINST


Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel 586 704 761


Styrelsen föreslår att i ny räkning balanseras 586 704 761 kr.


Resultat- och balansräkningar kommer att föreläggas årsstämman den 31 mars 2021 för fastställande.


Borås


Roland Andersson Oliver Öberg Linda Ikatti
Ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot 


Pirjo Antonson Väinö Östhult Paul-Andre Safko
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot 


Mikael Wickberg Kjell O. Claesson Olle Engström
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot


Mikael Hansson
Verkställande direktör


Vår revisionsberättelse har lämnats 


Ernst & Young AB
Hans Gavin
Auktoriserad revisor


NOT 21  SPECIFIKATION AV SKULD OCH RÄNTEBINDNINGSTID 2020 2019


Skulder till Borås Stad 2 829 241 2 803 264


- varav kortfristig del 50 000 150 000


Förfall kapitalbidning Lånebelopp Lånebelopp


Inom 1 år 50 000  150 000


Inom 2-5 år 150 000 200 000


Senare än 5 år 2 629 241 2 453 264


Summa 2 829 241 2 803 264


Andel under 1 år 50 000 150 000


Andel över 1 år 2 779 241 2 653 264


Summa 2 829 241 2 803 264


Bolagets finansiering sker genom nyttjande av en kredit kopplad till ett underkonto i Borås Stads koncernkonto. Kreditens maxi-


mala storlek bestäms årligen av Kommunstyrelsen i Borås Stad och uppgår för året till 3 200 miljoner kronor (2 850). Borås Stad 


ger vid var tid de hel- och majoritetsägda företagen tillgång till kapital för att bedriva den av ägaren beslutade verksamheten. 


Bolaget betraktar skulden som långfristig kapitalförsörjning, varför den i sin helhet redovisas som långfristig, med undantag av 


nästa års amortering som redovisas som kortfristig skuld. Ränteförfall av bolagets ränteswappar är i samma tidsperiod som förfall 


av kapitalbindingen. Det verkliga värdet av bolagets befintliga ränteswappar uppgår till ett totalt belopp om -4,5 miljoner kronor 


(-8,6).
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i AB Bostäder i Borås
organisationsnummer 556024-8782
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SV
ANENMÄRKET


Trycksak
3041 0234


Styrelse


Ordinarie ledamöter
Roland Andersson, ordförande, (S),  
ledamot 2011 - 
Oliver Öberg, förste vice ordförande, (M), 
ledamot 2019 - 
Linda Ikatti, andre vice ordförande, (S), 
ledamot 2019 - 
Väinö Östhult, (S), ledamot 2019– 
Pirjo Antonson, (S), ledamot 2011– 
Kjell O. Claesson, (L), ledamot 2017– 
Paul-Andre Safko, (M), ledamot 2019– 
Mikael Wickberg, (M), ledamot 2019–
Olle Engström, (SD), ledamot 2018– 


Ersättare
Gunnel Österberg, (S), ersättare 2019–
Petra Vainionpää, (S), ersättare 2020–
Peter Andersen, (S), ersättare 2019–
Bo Unosson (C), ersättare 2019– 
Staffan Falk, (MP), ersättare 2019– 
Seija Noppa, (M), ersättare 2017–
Ahmed Mohamed, (M), ersättare 2019– 
Lennart Malmerfors, (KD), ersättare 2019–
Mark T. Warnberg, (SD), ersättare 2017–


Carina Winroth,  
personalrepresentant Vision
Marcus Persson,  
personalrepresentant Vision
Mikael Axelsson,  
personalrepresentant Fastighet
Mikael Svensson,  
personalrepresentant Fastighet


Företagsledning
Mikael Hansson, vd, anställd 2020
Annica, Larsson, ekonomichef, anställd 2011
Anna Sjödin, HR-chef, anställd 2018
Theresa Gunnergren, fastighetsutvecklings-
chef, anställd 2020
Sophia Jonsson, kommunikationschef, 
anställd 2019
Mattias Jonsson, boservicechef,  
anställd 2020
Ulf Johansson, tillförordnad marknadschef, 
inhyrd 2019


Revisorer utsedda av årsstämma 2020
Lekmannarevisorer utsedda av kommunfull-
mäktige:
Nils Gunnar Blanc (L) 
Thomas Gustafsson (S), ersättare


Revisorer utsedda av årsstämma 2020
Hans Gavin, auktoriserad revisor  
Ernst & Young AB


Styrelse, företagsledning och revisorer
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Sedan 1923 har vi sett det som vår uppgift att erbjuda ett  


rikt och varierat utbud av lägenheter i alla stadsdelar.  


Det bästa boendet för boråsaren. En inställning som samtidigt 


har gjort oss till stadens största kommunala bostadsföretag. 


Hos oss är människorna alltid i centrum. Våra hyresgäster, 


medarbetare och samarbetspartners. Med fokus på social, 


ekonomisk och ekologisk hållbarhet.


info@bostader.boras.se
www. bostader.boras.se


telnr: 033-44 20 00








Nr: Kontrollområde      
(rutin/system)


Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Rapportering till Klar senast Resultat 2020


1 Palette Kontroll 
leverantörsfakturor 
mot avtal


Vart 100:e faktura Controller Ekonomichef December Kontroll sker av varje 100:e inkommen 
leverantörsfaktura. Resultatet för 2020 visar inga 
specifika iakttagelser som krävt större åtgärder. 
Endast mindre avvikelser har uppmärksammats på 
grund av misstag vid attestering.


2 Skador och 
reparationer


Kontroll av stora 
skador och 
reparationer, 
rimlighet i 
fakturerade 
timmar.


Alla 
leverantörsfakturor 
över 50.000 kr


Kvalitetscontroller Ekonomichef December Samtliga fakturor som är konterade som 
skadekostnader över 50 000 kr kontrolleras av 
kvalitetscontroller innan fakturan går till betalning. 
Kontrollen visar att:


- förekommer att orginalfakturor/verifikat saknas 
från leverantör
- undermånlig beskrivning/spec av utfört arbete 
vilket gör det svårt att kontrollera rimligheten i antal 
fakturerade timmar
- förekommer att inköp som ska ingå i leverantörens 
á-priser faktureras  (ersättningsgrunder för arbeten 
utförda på löpande räkning, LR06).
- flera av nuvarande avtal definierar inte vad som 
avses med timpris och vad som ska ingå varför 
åtgärder är svåra att vidta i befintliga avtal.


I de upphandlingar som genomförts under kvartal 4 
har det tydliggjorts i upphandlingsdokumenten hur 
leverantören ska specificera fakturan samt vilka 
underlag som ska bifogas. Saknas detta retuneras 
fakturan till leverantören.


Den tvist som en upphandlad leverantör påbörjade 
2019 mot AB Bostäder pågår. 


UPPFÖLJNING INTERN KONTROLLPLAN 2020







Nr: Kontrollområde      
(rutin/system)


Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Rapportering till Klar senast Resultat 2020


3 Inköpsrutiner: 
Ekonomi


Totala inköp per 
leverantör där 
upphandlade 
ramavtal saknas.


Kontroll av totala 
inköp per 
leverantör som 
överskrider 
gränsvärdet under 
12 månader


Kvalitetscontroller Ekonomichef December Kontroll av inköp under 2020 har genomförts. 
Kontrollen visar att: 
- Sex leverantörer överskred gränsvärdet
- Dokumentation samt beslut av leverantör vid 
direktupphandlingar behöver bli tydligare. Samtliga 
genomförda direktupphandlingar ska diarieföras och 
föras in i Palette Contract för att underlätta 
uppföljning och kontroll.
- Åtgärder har vidtagits och planering för 
upphandling påbörjad
- Utbildningsinsatser till Bostäders medarbetare i 
direktupphandling/LOU kommer påbörjas i januari 
2021. 


4 Inköpsrutiner: 
Ekonomi


Totala inköp per 
leverantör där 
upphandlade 
ramavtal saknas.


Kontroll av totala 
inköp per 
leverantör som 
överskrider 
gränsvärdet under 
24 månader


Kvalitetscontroller Ekonomichef December Kontroll av inköp under 2019-2020 har genomförts. 
Kontrollen visar att: 
- Tre leverantörer överskred gränsvärdet
- Dokumentation samt beslut av leverantör vid 
direktupphandlingar behöver bli tydligare. Samtliga 
genomförda direktupphandlingar ska diarieföras och 
föras in i Palette Contract för att underlätta 
uppföljning och kontroll.
- Åtgärder har vidtagits och planering för 
upphandling påbörjad
- Utbildningsinsatser till Bostäders medarbetare i 
direktupphandling/LOU kommer påbörjas i januari 
2021. 







Nr: Kontrollområde      
(rutin/system)


Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Rapportering till Klar senast Resultat 2020


5 Ätor Kontroll att 
underlag finns till 
ätor i ett projekt


Alla ätor i fyra 
projekt


Kvalitetscontroller Fastighets-
utvecklingschef


December Stickprov av fyra projekt under perioden 1 
september 2019-september 2020 med olika 
projektledare. Resultatet visar att:
- Tre av fyra kontrollerade projekt har 
sammanställning för ätor 
- En av tre underlag var undertecknade av chef. 


Resultatet visar att det har skett en förbättring under 
2020 jämfört med 2019 vilket möjligen kan härledas 
till uppdatering av rutinen under hösten 2019 för 
berörd personal.  


6 Palette Kontroll av 
förskottsbetalning


Kontroll av alla 
fakturor jämna 
tusental exl. moms 
i pågående projekt 
(konto 1181)


Controller VD December Finns ett flertal fakturor där det anges från 
leverantören att det är áconto, delfaktura, lyft etc. 
Vid genomgång med våra beställare så 
framkommer det att fakturabeloppet avser lyft enligt 
lyftplaner eller andra dokument. I vissa fall gör våra 
beställlare noteringar i fakturaloggen att de har 
stämt av beloppen, i vissa fall görs detta inte men 
vid granskning så kan de redovisa diverse 
mejlkorrespondens etc. Ofta görs även avsyn före 
betalning av dessa fakturor men det finns dock inte 
dokumenterat i fakturalogg.


Inför fortsatt arbete ska det finnas tydlig 
dokumentation  i fakturalogg, alternativt att 
beställaren bifogar förtydligande dokument till 
fakturan. Alla beställare är medvetna om och har 
även vidtalat entreprenören att AB Bostäder inte 
kodkänner förskottsbetalning.


7 Lager Kontroll av 
lagerinköp


Ett kvartersvärds-
team i varje distrikt, 
alla fakturor över 
5000 kr avseende 
orsak till inköp.


Controller Boservicechef November Under 2020 har alla verifikationer över 5 000 kr 
sammanställts och skickats ut till samtliga team i 
varje distrikt för kontroll. Teamen har förklarat orsak 
till inköp och vad inköpet avser. Distriktschefer har 
verifierat inköp. I vissa fall behöver större inköp 
göras.







Nr: Kontrollområde      
(rutin/system)


Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Rapportering till Klar senast Resultat 2020


8 Upphandling/
Trix


Kontrollera 
upphandlingar


Kontrollera att 
skallkraven är 
uppfyllda och rätt 
ifyllt i 
utväderingsunderla
get


Kvalitetscontroller Ekonomichef November Stickprov av tre genomförda upphandlingar under 
perioden 1 september 2019 -
1 september 2020. Resultatet visar att skallkraven 
är uppfyllda och korrekt ifyllda i 
utvärderingsunderlaget.







Nr: Kontrollområde      
(rutin/system)

Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Rapportering till Klar senast Resultat 2020

1 Palette Kontroll 
leverantörsfakturor 
mot avtal

Vart 100:e faktura Controller Ekonomichef December Kontroll sker av varje 100:e inkommen 
leverantörsfaktura. Resultatet för 2020 visar inga 
specifika iakttagelser som krävt större åtgärder. 
Endast mindre avvikelser har uppmärksammats på 
grund av misstag vid attestering.

2 Skador och 
reparationer

Kontroll av stora 
skador och 
reparationer, 
rimlighet i 
fakturerade 
timmar.

Alla 
leverantörsfakturor 
över 50.000 kr

Kvalitetscontroller Ekonomichef December Samtliga fakturor som är konterade som 
skadekostnader över 50 000 kr kontrolleras av 
kvalitetscontroller innan fakturan går till betalning. 
Kontrollen visar att:

- förekommer att orginalfakturor/verifikat saknas 
från leverantör
- undermånlig beskrivning/spec av utfört arbete 
vilket gör det svårt att kontrollera rimligheten i antal 
fakturerade timmar
- förekommer att inköp som ska ingå i leverantörens 
á-priser faktureras  (ersättningsgrunder för arbeten 
utförda på löpande räkning, LR06).
- flera av nuvarande avtal definierar inte vad som 
avses med timpris och vad som ska ingå varför 
åtgärder är svåra att vidta i befintliga avtal.

I de upphandlingar som genomförts under kvartal 4 
har det tydliggjorts i upphandlingsdokumenten hur 
leverantören ska specificera fakturan samt vilka 
underlag som ska bifogas. Saknas detta retuneras 
fakturan till leverantören.

Den tvist som en upphandlad leverantör påbörjade 
2019 mot AB Bostäder pågår. 

UPPFÖLJNING INTERN KONTROLLPLAN 2020



Nr: Kontrollområde      
(rutin/system)

Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Rapportering till Klar senast Resultat 2020

3 Inköpsrutiner: 
Ekonomi

Totala inköp per 
leverantör där 
upphandlade 
ramavtal saknas.

Kontroll av totala 
inköp per 
leverantör som 
överskrider 
gränsvärdet under 
12 månader

Kvalitetscontroller Ekonomichef December Kontroll av inköp under 2020 har genomförts. 
Kontrollen visar att: 
- Sex leverantörer överskred gränsvärdet
- Dokumentation samt beslut av leverantör vid 
direktupphandlingar behöver bli tydligare. Samtliga 
genomförda direktupphandlingar ska diarieföras och 
föras in i Palette Contract för att underlätta 
uppföljning och kontroll.
- Åtgärder har vidtagits och planering för 
upphandling påbörjad
- Utbildningsinsatser till Bostäders medarbetare i 
direktupphandling/LOU kommer påbörjas i januari 
2021. 

4 Inköpsrutiner: 
Ekonomi

Totala inköp per 
leverantör där 
upphandlade 
ramavtal saknas.

Kontroll av totala 
inköp per 
leverantör som 
överskrider 
gränsvärdet under 
24 månader

Kvalitetscontroller Ekonomichef December Kontroll av inköp under 2019-2020 har genomförts. 
Kontrollen visar att: 
- Tre leverantörer överskred gränsvärdet
- Dokumentation samt beslut av leverantör vid 
direktupphandlingar behöver bli tydligare. Samtliga 
genomförda direktupphandlingar ska diarieföras och 
föras in i Palette Contract för att underlätta 
uppföljning och kontroll.
- Åtgärder har vidtagits och planering för 
upphandling påbörjad
- Utbildningsinsatser till Bostäders medarbetare i 
direktupphandling/LOU kommer påbörjas i januari 
2021. 



Nr: Kontrollområde      
(rutin/system)

Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Rapportering till Klar senast Resultat 2020

5 Ätor Kontroll att 
underlag finns till 
ätor i ett projekt

Alla ätor i fyra 
projekt

Kvalitetscontroller Fastighets-
utvecklingschef

December Stickprov av fyra projekt under perioden 1 
september 2019-september 2020 med olika 
projektledare. Resultatet visar att:
- Tre av fyra kontrollerade projekt har 
sammanställning för ätor 
- En av tre underlag var undertecknade av chef. 

Resultatet visar att det har skett en förbättring under 
2020 jämfört med 2019 vilket möjligen kan härledas 
till uppdatering av rutinen under hösten 2019 för 
berörd personal.  

6 Palette Kontroll av 
förskottsbetalning

Kontroll av alla 
fakturor jämna 
tusental exl. moms 
i pågående projekt 
(konto 1181)

Controller VD December Finns ett flertal fakturor där det anges från 
leverantören att det är áconto, delfaktura, lyft etc. 
Vid genomgång med våra beställare så 
framkommer det att fakturabeloppet avser lyft enligt 
lyftplaner eller andra dokument. I vissa fall gör våra 
beställlare noteringar i fakturaloggen att de har 
stämt av beloppen, i vissa fall görs detta inte men 
vid granskning så kan de redovisa diverse 
mejlkorrespondens etc. Ofta görs även avsyn före 
betalning av dessa fakturor men det finns dock inte 
dokumenterat i fakturalogg.

Inför fortsatt arbete ska det finnas tydlig 
dokumentation  i fakturalogg, alternativt att 
beställaren bifogar förtydligande dokument till 
fakturan. Alla beställare är medvetna om och har 
även vidtalat entreprenören att AB Bostäder inte 
kodkänner förskottsbetalning.

7 Lager Kontroll av 
lagerinköp

Ett kvartersvärds-
team i varje distrikt, 
alla fakturor över 
5000 kr avseende 
orsak till inköp.

Controller Boservicechef November Under 2020 har alla verifikationer över 5 000 kr 
sammanställts och skickats ut till samtliga team i 
varje distrikt för kontroll. Teamen har förklarat orsak 
till inköp och vad inköpet avser. Distriktschefer har 
verifierat inköp. I vissa fall behöver större inköp 
göras.



Nr: Kontrollområde      
(rutin/system)

Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Rapportering till Klar senast Resultat 2020

8 Upphandling/
Trix

Kontrollera 
upphandlingar

Kontrollera att 
skallkraven är 
uppfyllda och rätt 
ifyllt i 
utväderingsunderla
get

Kvalitetscontroller Ekonomichef November Stickprov av tre genomförda upphandlingar under 
perioden 1 september 2019 -
1 september 2020. Resultatet visar att skallkraven 
är uppfyllda och korrekt ifyllda i 
utvärderingsunderlaget.



Riskbeskrivning 2020 Process Sannolikhet KonsekvensSumma Aktivitet/Åtgärd Kontroll / åtgärnd utförd Kontrollägare

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.utebliven projektfinansering ökar risken att förlora 

kompetens, vilket då kan leda till att bolaget inte kan uppfylla sitt mål. JA VD

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

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

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

Missade ansökningar  - känner inte till dem. Finansiering

7 6 42 Intern ansvarsfördelning avs. finansiärer och utlysningar. NEJ Styrelsen

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

6 7 42

Skapa rutiner för återkommande admin. Samordna admin.funktioner i TFC. 

Prioritera ALLTID kund. JA Styrelsen

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

Vår kompetens blir förlegad om vi inte kompetensutvecklar 

oss/hänger med i tiden
Affärsutvecklingsprocessen

5 8 40 Kontinuerlig kompetensutveckling avstämd mot behov. JA VD

Risk för misstag i ekonomihantering Ekonomi och administration
5 8 40

Farfarsprincipen. Dokumenterad attesstinstruktion. Back-up från extern 

ekonomilev. JA VD

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

Missnöjda kunder Affärsutvecklingsprocessen
3 8 24

Årlig NKI med utvärdering och återkoppling. Vekovis kontak med våra kunder 

minskar risken för överraskningar JA VD

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

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

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

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

Rekvisitioner som uteblir Administration och rutiner
1 8 8 Upprätta lathund för beviljade projekt JA VD



Ansvar för punktern Tidpunkt

VD Dec

VD Nov

Markus B. Dec

Kommunikatör/Affärsutvecklare Dec

VD Nov

VD Dec

Administration Dec

VD Dec

Annelie Ö. Dec

VD Dec

Sara K Dec

VD Dec

VD Dec

VD Dec

VD Dec

Annelie Ö. Dec
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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 
Inköpsprocessen 
Anläggningstillgångar 
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 

2 Informationsdisk Bolaget har fullmakt att ta emot 
leveranser till verksamheterna i 
centret. Risk att paketet 
innehåller t ex brevbomb eller 
smitta. 

Verksamheten Rutin för denna punkt ska 
upprättas 

December 
2019 

Receptionist Rutinbeskrivning Kolla att rutinbeskrivning 
finns och följs 

Administratör 
Borås TME 

februari 
 

19 
januari 
2021 

3 Informationsdisk Hot och överfall. Verksamheten Larmknapp finns till 
bevakningsföretag. 
Rondering sker 
kontinuerligt. 

Löpande Receptionist Giltiga avtal med 
bevakningsföretag 

Se att fakturor till  
Bevakningsföretagen 
Finns och är betalda 
Not vid kontroll: 
larmknapp är hos 
Polisen 

Administratör 
Borås TME 

November 19 
januari 
2021 

6 Person- 
beroende 

Risk för felaktigheter i bokslutet 
på grund av att ekonomiansvarig 
Är deltidskonsult.  

Boksluts-
processen 

Översyn behövs. Löpande Styrelsen  Frågan kommunicerad 
till ägarna och påtalad 
på PLUPPsamtal 

VD och styrelse-
orförande + vice 
ordförande 

Nov 2020 ja 

11 Efterlevnad av 
avtal 

Risk för inköp inte görs via 
ramavtal. 
Risk för att LOU inte efterlevs 

Inköps-
processen 

Utsedd samordnare som 
ansvarar för information och 
uppdatering. All personal får 
tillgång till intranätet. 

Löpande Tekniker Avtal finns tillgängliga 
Information 
kontinuerligt på ex APT 
Genomförda inköps-
samordnarmöten 

Kontrollera att 
information hållits på 
APT 
Stickprov på gjorda 
inköp 
 

Administratör 
Borås TME 

September Ja 

14 Efterlevnad av 
lagar och 
riktlinjer 

Risk för att lagar och riktlinjer 
avseende personal inte efterlevs. 

Lagar och 
riktlinjer 

Översyn behövs 
 

Löpande VD   Administratör 
Borås TME 

 Ja, 
fortaran
de risk 

18 Nyanställd Risk för att nyanställd inte erhåller 
korrekt info om lagar, rutiner & 
regler 

HR Genomgång av checklista för 
nyanställda med alla 
medarbetare 

3 månader 
efter 
anställning 

VD Checklista Kontrollera avprickad 
checklista 

Adminstratör 
TME 

  Ingen 
nyanstäl
ld under 
året. 
Checklis
ta finns. 
 



 

 



Uppföljning av internkontrollplan 2020
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 -

C Betalning leverantörsfakturor Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

D Personal- & LöneadministrationEfterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Inte genomfört fullt ut pga. Corona/Distansarbete, därför extra repetition Q1, 2021

E Löneutbetalningar Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. Inte genomfört fullt ut pga. Corona/Distansarbete, därför extra repetition Q1, 2021

F Övriga utbetalningar Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

G Bokföringsorder Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

H Lämnade offerter Efterlevnad Delegationsgr./ Attestinstr. -

2 Bolagets Instruktion för Kreditprövning A Avskrivning Kundfordran Efterlevnad, Instruktion för Kreditprövning -

B Kreditprövning Efterlevnad, Instruktion för Kreditprövning -

C Kreditering fakturor Efterlevnad, Instruktion för Kreditprövning Inte genomfört fullt ut pga. Corona/Distansarbete

D Anstånd & Amorteringsplaner Efterlevnad, Instruktion för Kreditprövning Inte genomfört fullt ut pga. Corona/Distansarbete

3 Bolagets Finanspolicy A Fördelning fast och rörlig ränta Efterlevnad Finanspolicy Inte längre aktuellt då Borås Stad 2017 centralt tagit över all räntebindning för effektivare administr.

B Ränteswapskontrakt Efterlevnad Finanspolicy Inte längre aktuellt då Borås Stad 2017 centralt tagit över all räntebindning för effektivare administr.

4 Inköps-/Upphandlingspolicy A Avtalstrohet & LUF Efterlevnad Inköps-/Upphandlingspolicy Inte genomfört fullt ut pga. Corona/Distansarbete, därför extra repetition Q1, 2021

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 Inte genomfört fullt ut pga. Corona/Distansarbete

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 Inte genomfört fullt ut pga. Corona/Distansarbete

G Tjänsteresor Efterlevnad av bolagets riktlinjer -

Uppdaterat:  2021-02-23  (Kenneth Helin)



Fristadbostäder AB

Riskanalys &

internkontrollplan

Senast uppdaterad: 2021-02-03

Urval:
Prio, högst: 1

Total, lägst: 50



Omvärlden Fristadbostäder AB 2021-02-03

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.

7 6 42 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 6 6 36 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 2021-02-03

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 8 16 3 2016-10-31



Personal och löner Fristadbostäder AB 2021-02-03

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, eller virussmitta 2 8 16 3 2013-08-19 2020-03-23

P11 Kompetenstapp Hastigt kompetenstapp kopplat till nyckelpersoner 2 8 16 3 2020-03-23

P12 Bisyssla Risk för jäv eller annat problem om anställda har bisyssla 4 7 28 3 2020-10-14



Arbetsmiljö kontor Fristadbostäder AB 2021-02-03

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

AK1 Arbetställning Felaktig arbetsställning 5 5 25 2 2020-03-23

AK2 Arbetställning Stillasittande monotont arbete 4 5 20 2 2020-03-23

AK3 Ögonskador Felaktig belysning 2 4 8 2 2020-03-23

AK4 Ögonskador Felaktig bildskärm 2 6 12 2 2020-03-23

AK5 Klimat i lokal Brister i värme och ventilation 6 5 30 2 2020-03-23

AK6 Störningsärende och 

vräkning

Risk för hot, våld och prykisk påfrestning 2 8 16 2 2020-03-23



Arbetsmiljö service Fristadbostäder AB 2021-02-03

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

AS1 Arbetsfordon Körning på allmän väg eller i bostadsområden, risk för incidenter 

med andra trafikanter

4 6 24 2 2020-03-23

AS2 Arbetsfordon Risk för klämskador vid hantering av maskin 4 8 32 2 2020-03-23

AS3 Arbetsfordon Vibrationsskador 3 8 24 2 2020-03-23

AS4 Arbetsfordon Risk för last över totalvikt 2 6 12 2 2020-03-23

AS5 Arbetsfordon Tappa last från skopa eller kärra vid transport 4 7 28 2 2020-03-23

AS6 Arbetsfordon Risk att köra på fastigheter eller människor 3 8 24 2 2020-03-23

AS7 Arbetsfordon Risk för att välta med arbetsfordon. Traktor, gräsklippare, skylift 4 7 28 2 2020-03-23

AS8 Skyddsutrustning Ingen eller fel skyddsutrustning används 3 7 21 2 2020-03-23

AS9 Hörselskada Risk för buller 2 7 14 2 2020-03-23

AS10 Arbetsställning Risk för tunga eller felaktiga lyft 4 7 28 2 2020-03-23

AS11 Ögonskador Risk för grenar, stenskott eller liknande vid gräsklippning 3 7 21 2 2020-03-23

AS12 Elsäkerhet Risk för elskador 2 7 14 2 2020-03-23



Fastigheter och fastighetsservice Fristadbostäder AB 2021-02-03

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 3 7 21 3 2013-04-30

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

F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 4 8 32 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 2021-02-03

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

E1 Likviditetsbrist Risk för likviditetsbrist 2 8 16 3 2013-04-30

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

gamla lån löper ut 

1 8 8 3 2013-04-30

E3 Räntehöjningar Risk för snabba räntehöjningar slår på resultatet så 

snabbt att vi inte hinner justera andra utgiftsposter

1 8 8 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 8 16 3 2013-05-17

E7 Kortsiktighet Risk för ekonomiskt kortsiktiga styrelsebeslut 4 8 32 2 2013-05-17



Redovisning/Rapportering Fristadbostäder AB 2021-02-03

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 7 35 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 5 7 35 1 2013-04-30

R16 Nya redovisningsregler Risk för att välja fel system för 

komponentavskrivning

4 7 28 3 2013-04-30 2013-08-27



IT/Hjälpsystem Fristadbostäder AB 2021-02-03

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

IT1 Åtkomst personaluppgifter Obehörig åtkomst till personaluppgifter (GDPR) 4 2 8 3 2013-04-30 2019-09-03

IT2 Dataintrång Dataintrång (GDPR) 2 6 12 3 2013-04-30 2019-09-03

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 6 6 36 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 (GDPR) 4 6 24 2 2013-04-30 2019-09-03

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 2021-02-03

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 4 5 20 1 2013-04-30

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



Extraordinära händelser Fristadbostäder AB 2021-02-03

Id Riskrubrik Beskrivning Sannolikhet Konsekvens Total Prio Skapad Uppdaterad

X1 Brand, hyreshus Brand i hyreshus 4 7 28 1 2012-09-18

X2 Brand, bolaget Brand i bolagets kontor eller bovärdslokal 2 7 14 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 7 42 1 2012-09-18

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

X6 Hot Hot mot personal 2 7 14 2 2012-09-18

X7 Avbrott, el Längre elavbrott (över ett dygn vintertid) 2 7 14 3 2012-09-18

X8 Avbrott, vatten Längre vattenavbrott (över ett dygn vintertid) 2 7 14 3 2012-09-18

X9 Avbrott, fjärrvärme Längre fjärrvärmestopp (över ett dygn vintertid) 2 7 14 3 2012-09-18

X10 Miljöolycka Större miljöolycka 2 7 14 2 2012-09-18



Miljö Fristadbostäder AB 2021-02-03

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 6 5 30 2 2013-05-29

M5 Farligt avfall Risk för felaktig hantering av farligt avfall 3 6 18 3 2013-04-30 2020-03-23



Urval Fristadbostäder AB 2021-02-03

Id Riskrubrik Beskrivning Total Prio

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

F4 Eftersatt UH Eftersatt underhåll 32 1

R15 Överskriden projektbudget Risk för överskridande av projektbudget 35 1

IT6 Bristande kompetens Bristfällig kompetens/utbildning i system 36 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 20 1

X1 Brand, hyreshus Brand i hyreshus 28 1

X4 Kris Kris hos personal (dödsfall, personligt mm) 42 1



Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2021-02-03

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 32 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 32 1 Genomför inventering (under tre år). VD
Pågår

Löpande genomgång av utfall av 

inventering.

Styrelse 2019-2021

R15 Överskriden 

projektbudget

Risk för överskridande av projektbudget 35 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 36 1 Inventera om all personal har relevant 

IT-kompetens.

Verksamhets-

samordnare
Pågår

Rapport till VD. VD Årligen på hösten I handlingsplan

K9 Brandskyddspolicy Bristande efterlevnad av 

brandskyddspolicy

32 1 Information till all personal om 

brandskyddspolicyn.

Brandskydds-

ansvarig
Pågår

Minnesanteckningar från 

informationsträff.

VD Årligen I handlingsplan

K13 Intern kontrollplan Intern kontrollplan saknas eller är 

bristfällig

20 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 28 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 28 1 Informera löpande om brandrisker till 

hyresgästerna.

Uthyrare
Pågår

Antal informationstillfällen VD Årligen I handlingsplan

X4-2 Kris hos personal 

(dödsfall, personligt 

mm)

Planera och genomför utbildningar. 42 1 Utbildningar klara. VD

Pågår

Antal medarbetare som utbildats. 

Rapport till styrelse

Styrelse 2021-12-31 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

2019-09-03 KOS

2019-12-02 KOS

2020-03-23 KOS

2020-09-03 KOS

2020-10-14 KOS

2020-10-19 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

Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs

Uppdaterat datum och sett över att kontrollerna följs

Lagt till flikar för arbetsmiljö samt gjort översyn. Flyttat "klara/behandlade" risker till Arkiv.

Översyn och kontrollerat följsamhet

Lagt till P12 och tittat över datum

Ändrat sannolikhet och konsekvens på flera under styrelsemötet



Arkiv - Internkontrollplan Fristadbostäder AB 2021-02-03

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

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

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

RISK KONTROLLMOMENT PLANERING
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Uppföljning intern kontroll 2020 

Borås Stadshus ABs beslut 

Uppföljning av intern kontroll 2020 godkänns och läggs till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i 
samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 
Kommunstyrelsen.  

Uppföljningen av planen för 2020 har löpande skett under året vid styrelsens 
arbetsmöten.  
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2. Bilaga - Uppföljning av intern kontroll 2020 
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2021-03-22 
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Dnr SH 2021-00006 1.2.3.2 

  

 

Uppföljning intern kontroll 2020 

Borås Stadshus ABs beslut 

Uppföljning av intern kontroll 2020 godkänns och läggs till handlingarna.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska såväl nämnder som bolag i 

samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen till 

Kommunstyrelsen.  

Uppföljningen av planen för 2020 har löpande skett under året vid styrelsens 

arbetsmöten.                

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse, 2021-03-22 

2. Bilaga - Uppföljning av intern kontroll 2020   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium 

 

 

 

 

 

 

 

Ulf Olsson 

Borås Stadshus Ordförande 

Svante Stomberg 

VD 

 



Uppföljning intern kontrollplan 2020 för Borås Stadshus AB

Riskdefinition Riskbeskrivning Process Nyckelkontroll/-aktivitet Frekvens Kontrollägare Dokumentation Metod för verifiering Ansvar för punkten Tidpunkt Kontroll utförd
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 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. 

VD 2020-12-31 Fyra arbetsmöten har genomförts 
under året. Ägarstyrningsärenden, 
årsstämmoprotokoll från 
dotterbolagen samt 
minnesanteckningar från plupp-
samtal har anmälts. 
Styrelseprotokoll från dotterbolagen 
anmäls upp till KS.

Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk att koncern-bidrag 
från de 
överskottsgenererande 
bolagen inte räcker för 
att finansiera 
underskottsbolagen

Finansiering Styrelsen ska under 2020 
göra en analys av 
finansieringsriskerna 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 2020-12-31 Finansiell analys finns med i såväl 
budget som årsredovisning. En 
genomgång av koncernens  
skuldutveckling och finansiering är 
påbörjad och fortsätter i samband 
med budgetarbetet inför 2022.   

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 2020-12-31 Inget nedskrivningsbehov 2020 då 
samtliga bolags egna kapital 
överstiger bokfört värde.

Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk för stigande 
räntekostnader

Finansiering Styrelsen ska göra en 
analys av koncernens 
långsiktiga skuldutveckling 
och dess konsekvenser

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 2020-12-31 Finansiell analys finns med i såväl 
budget som årsredovisning. En 
genomgång av koncernens  
skuldutveckling och finansiering är 
påbörjad och fortsätter i samband 
med budgetarbetet inför 2022.   

Finansieringsrisker 
inom koncernen

Risk för 
nedskrivningsbehov av 
anläggningstillgångar i 
dotterbolagen

Finansiering Kontrollera att bolagen har 
en rutin för att hantera 
anläggningstillgångarnas 
bokförda värden jämfört 
med aktuella 
marknadsvärden

Årsvis Styrelsen Bokslutsmaterial Verifiering utifrån bokfört 
värde

VD 2020-12-31 Bolagen har rutiner för hantering av 
eventuellt nedskrivningsbehov. Det 
görs inte några nedskrivningar i 
bolagens årsbokslut 2020.
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Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

 

 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.             

 

 

 

 

 

Datum 

2021-04-28 Tom Andersson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00206 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Evelina Pirs 
 

Datum 

2021-04-21 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E7 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Evelina Pirs 
Handläggare 
033 357129 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00206 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beviljar för sin del direktionen för Boråsregionen 

Sjuhärads kommunalförbund ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.             

Ärendet i sin helhet 

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har inkommit 

med årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret 2020.  

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. I årsredovisningen görs två avsteg från lagen om kommunal 

bokföring och redovisning då det saknas en driftredovisning och en 

investeringsredovisning. Det är dock angeläget att förbundets utveckling med 

att förbättra målformulering och måluppföljning fortsätter, liksom att den 

interna kontrollen utvecklas genom att samtliga kontrollmoment genomförs 

och att direktionen genomför en egen riskanalys.       

Årsrapporten bedöms i huvudsak uppfylla lagstiftarens krav och Rådet för 

kommunal redovisnings rekommendationer. Det har inte framkommit några 

väsentliga avvikelser från god redovisningssed i revisorernas granskning. 

Resultatet bedöms i huvudsak vara förenligt med de mål som direktionen 

beslutat om.  

Resultatet för 2020 uppgår till +107 tkr jämfört med -866 tkr för 2019. Det 

egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 9 784 tkr, balansomslutningen till 

78 261 tkr och soliditeten (andel eget kapital) till 13 % (f å 14 %). Borås Stads 

bidrag till förbundet 2020 var 16 300 tkr.        

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-05-17 

2. Årsredovisning och revisionsberättelse från Boråsregionen Sjuhärads 

kommunalförbund, 2021-04-20   
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Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 

 



 
 
 

 
 
    2021-04-20  
 
 
 
    Till medlemskommunerna i  
    Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
     

 
 

Årsredovisning 2020 samt revisionsberättelse  

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade vid sitt sammanträde  
2021-02-12 att godkänna årsredovisning för 2020 samt att översända densamma tillsammans med 
revisionsberättelse till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.  
 
Medlemskommunernas beslut meddelas Boråsregionen snarast på info@borasregionen.se  

 
 
 
 

Linda Bergholtz 
Administrativ chef  
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2 Årsredovisning 2020 
3 Revisionsberättelse 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

§ 8 Årsredovisning 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 
Diarienummer: 2021/SKF0102 
 
Beslut 
Årsredovisning 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns och  
översänds tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och 
prövning av ansvarsfrihet 
 
Sammanfattning 
Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget vilket är 973 tkr högre än 
2019. De största avvikelserna är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat gentemot 
budget om 1 221 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt resultat om 1 119 tkr. 
Business Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat, vilket beror på att de 
interna överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2021. 
 
Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om knappt 200 tkr i 
förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet överensstämmer därmed med 
tidigare lagd prognos. Förbundskansliet redovisar ett överskott om 1 221 tkr vilket är knappt 300 tkr 
lägre än prognosen vid delåret. Överskottet beror på minskade personalkostnader, bland annat till 
följd av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till 
följd av effektiviseringar. 
 
Medarbetarcentrum redovisar ett överskott om 5 tkr, vilket är knappt 250 tkr lägre än prognosen vid 
delåret. Differensen förklaras av en ökad semesterlöneskuld. Business Region Borås prognosticerade 
ett överskott om 400 tkr och resultatet för helåret blev knappt 1 000 tkr. Överskottet beror på icke 
utförda aktiviteter på grund av coronapandemin samt att tjänsten var obemannad del av året. BRB:s 
faktiska resultat bokförs som ett nollresultat. 
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 1 250 tkr. Det 
totala driftunderskottet blev 519 tkr och beror på det minskade bidraget från Skolverket samt 
minskade intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de 
minskade intäkterna har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ 
finansiering. Det totala resultatet för helåret blev ett underskott om 1 119 tkr varav 600 tkr är 
direktavskrivna kostnader för den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-
02-23 ska belasta eget kapital.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 800 tkr och resultatet blev ett 
överskott om 884 tkr. Överskottet förklaras av överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda 
aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 
50 % under mars-oktober och därefter 80 %. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett 
nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att 
hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 
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Justerare Utdragsbestyrkande 
 

God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 
Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk 
hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt 
för att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer: 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta 

möjliga nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 
- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens 

reglemente, riktlinjer och beslut 
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin 

som ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga 
kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. 
Förbundets finansiella mål 2020 är  
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr 

 
Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 784 tkr, fördelat på kansliet 8 155 tkr, Navet 908 tkr och 
Medarbetarcentrum 721 tkr. Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska kostnaderna för den nya 
astronomiutställningen på Navet science center belasta eget kapital. Förbundets egna kapital 
överstiger det finansiella målet. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 14 av 21 
mål anses helt uppfyllda, fyra mål anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Utöver de fastställda 
mål som anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med 
medlemskommunerna initierat och påbörjat insatser inom en rad områden, exempelvis utvecklat 
stöd för kommunerna kopplat till coronapandemin, reviderat och ställt om projektinsatser samt 
utökat deltagandet i regionala samverkansarenor.  
 
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.   
 
Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsredovisning 2020

1 Inledning
Enligt kommunallag (2017:725) ska förbundets revisorer pröva om verksamheten sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rätt-
visande och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisorerna ska även bedöma om årsredo-
visningen är förenligt med de mål som Direktionen fastställt.  

Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlighetsperspektiv. Granskning av årsredovisningen 
inklusive verksamhetsmässigt resultat/måluppfyllelse har genomförts av Borås Stads revisions-
kontor och redovisas i innevarande rapport.  

Årsredovisningen och revisorernas bedömning ska behandlas av respektive medlemskommuns 
Kommunfullmäktige. Syftet är bland annat att ge Kommunfullmäktige underlag för uppföljning 
och styrning av den fortsatta verksamheten, så att god ekonomisk hushållning kan säkerställas. 
Ställningstagandena i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den granskning 
av förbundets verksamhet som har genomförts under året.

1.1 Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att den ska vara ett underlag till revisorernas ställningstagande i 
revisionsberättelsen gällande ansvarsfrihet. Granskningen sker utifrån ett risk- och väsentlig-
hetsperspektiv. Denna styr vilka Rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning 
(RKR) som används i granskningen.

Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor:

• Är årsredovisningen upprättad enligt gällande lag om kommunal bokföring och redo-
visning (LKBR), gällande rekommendationer från RKR samt i enlighet med god redo-
visningssed?

 Ŋ Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens 
finansiering och den ekonomiska ställningen? (med verksamhetens utfall avses 
utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar)

 Ŋ Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

• Ger årsredovisningen en rättvisande bild av resultatet för förbundet?

• Har balanskravet uppfyllts?

• Har verksamheten bedrivits på ett sätt som gör att Direktionens beslutade mål,  
finansiella likväl som verksamhetsmässiga, för god ekonomisk hushållning uppnåtts?

1.2 Revisionskriterier
Granskningen har utförts enligt kommunallag (2017:725), lag (2018:597) om kommunal bok-
föring och redovisning (LKBR), God revisionssed i kommunal verksamhet samt rekommenda-
tioner från Rådet för kommunal redovisning. Granskningen har utförts med den inriktning och 
omfattning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. 
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Räkenskaperna granskas enligt följande:

• Att redovisningen följer krav på räkenskapsföring enligt 11 kap. kommunallagen, d.v.s. 
att räkenskaper och årsredovisning upprättats

• Att upplysning lämnats om utfallet, finansieringen av verksamheten och den ekonomis-
ka ställningen vid årets slut

• Att årsredovisningen är upprättad med iakttagande av god redovisningssed. God redo-
visningssed innebär att redovisningsskyldiga i första hand ska följa lagar och rekommen-
dationer och i övriga fall, då det inte finns någon specifik regel, tillämpa god sed

• Att redovisningen är materiellt rätt (alla tillgångar och skulder existerar och avser 
Sjuhärads kommunalförbund)

• Att redovisningen är rätt periodiserad (alla intäkter och kostnader avser redovis-
ningsåret)

Övriga delar har granskats översiktligt i syfte att bedöma om  deuppgifter som ska ingå i års-
redovisningen enligt lag och rekommendationer från RKR har lämnats. 

1.3 Ansvarig nämnd/styrelse
Direktionen i Sjuhärads kommunalförbund är ansvarig.

1.4 Metod  
Granskningen grundas på analys av resultat- och balansräkning samt utökad granskning av poster 
och processer som är av väsentlig betydelse för resultat och ställning. Granskningen innefattar 
att granska ett urval av underlag och annan information i räkenskapssammandraget samt att 
pröva de redovisningsprinciper som använts i verksamheten. Planeringen har genomförts med 
utgångspunkt i en risk- och väsentlighetsanalys, där insatser koncentreras till där risken för 
 väsentliga fel är störst. Därutöver ska granskningen innehålla en bedömning om årsredovisningen 
är rättvisande, d.v.s. att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning 
eller tilläggsupplysningar på ett sätt som kan leda till felaktigt beslutsfattande. Granskningen 
är genomförd med en kontrollmålsmetodik och ett kvalitetssäkrat systemstöd.1 Granskning av 
fakturaunderlag och stickprov av specifikationer har genomförts. Stickprov av konton med större 
avvikelser under 2020 har utförts. 

En genomgång av balanskontona samt rutiner för periodiseringar har genomförts. Vidare har 
avstämningar och kontroll av moms- och skatteredovisning utförts. Avstämning har genomförts 
med tjänstepersoner vid Sjuhärads kommunalförbund. 

1.5 Projektorganisation
Samuel Kaufman är granskningsledare. Granskningsmedarbetare är Anna Duong och Anna 
Sandström. 

1 Revisionskontoret i Borås, Revisionskontoren i Norrköping, Linköping, Gävle, Helsingborg, Malmö och Revisionsenheten i Sörmlands läns 

landsting använder ett gemensamt systemstöd för granskning av årsbokslut och årsredovisning  
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Granskning av Sjuhärads kommunalförbunds Årsredovisning 2020

2 Granskningsresultat
2.1 Årsredovisning 
Enligt 1 kap. 3 § lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska kom-
munalförbund upprätta en årsredovisning. 

En årsredovisning ska bestå av: 

• en resultaträkning,

• en balansräkning,

• en kassaflödesanalys,

• noter,

• en driftredovisning,

• en investeringsredovisning, och

• en förvaltningsberättelse

Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av för-
bundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en driftredovisning och en investerings-
redovisning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen, med undantag av driftredovisning 
och investeringsredovisning, i allt har väsentligt upprättats i enlighet med den kommunala 
bokförings- och redovisningslagen och god redovisningssed.

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.

2.2 Förvaltningsberättelse 
Enligt lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning 11 kap. ska en förvaltningsbe-
rättelse innehålla följande delar: 

• Utvecklingen av verksamheten

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Förväntad utveckling

• Väsentliga personalförhållanden

• Andra förhållanden av betydelse för styrning och uppföljning

• God ekonomisk hushållning

• Ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

I förvaltningsberättelsen ska information lämnas om viktiga händelser som inträffat under året 
Revisionskontoret bedömer att Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning i huvudsak följer 
den uppställning som anges i 11 kap. i LKBR. Rubrikerna följer inte exakt den ordning som 
anges i lagstiftningen.

Revisionskontoret konstaterar att förvaltningsberättelsen i Sjuhärads kommunalförbunds årsre-
dovisning innehåller en sammanställning av fokusområden, mål och mätetal. I årsredovisningen 
genomförs en samlad bedömning om att målen för god ekonomisk hushållning uppnås under 2020.
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Revisionskontoret bedömer i stort att den information som lämnas i förvaltningsberättelsen ger 
en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

2.3 Redovisningsprinciper 
I årsredovisningen har samma redovisningsprinciper använts som vid föregående bokslut.

2.4 Resultaträkning 
Enligt 5 kap. 1 § ska resultaträkning i sammandrag redovisa samtliga intäkter och kostnader 
under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av årets 
resultat och att noter finns i tillräcklig omfattning och utgör specifikationer av resultaträkningens 
poster. Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR.

2.4.1 Ekonomiskt resultat 
Sjuhärads kommunalförbund redovisar ett överskott på 107 tkr för perioden 2020-01-01–2020-
12-31, vilket innebär ett överskott på 78 tkr jämfört med budget för samma period. Resultatet för 
förbundskansliet uppvisar ett överskott om 1 221 tkr och Navet science center uppvisar ett negativt 
resultat på 1 119 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 9 784 tkr. 

Överskottet på förbundskansliet beror på minskade personalkostnader bland annat till följd 
av statliga coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till 
följd av effektiviseringar. Navet science center redovisar ett underskott och det beror på det 
minskade bidraget från Skolverket, investering i en astronomiutställning samt minskade 
intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de minskade 
intäkterna har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ 
finansiering. 

2.5 Balansräkning 
Enligt 6 kap. 1 § LKBR ska balansräkningen i sammandrag redovisa kommunens eller kommu-
nalförbundets samtliga tillgångar, avsättningar och skulder samt eget kapital på dagen för räken-
skapsårets utgång (balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser ska tas upp inom linjen. 

En större investering om 1 738 tkr har genomförts i en ny astronomiutställning. Enligt beslut i 
direktionen 2018-02-23 ska denna belasta det egna kapitalet. 

Enligt 6 kap. 2 § framgår det att balansräkningen ska ställas upp enligt uppställningsformen i 
LKBR. Revisionskontoret noterar att resultatutjämningsreserven inte finns redovisad i balans-
räkningen. 

Revisionskontoret bedömer att balansräkningen är i huvudsak uppställd enligt LKBR och om-
fattar tillräckliga noter. Föregående års utgående balanser har överförts rätt som årets ingående 
balanser. Specifikationer och underlag till utgående balanser finns i tillräcklig omfattning och 
årets resultat enligt balansräkningen stämmer överens med resultaträkningen. Revisionskontorets 
samlade bedömning är att balansräkningen i allt väsentlighet ger en rättvisande bild av tillgångar, 
avsättningar, skulder och eget kapital. 
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2.6 Kassaflödesanalys 
Enligt 8 kap. 1 § LKBR ska kassaflödesanalysen redovisa kommunens eller kommunalförbundets 
in- och utbetalningar under räkenskapsåret. 

Revisionskontoret bedömer att kassaflödesanalysen är uppställd enligt RKR R13 Kassaflödesanalys 
och överensstämmer i allt väsentligt med övriga delar i årsredovisningen.  

2.7 Drift- och investeringsredovisning 
Enligt 10 kap 1-2 §§ LKBR ska driftredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet för-
håller sig till den budget som fastställs för den löpande verksamheten. Investeringsredovisningen 
ska innehålla en samlad redovisning av kommunens eller kommunalförbundets investerings-
verksamhet. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget 2020 finns redovisad i resulta-
träkningen. Revisionskontoret bedömer att det inte uppfyller kraven för en driftredovisning enligt 
RKR 14 Drift- och investeringsredovisning. Det saknas även en investeringsredovisning som 
uppfyller RKR 14 Drift- och investeringsredovisning. Revisionskontoret noterar att en investering 
finns redovisad under kapitel 2.6 investeringsverksamhet i årsredovisningen. Revisionskontoret 
bedömer att förbundet behöver fortsatt se över drift- och investeringsredovisningen så att de 
uppfyller RKR R14 Drift- och investeringsredovisning. 

2.8 Balanskrav 
Ett kommunalförbund ska enligt kommunallagen göra en avstämning av balanskravet och re-
dovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat som uppkommer ska enligt kom-
munallagen regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl finns emellertid möjlighet 
att inte reglera ett negativt resultat.

RKR har lämnat information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning 
av förarbeten till reglerna om balanskrav i LKBR och kommunallagen. 

Enligt 11 kap. 10 § LKBR ska upplysningar om årets resultat efter balanskravsjusteringar och 
balanskravsresultat redovisas i förvaltningsberättelsen. Vidare framgår att vid beräkningen av 
balanskravsresultatet, som är kopplat till kommunallagens balanskrav, ska årets resultat rensas 
för vissa poster som inte härrör från den egentliga verksamheten.

Revisionskontoret noterar att balanskravsutredningen i årsredovisningen redovisar ett positivt 
resultat om 107 tkr. Förbundet använder inte resultatutjämningsreserven (RUR). 

2.9 Rättvisande räkenskaper och god redovisningssed 
Enligt 1 kap. 4 § LKBR ska bokföring och redovisning fullgöras på ett sätt som överensstämmer 
med god redovisningssed. 

Bokslutsprocessen har adekvata anvisningar som har informerats i rimlig tid innan bokslutets 
transaktioner ska vara genomförda. Huvudsakliga bokslutsjusteringar har bokförts i redovis-
ningssystemet. 
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2.10 Bedömning av Direktionens mål med betydelse av god 
ekonomisk hushållning 
Från och med år 2006 gäller för samtliga kommuner och kommunalförbund att Kommunfull-
mäktige ska fastställa mål för ”god ekonomisk hushållning” enligt 11 kap 1 § kommunallagen. 
Enligt kommunallagen föreligger därutöver krav på att ”fullmäktige ska besluta om riktlinjer 
för god ekonomisk hushållning för kommunen”. 

Förvaltningsberättelsen ska innehålla en utvärdering av om målen och riktlinjerna för en god 
ekonomisk hushållning enligt 11 kap. 6 § första och andra styckena kommunallagen har upp-
nåtts och följts.  

Förbundet har i budget och verksamhetsplan 2020 beslutat om två finansiella mål; 

1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 

2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital på lägst 4 mnkr. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisningen har en 
skrivning om god ekonomisk hushållning. Förbundet uppnår båda målen under året. Förbundets 
samlade bedömning är att verksamheten når såväl de finansiella som verksamhetsmässiga målen 
och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed kan anses vara uppfyllda. 

2.11 Måluppfyllelse
Sjuhärads kommunalförbunds målarbete

Sjuhärads kommunalförbunds förbundsordning utgör grunden för förbundets verksamhet och 
fastställs av respektive medlemskommuns fullmäktige. Direktionen har beslutat om det över-
gripande målet; 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.

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 kommunalför-
bundet inom sitt verksamhetsområde. 

I förbundet ingår även Business Region Borås, Medarbetarcentrum, Navet Science Center, 
Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg samt Dataskyddsombud.

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) 
har en delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram för Förbundet. 
Strategin beskriver de tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda 
fokusområdena är verktyg för att styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om 
”Det goda livet”. 

Under året har förbundets verksamhet påverkats av coronapandemin vilket lett till omprioritering 
och förändrad inriktning för många verksamheter. En enkät har skickats ut till de nätverk och 
arbetsgrupper förbundet driver och 125 svar har inkommit. Av dessa anger 92 % att förbundets 
nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i hög eller mycket hög grad. 
Bedömningen är därför att verksamheten uppnått god måluppfyllelse ur ett helårsper s pektiv.
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De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets 
fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden 
gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.

Fokusområden för 2020 är:

• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling.

• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens.

• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna.

• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid.

• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter.

• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik.

• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg.

Basverksamhet och Business region Borås (BRB)
Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna 
projekten samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen.

För förbundets basverksamhet och business region Borås (BRB) presenteras i årsredovisningen 
21 mål med tillhörande 33 mätetal. Förbundet gör bedömningen att man nått 14 mål under 
verksamhetsåret och inte nått sju av målen under verksamhetsåret.

3 4 14 0 av 21 mål

Förbundet uppger att coronapandemin haft stor påverkan på förbundets verksamhet och därmed 
även måluppfyllelsen. Verksamheterna har fått ställa om och ett antal planerade aktiviteter har 
inte kunnat genomföras.

Dataskyddsombud
Det övergripande målet för dataskyddsombuden är att ”Säkerställa ett gott skydd av den personliga 
integriteten”.  

Förbundet har fastställt nio mål samt nio mätetal för verksamhetsområdet avseende 2020. I 
årsredovisningen redogör förbundet att man uppfyllt fem av nio målen. Fyra av målen bedömer 
förbundet vara delvis uppfyllda. Måluppfyllelsen bedöms av förbundet i dessa påverkats mycket 
av följderna av coronapandemin.

0 4 5 0 av 9 mål

Medarbetarcentrum
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka 
chefer och arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att 
medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare.

Förbundet har fastställt sex mål och elva mätetal för verksamhetsområdet avseende 2020. 
Revisionskontoret noterar att mätetalen för målen är en blandning mellan utvärderingsbara mä-
tetal och aktiviteter samt att förbundet inte redogör för alla mätetal man har uppgett. Förbundet 
bedömer att samtliga mål för verksamhetsåret 2020 är uppfyllda.
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Navet Science Center
Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av 
styrgruppen. Till varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och 
de globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer 
och allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen.

Förbundet uppger att coronapandemin i hög grad har påverkat Navets verksamhet och därmed 
måluppfyllelsen. Helgverksamheten för allmänheten stängde mellan 6 april - 24 juni och hade 
begränsade öppettider under sommaren. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har 
flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. 
Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verk-
samheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik 
och biologi. Förbundet menar att detta har lett till mindre intäkter än prognosticerat. Ett antal 
kostnadsreducerande åtgärder har vidtagits och en ny organisation har förhandlats. Möjligheterna 
till alternativ finansiering har setts över och nya ansökningar om medel har genererat intäkter.

Förbundet har fastställt nio långsiktiga mål tillsammans med 64 verksamhetsmål för 2020. 
Förbundet bedömer att 41 av målen har uppnåtts samt att 23 inte uppnåtts under 2020 varav 8 
delvis uppnåtts. 

15 8 41 0 av 64 verksamhetsmål

Förbundet gör ingen bedömning om verksamheten uppnått uppsatta långsiktiga mål för 2020.

Närvårdskontoret Södra Älvsborg 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisato-
riskt inom kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet 
för Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har 
beslutat om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som 
tydliggör verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där nedanstående 
målindikatorer återfinns.

Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att:

• Skapa förtroende vårdgivarna emellan

• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten

• Skapa en jämlik vård

• Göra skillnad/Skapa mervärde

• Sprida inspiration och glädje för samverkan

Den gemensamma målbild som har tagits 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.

För att uppnå ovanstående målbild ska fyra målindikatorer uppfyllas. Indikatorerna följs upp via 
resultat och statistik som Närvårdskontoret tillhandahåller. Resultaten återförs till delregionalt 
politiskt samråd och till styrgrupp närvård flera gånger per år.
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Förbundets bedömning är att Närvårdssamverkan inte når tre av indikatorerna under verksam-
hetsåret. 

Förbundet uppger måluppfyllelse vid årets slut enligt följande:

3 0 1 0 av 4 målindikatorer

Indikatorerna som förbundet bedömer att man inte uppfyller är:

• Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5%.

• Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts 
de senaste 12 månaderna, ska ökas med 5 % på årsbasis (enligt Munin).

• Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st.  
på årsbasis 

Sammanfattningsvis konstateras att Sjuhärads kommunalförbund i budget och verksamhetsplan 
för 2020 har fastställt ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden för förbundet, ett 
övergripande mål för dataskyddsombud, två övergripande mål för Medarbetarcentrum. Därutöver 
har Närvårdssamverkan Södra Älvsborg fyra målindikatorer och en gemensam målbild som 
kommer genom inriktningsdokumentet Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019-2022. Utöver 
detta har förbundet fastställt 21 mål med 33 tillhörande mätetal för basverksamheten och Business 
region Borås (BRB), nio mål och nio mätetal för verksamhetsområdet Dataskyddsombud, sex 
mål och elva mätetal för verksamhetsområdet Medarbetarcentrum och nio långsiktiga mål med 
64 verksamhetsmål för verksamhetsområdet Navet Science Center.

Totalt för förbundets hela verksamhet rör det sig om:

• 1 övergripande strategiskt mål

• 7 fokusområden för basverksamhet och BRB

• 1 övergripande mål för dataskyddsombud

• 2 övergripande mål för medarbetarcentrum

• 4 målindikatorer för Närvårdssamverkan

• 9 långsiktiga mål för Navet Science center

• 110 mål varav 64 är verksamhetsmål för Navet Science center 

• 53 mätetal

Förbundet har i årsredovisningen redovisat vad de gjort för att närma sig sitt övergripande strate-
giska mål och förbundet gör bedömningen att man kommer uppnå god strategisk måluppfyllelse 
ur ett helårsperspektiv. Kommunalförbundet har också i huvudsak redogjort för de olika verksam-
heternas måluppfyllelse avseende deras egna övergripande mål eller förbundets inriktningsmål.

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 130 olika mål samt 57 mätetal/målin-
dikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter. 
Det redovisas inte alltid en bedömning om uppföljningen av mätetal innebär en måluppfyllnad 
eller inte. Förbundet har i flera fall inte heller angivit målvärden för de valda mätetalen.



2.12 Konsekvenser av Coronaviruset
Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av 
coronapandemin med nedstängd verksamhet under stora delar av året. Även övriga verksamheter 
inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin genom att ställa in utbildningar och 
möten eller ställa om dessa till digitala. Ett antal av de projekt som beviljats tillväxtmedel har 
lämnat in reviderade projektplaner, i de flesta fall handlar det om förskjutning av tidplanen samt 
omställning till digitala lösningar. Flera av förbundets medarbetare har deltagit i olika former av 
coronarelaterade insatser; lokalt, regionalt och nationellt. Kommunalförbundet har fått statligt 
stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter under fyra månader samt återbetalad sjukersättning. 

Sammantaget har pandemin inneburit en påverkan på förbundets verksamhet och ekonomi. Detta 
gäller särskilt Navet. Ordinarie verksamhet fått stå tillbaka och utvecklingsinsatser försenats, 
vilket fått konsekvenser för måluppfyllelsen.

2.13 Bevakningsområden 
Revisorerna i Sjuhärads kommunalförbund har under året särskilt bevakat följande områden.  

Styrning/tilldelning av tillväxtmedel 
Syftet med de tillväxtmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av tillväxtmedel 
sker utifrån en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i 
regionens näringsliv. Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska 
lösa de utpekade behoven. Medel kan även sökas inom områdena kultur och miljö och samtliga 
projekt ska i förlängningen bidra till måluppfyllelsen av de delregionala planerna.  

Till följd av coronapandemin gjordes en extra uppföljning och lägesrapport för pågående tillväx-
tprojekt under våren. Några projekt redovisade större avvikelser, men de flesta har ställt om till 
digitala modeller. En begränsad utlysning för pågående tillväxtprojekt genomfördes i september 
med beslut i Direktionen i oktober. I dagsläget pågår 15 tillväxtprojekt samt tre projekt inom 
miljö och fem inom kultur. Därtill har sex förstudier beviljats medel under året. Allt genomfört 
enligt antagen modell. Två träffar har genomförts med de projekt som beviljats medel inom 
området “Stärka Sjuhärads attraktivitet” samt kultur. Syftet var att skapa kännedom och hitta 
synergieffekter för att utnyttja medlen effektivt.

Utvärdering av projektresultat 
De senaste åren har två dokument tagits fram avseende projekt som fått tillväxtmedel av Sjuhärads 
kommunalförbund. Västra Götalandsregionen (VGR) genomförde 2019 uppföljning av delregio-
nala tillväxtmedel2 och Sjuhärads kommunalförbund har, med hjälp av konsulten WSP Advisory, 
tagit fram Uppföljning av projektmedel 2014–2019. Båda dokumenten visar på kvantitativa 
uppgifter om projekten och tillväxtmedlen utifrån gemensamma parametrar såsom kostna-
der, projektinriktning, medfinansiering samt projektets omfattning i förhållande till aktörer. 
Rapporten från WSP beskriver även ett antal projekt som fallstudieobjekt för att illustrera resultat 
från projektmedel. Rapporten från VGR är deskriptiv och gör ingen analys över projektresultat. 
Rapporten från WSP drar följande slutsats angående Sjuhärads kommunalförbund tillväxtmedel:

Vi menar att uppföljningens resultat pekar mot att arbetet med medlen ligger i linje med de över-
gripande målen och att de insatser som görs har som gemensam nämnare att de bidrar till regional 
utveckling (i olika former och ur olika perspektiv bör tilläggas).

2 Delregionala tillväxtmedel 2019, VGR Analys 2020:28, Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen 2020-05-19
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Förbundet uppger att de kommer att göra liknande utvärderingar i framtiden. Utöver det pågår 
ett arbete med en lokal utvecklingsstrategi med utgångspunkt ur VGR:s nya utvecklingsstrategi 
för 2021–2030.3 I denna ingår nya rutiner för insamling av kvantitativ mätvärden för projekten 
som för tillväxtmedel. På så vis tror förbundet att man kommer att lättare kunna göra analyser 
och utvärderingar av projektmedlen framgent.

2.14 Intern kontroll
Direktionen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med förbundsordning samt de före-
skrifter som gäller för verksamheten. Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har vidare 
ansvar för att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredställande sätt. 

Sjuhärads kommunalförbund har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av Direktionen 
2019-12-06. Förbundet har antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern 
kontroll. Direktionen har inte gjort en egen riskanalys. 

Löner intern kontroll
Som en del av granskningen av förbundets interna kontroll har Revisionskontoret gjort en ge-
nomgång av förbundets löneprocess. I genomgången har bland annat verksamhetsföreträdare 
intervjuats.  Angående internkontroll avseende löner finns följande post i Sjuhärads kommunal-
förbunds internkontrollplan:

4. Löner Kontroll att rätt utbetalning  
sker till rätt person 
 
Kontroll mot avtalad lön

Stickprov 
 
 
Stickprov

2 ggr/år 
 
 
2 ggr/år

Administrativ chef 
 
 
Administrativ chef

Administrativ chef gör stickprov utifrån utanordningslistan två ggr/år och kontrollerar att det 
stämmer. Därutöver kontrolleras lönelistorna månadsvis av controller och ekonom. Sedan gör 
den administrativa chefen en extra stickprovskontroll två ggr/år.

Sjuhärads kommunalförbund uppger i årsrapporten att arbetet med intern kontroll fortlöper 
enligt fastställd plan med undantaget att kontrollmomentet avseende ”IT-policyn är känd och 
efterlevs” då denna policy saknas.

3 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030
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3 Sammanfattande bedömning
I granskning av Sjuhärads kommunalförbunds årsredovisning ska revisorerna i huvudsak uti-
från kommunallagen, lag om kommunal bokföring och redovisning, rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning och God redovisningssed samt om resultatet i redovisningen 
är förenligt med de mål som Direktionen beslutat om. Ett viktigt underlag för revisorerna är 
Direktionens analys i förvaltningsberättelsen. Revisorernas bedömning baseras på en genomgång 
av direktionens redovisning och analys i årsredovisning och bokslut samt de kontroller som utförs 
av olika underlag. 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 under året.

Granskningen visar att förbundets årsredovisning är upprättad i enlighet med de krav som finns 
för resultat- och balansräkning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt 
ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning. Årsredovisningen saknar en driftre-
dovisning och en investeringsredovisning. Revisionskontoret bedömer att årsredovisningen med 
undantag av driftredovisning och investeringsredovisning i allt väsentligt har upprättats i enlighet 
med LKBR och god redovisningssed. Förbundet behöver upprätta en drift- och en investerings-
redovisning som en del av sin årsredovisning. Förhållandena bedöms som avvikelser från LKBR. 

Årsredovisningens struktur, modell för analys av finansiell utveckling och ställning samt den 
ekonomiska redovisningen av verksamheten är i huvudsak god.  För helåret 2020 redovisar för-
bundet ett överskott om 107 tkr, vilket är ca 78 tkr bättre än budgeterat resultat. 

Revisionskontoret noterar att Sjuhärads kommunalförbunds budget och årsredovisning 2020 
har en skrivning om god ekonomisk hushållning. Revisionskontoret konstaterar att förbundet 
uppnår båda de finansiella målen. Förbundets samlade bedömning är att verksamheten når såväl 
de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning 
därmed kan anses vara uppfyllda. 

Kommunalförbundet har i ”Budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen, Sjuhärads kom-
munalförbund” beslutat om ett övergripande strategiskt mål samt sju fokusområden och ett antal 
olika former av mål för Förbundets olika verksamheter.

Förbundet bedömer att det övergripande målet har uppnåtts under verksamhetsåret. Förbundet 
har identifierat och valt ut mätetal för vissa av de verksamhetsspecifika målen, men i flera fall 
inte angett något målvärde för dessa.

Förbundet har en plan för intern kontroll för 2020 som antagits av Direktionen. Förbundet har 
antagit en riskanalys som grund för upprättandet av plan för intern kontroll. Direktionen har 
inte genomfört en egen riskanalys. Sjuhärads kommunalförbund redovisar uppföljningen av 
intern kontroll i årsredovisningen. 

Sammantaget konstateras att kommunalförbundet har 130 olika mål samt 57 olika mätetal/mål-
indikatorer. Målstrukturen och dess uppbyggnad varierar mellan förbundets olika verksamheter. 
Förbundet redovisar uppfyllelsen av verksamhetsmål i löptext men för medarbetarcentrum eller 
Navet Science center finns det inte alltid någon tydlig uppställning som visar om dessa anses 
uppnådda eller inte. Förbundet har identifierat och valt ut mätetal för flera av verksamhetsmålen, 
men i flera fall inte angett något målvärde för dessa. Detta medför att målen i förekommande 
fall är svåra att verifiera med revisionell säkerhet. Kommunalförbundet har fortsatt sin förbätt-
ring avseende måluppföljningen jämfört med föregående år. Revisorerna rekommenderar att 
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Förbundet fortsätter att se över antalet mål, målen och mätetalens utformning samt överväger en 
harmoniserad struktur och metod för uppföljning av de olika verksamheterna inför kommande år. 

Sammanfattningsvis kan revisorerna konstatera att Sjuhärads kommunalförbund överlag har 
redovisat vad de gjort för att uppnå övergripande mål och sina fokusområden.

Revisorerna bedömer att Sjuhärads kommunalförbund inom ramen för årsbokslutet redogör för 
väsentliga händelser och lämnar genom sin förvaltningsberättelse en översiktlig redogörelse över 
hur förbundets verksamhet utvecklats under året. Med utgångspunkt i att Förbundet i årsrapport 
2020 redogör för genomförda aktiviteter i syfte att uppnå Direktionens fastställda mål bedömer 
revisorerna att redovisningen av verksamhetsresultaten i huvudsak är förenlig med de mål som 
Direktionen fastställt. 

Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig men bör utvecklas genom att samtliga kontroll-
moment genomförs. Den bör även utvecklas genom att direktionen genomför en egen riskanalys.

 

Borås 2021-03-18

Andreas Ekelund, 
Revisionschef, Revisionskontoret 
Borås Stad

Samuel Kaufman 
Kommunal yrkesrevisor, Revisionskontoret
Borås Stad
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1 Politisk representation  
1.1 Direktion 

Direktionen är förbundets beslutande organ och tillika förbundsstyrelse. Direktionen hade sex 
sammanträden under 2020. 
 

Ordförande  Malin Carlsson (S) 
 

Borås Stad 
 

 Tom 200331 
Ordförande  Ulf Olsson (S) Borås Stad  From 200401 
1e vice ordförande Bengt Hilmersson (C) Vårgårda kommun  
2e vice ordförande Lisa Dahlberg (S) Marks kommun  
Ledamot Michael Plogell (FR) Bollebygds kommun  
Ledamot Annette Carlson (M) Borås Stad  
Ledamot Gunnar Andersson (M) Herrljunga kommun  
Ledamot Stefan Carlsson (S) Svenljunga kommun  
Ledamot Tony Hansen (S) Tranemo kommun  
Ledamot Roland Karlsson (C) Ulricehamns kommun  
    
Ersättare Lars-Erik Olsson (S) Bollebygds kommun  
Ersättare Kerstin Hermansson (C) Borås Stad  
Ersättare Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad  
Ersättare Mats Palm (S) Herrljunga kommun  
Ersättare Tomas Johansson (M) Marks kommun  
Ersättare Johan Björkman (M) Svenljunga kommun  
Ersättare Lennart Haglund (C) Tranemo kommun  
Ersättare Wiktor Öberg (M) Ulricehamns kommun  
Ersättare Tony Willner (S) Vårgårda kommun  
    Adjungerad Christofer Bergenblock (C) Varbergs kommun  
Adjungerad Jana Nilsson (S) Varbergs kommun  
Adjungerad Ingemar Basth (MP)   
Adjungerad Jan-Olof Sundh (V)   
Adjungerad Crister Spets (SD)   
Adjungerad Mikael Levander (NU)   
Adjungerad  Monica Björsell (LPO)   Tom 200227 
Adjungerad  Thomas Carlsson (LPO)   From 200228 
Adjungerad Anna Svalander (L)   

 

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 Tom 200923 
Ordinarie Marijke Hallencreutz (M) Marks kommun From 200924 
Ordinarie Malin Myrman (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  
Ersättare Göran Frantz (M) Vårgårda 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 den förbundsordning som beslutats av 
medlemskommunerna.  
 
I förbundet ingår även Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Navet science 
center samt Närvårdskontoret som koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg. 
 
Förbundet leds av en Direktion där medlemskommunerna företräds av politiskt tillsatta ledamöter. 
Dessutom adjungeras de partier som inom förbundsområdet eller i enskild kommun uppnått en viss 
röststyrka och som inte annars är företrädda. 
 
De två beredningsgrupperna, Hållbar regional utveckling Sjuhärad (BH7) och Välfärd och Kompetens 
arbetar med strategiska frågor, bereder ärenden till Direktionen och företräder kommunalförbundet 
inom sina verksamhetsområden. 
 
Det finns även en politisk styrgrupp för Navet science center och ett delregionalt politiskt samråd för 
Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen. Förbundet utser Boråsregionens representanter i regionala beredningar samt 
nominerar deltagare till styrelsen för VästKom. 
 
Sammanfattningsvis ska förbundet 
- Stärka Boråsregionen som attraktiv och konkurrenskraftig tillväxtregion 
- Stödja kommunerna i deras samverkan och omvärldsbevakning 
- Samverka med nationella organ, Västra Götalandsregionen samt 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 Verksamhet och finansiering  

Förbundet bedriver verksamhet inom regional utveckling samt välfärd och kompetens med syfte att 
främja samverkan mellan medlemskommunerna. Förbundet driver även delregionala projekt och 
verksamheter på uppdrag av medlemskommunerna samt fördelar tillväxtmedel enligt avtal med Västra 
Götalandsregionen.  
 
Förbundskansliet bistår den politiska strukturen och har kontakt gentemot kommunala förvaltningar 
och andra myndigheter och organisationer. Utöver basorganisationen finns temporära resurs- och 
kompetensförstärkningar. 
 
Förbundets verksamhet bygger i hela sin omfattning på samverkan. I syfte att tillvarata och fånga upp 
utveckling inom de kommunala verksamhetsområdena deltar förbundet i tjänstemannagrupper på 
delregional, regional och nationell nivå. 
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Verksamheten finansieras i första hand via medlemsavgifter från medlemskommunerna samt via bidrag 
för tillväxtsatsningar från Västra Götalandsregionen. Tillväxtmedel och projektmedel utgör de största 
intäktsposterna för förbundet. Majoriteten av dessa delas sedan ut till externa parter för olika projekt 
och utvecklingsarbeten enligt fastställd modell.  
 
Dataskyddsombudsverksamheten, Medarbetarcentrum och Navet science center finansieras och nyttjas 
olika av medlemskommunerna och förs därför som egna enheter i den interna redovisningen. Detta 
gäller även Närvårdssamverkan Södra Älvsborg som finansieras av både medlemskommunerna och 
Västra Götalandsregionen. Även Business Region Borås redovisas separat och från och med 2020 är 
kansliet och tillväxtmedel/projekt separata enheter. 
 
Utöver ovanstående bedriver förbundet en rad projekt där finansiering sker i särskild ordning. 
 

Verksamhet Finansiering 
Kansli Medlemsavgift 78 kr/invånare, varav 41 kr för finansiering av kansli och 

basverksamhet. Varberg 11 kr/invånare. 
Tillväxtmedel samt projekt Anslag för tilldelning av tillväxtmedel är 17 500 tkr varav 

medlemskommunerna bidrar med 8 000 tkr (37 kr/invånare) och 
Västra Götalandsregionen med resterande belopp. Utöver 
tillväxtmedel erhålls projektmedel från andra externa parter.  

Business Region Borås Medlemsavgift 6 kr/invånare. 
Dataskyddsombud Fast avgift om 129 tkr per deltagande kommun samt en rörlig del 

baserad på antal invånare. 
Medarbetarcentrum Medlemsavgift samt försäljning av tjänster. 
Navet science center Medlemsavgift, bidrag från Skolverket och Västra Götalandsregionen, 

sålda tjänster samt temporära projektmedel. 
Närvårdssamverkan Medlemsavgift 5,06 kr/invånare (50 %), Södra Hälso- och 

sjukvårdsnämnden 50 % samt temporära projektmedel. 
 

2.2 Händelser av väsentlig betydelse 

Det är framförallt två händelser som haft stora konsekvenser för verksamheten under året; 
coronapandemin och minskat bidrag från Skolverket avseende Navet science center. 
 
Skolverkets bidrag till Navet science center minskades med 1 100 tkr för innevarande år till följd av 
förändrad fördelningsmodell, där hänsyn inte längre tas till kvalitet utan enbart kvantitativa variabler. 
Beslutet kom 29 april och var oväntat. Då bidraget förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år 
har en översyn gjorts av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet 
och ekonomi i balans from 2021.  
 
Navet science center är även den verksamhet inom förbundet som påverkats mest ekonomiskt av 
coronapandemin. Helgverksamheten för allmänheten stängde 6 april och Navet har sedan hållit stängt, 
med undantag av sommarperioden då verksamheten hade begränsade öppettider och begränsat antal 
besökare. Naturligtvis med mindre intäkter än prognosticerat som följd. Utbildningar och konferenser i 
Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har 
ställts in. Navet har agerat för att minimera pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om 
verksamheten till att pedagogerna besökt skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik 
och biologi. Ett antal kostnadsreducerande åtgärder har vidtagits och en ny organisation har 
förhandlats. Möjligheterna till alternativ finansiering har setts över och nya ansökningar om medel har 
genererat intäkter.  
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Även övriga verksamheter inom förbundet har fått ställa om till följd av pandemin. Utbildningar och 
möten har ställts in eller genomförts digitalt och arbetsuppgifter har prioriterats om. Ett antal av de 
projekt som beviljats tillväxtmedel har lämnat in reviderade projektplaner, i de flesta fall handlar det om 
förskjutning av tidplanen samt omställning till digitala lösningar. 
 
Pandemin har haft stora konsekvenser för besöksnäringen och projektledaren för Destination 
Boråsregionen arbetade under våren med att starta upp en Företagsjour med syfte att ge företagen i 
regionen hjälp och rådgivning i den svåra sits pandemin medför.  
 
Många av förbundets medarbetare har deltagit i olika former av coronarelaterade insatser; lokalt, 
regionalt och nationellt. Exempel är länsgemensamma kraftsamlingar kring företagsstöd, regionala 
kompetensutvecklingsinsatser för varslad personal samt samordning av delregionala insatser inom 
ramen för kompetensrådet. Regionutvecklare inom välfärdsområdet samt Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg har näst intill enbart arbetat med samordningsinsatser och stöd till medlemskommunerna, 
vilket innebär att övriga insatser inom välfärdsutvecklingen fått stå tillbaka. 
 
Förbundet har fått statligt stöd i form av minskade arbetsgivaravgifter under fyra månader samt 
återbetalad sjukersättning. Sammantaget har förbundets verksamheter kunnat möta pandemin 
ekonomiskt utan större påverkan. Dock har ordinarie verksamhet fått stå tillbaka och 
utvecklingsinsatser försenats, vilket fått konsekvenser för måluppfyllelsen. 

2.3 Väsentliga personalförhållanden 

På grund av förändringar i rapporteringsskyldigheten saknas vissa historiska uppgifter. 
 

 2018 2019  2020 
Antal anställda, åa (se bilaga 1) 44,1 44,4 42,2 
Sjukfrånvaro total i %  3,2 1,9 2,3 
Män 0,7 1,0 0,5 
Kvinnor 4,5 2,4 3,2 
Sjukfrånvaro 1-14 dgr i % av total sjukfrånvaro 34,8 47,2 38,7 
Män 100 53,3 18,8 
Kvinnor 29,3 45,9 35,7 
Sjukfrånvaro över 60 dgr i % av total sjukfrånvaro 53,6 33,9 27,9 
Män 0 46,7 0 
Kvinnor 58,1 31,0 27,9 
Sjukfrånvaro 29 år och yngre    0,4 
Män   0 
Kvinnor   0,4 
Sjukfrånvaro 30-49 år    4,6 
Män   1,1 
Kvinnor   6,1 
Sjukfrånvaro 50 år och äldre    1,2 
Män   0,8 
Kvinnor   1,2 
Medianlön för tillsvidareanställda, kr/månad 41 901 42 066 43 328 
Män   42 462 
Kvinnor   43 328 
Tillsvidareanställda med heltidsanställning i % 93 94 92 
Genomsnittlig sysselsättningsgrad i % 99 98 97 
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2.4 Resultat 2020 

Totalt redovisar förbundet ett positivt resultat om 107 tkr gentemot budget vilket är 973 tkr högre än 
2019. De största avvikelserna är förbundskansliet som redovisar ett positivt resultat gentemot budget 
om 1 221 tkr samt Navet science center som redovisar ett negativt resultat om 1 119 tkr. Business 
Region Borås samt Närvårdskontoret redovisar balanserat resultat, vilket beror på att de interna 
överskotten i verksamheterna i sin helhet överförs till 2021. 

2.4.1 Kommentarer till ekonomiskt resultat i förhållande till delårsbokslutet 

Prognos för helårsresultat i samband med delårsbokslutet var ett positivt resultat om knappt 200 tkr i 
förhållande till lagd budget. Det faktiska resultatet för förbundet överensstämmer därmed med tidigare 
lagd prognos.  
 
Förbundskansliet redovisar ett överskott om 1 221 tkr vilket är knappt 300 tkr lägre än prognosen vid 
delåret. Överskottet beror på minskade personalkostnader, bland annat till följd av statliga 
coronaersättningar (arbetsgivaravgift samt sjukersättning) samt ökade intäkter till följd av 
effektiviseringar. 
 
Medarbetarcentrum redovisar ett överskott om 5 tkr, vilket är knappt 250 tkr lägre än prognosen vid 
delåret. Differensen förklaras av en ökad semesterlöneskuld. Business Region Borås prognosticerade ett 
överskott om 400 tkr och resultatet för helåret blev knappt 1 000 tkr. Överskottet beror på icke utförda 
aktiviteter på grund av coronapandemin samt att tjänsten var obemannad del av året. BRB:s faktiska 
resultat bokförs som ett nollresultat. 
 
Navet science center prognosticerade vid delåret ett underskott gällande driften om 1 250 tkr. Det 
totala driftunderskottet blev 519 tkr och beror på det minskade bidraget från Skolverket samt minskade 
intäkter till följd av coronapandemin, motsvarande ca 3 000 tkr. Majoriteten av de minskade intäkterna 
har dock balanserats genom kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering. Det totala 
resultatet för helåret blev ett underskott om 1 119 tkr varav 600 tkr är direktavskrivna kostnader för 
den nya astronomiutställningen som enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska belasta eget kapital.  
 
Närvårdskontoret prognosticerade vid delåret ett överskott om ca 800 tkr och resultatet blev ett 
överskott om 884 tkr. Överskottet förklaras av överflyttade medel från 2019 om 454 tkr, inställda 
aktiviteter till följd av coronapandemin samt såld tjänst till Västra Götalandsregionen motsvarande 50 % 
under mars-oktober och därefter 80 %. Närvårdskontorets faktiska resultat bokförs som ett nollresultat 
vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att hantera 
resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. 

2.5 Balanskravsutredning 

Kommunalförbundet redovisar ett positivt ekonomiskt resultat för 2020 om 107 tkr. Förbundet 
använder inte resultatutjämningsreserv (RUR).  
 
Beräkning av balanskravsresultat  
Belopp i tkr  
Årets resultat enligt resultaträkningen    107 
Reduceringar och justeringar                            0 
Balanskravsresultat                                 107 
  



Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 

Sida 9 (34) 
 

 
 

2.6 Investeringsverksamhet 

Navet science center har under året investerat i en ny astronomiutställning motsvarande 1 738 tkr. 
Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska denna belasta det egna kapitalet. 
 

Budget, tkr Utfall, tkr 
0 1 738 

 

2.7 Intern kontroll 

Uppföljning av intern kontrollplan för 2020 är genomförd och redovisas i bilaga 2. Beslut om intern 
kontrollplan 2021 fattades av Direktionen 2020-12-11. 

2.8 Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder  

Samma redovisningsprinciper har använts som för årsredovisning 2019. 

2.9 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Enligt kommunallagen 11 kap §1 ska kommuner, kommunalförbund och landsting ha god ekonomisk 
hushållning. Förbundet ska bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt för 
att skapa förutsättningar för god ekonomisk hushållning enligt följande riktlinjer: 
 
1. Förbundet ska hantera beslutade budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör mesta möjliga 

nytta för Boråsregionen och medlemskommunerna 
- Förbundets verksamheter, insatser och kostnader ska kontinuerligt utvärderas och omprövas 
- Förbundet ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån Direktionens reglemente, 

riktlinjer och beslut 
2. Förbundets tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt 
3. Direktionens budgetbeslut är överordnat verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin som 

ytterst sätter gränsen för det totala verksamhetsutrymmet 

Kommunallagen anger att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga 
kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. 
Förbundets finansiella mål 2020 är 
 
1. Förbundets kostnader ska inte överstiga intäkterna 
2. Förbundet ska uppvisa ett eget kapital om lägst 4 mnkr 

 
Det totala egna kapitalet vid årets utgång är 9 784 tkr, fördelat på kansliet 8 155 tkr, Navet 908 tkr och 
Medarbetarcentrum 721 tkr.  
 
Enligt beslut i Direktionen 2018-02-23 ska kostnaderna för den nya astronomiutställningen på Navet 
science center belasta eget kapital. Förbundets egna kapital överstiger det finansiella målet. 
 
Utöver de finansiella målen redovisar förbundet en måluppfyllelse för verksamheten där 14 av 21 mål 
anses helt uppfyllda, fyra mål anses delvis uppfyllda och tre ej uppfyllda. Utöver de fastställda mål som 
anges i verksamhetsplanen har förbundet under året tillsammans med medlemskommunerna initierat 
och påbörjat insatser inom en rad områden, exempelvis utvecklat stöd för kommunerna kopplat till 
coronapandemin, reviderat och ställt om projektinsatser samt utökat deltagandet i regionala 
samverkansarenor.  
 
Samtliga verksamheter har ett tydligt och långsiktigt Sjuhäradsperspektiv, bygger på gränsöverskridande 
samverkan samt främjar nytänkande. Det är förbundets samlade bedömning att verksamheten når såväl 



Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 

Sida 10 (34) 
 

 
 

de finansiella som verksamhetsmässiga målen och att kraven för god ekonomisk hushållning därmed 
kan anses vara uppfyllda.   

2.10 Verksamhetens förväntade utveckling 

Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) för perioden 2021-2030 samt den delregionala 
utvecklingsstrategi som är under utarbetande kommer att ha stor påverkan på verksamheterna inom 
regional utveckling Boråsregionen. Genom de nya överenskommelser som tecknas med Västra 
Götalandsregionen under 2021 kommer de delregionala utvecklingsinsatserna ske mer genom ett 
processinriktat arbetssätt. Förbundet kommer i större utsträckning att agera processledare för 
utvecklingsinsatser i regionen och i något mindre omfattning fördela utvecklingsmedel till berörda 
aktörer.  
 
Inom område regional utveckling och infrastruktur ligger fokus på att utarbeta en gemensam 
strukturbild för Boråsregionen. Strukturbilden ska utgöra ett gemensamt underlag för delregional och 
viljestyrd planering i ett brett perspektiv. Under 2021 kommer också stort fokus att riktas mot att föra 
fram Boråsregionens behov av nödvändiga infrastruktursatsningar i samband med revideringen av den 
nationella och regionala infrastrukturplanen. Särskilt fokus kommer att riktas mot behovet av 
nödvändiga väginvesteringar samt utbyggnad av den spårbundna trafiken, där ny stambana mellan 
Göteborg och Borås samt utveckling av de regionala banorna är prioriterade.   
 
Samverkansinsatserna inom ramen för Business Region Borås fortsätter med extra fokus på insatser för 
att skapa bättre förutsättningar för tillväxt samt att skapa en region utan etableringsgränser. Exempel 
på insatser är genomförandet av utbildningen “förbättrat företagsklimat, gemensam insiktsmätning för 
hela Boråsregionen samt att verka för färdigställd industrimark i hela regionen.   
 
Inom välfärdsområdet är det fortsatt fokus på arbetet på omställning till Nära vård samt att införa 
framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, ett gemensamt verksamhetsstöd för informationsöverföring. 
Under rådande omständigheter med pågående pandemi kommer insatser också i hög utsträckning att 
riktas mot att stödja kommunerna i deras arbete med rutiner kring corona. 
 
Navet science center är i en omställningsfas och har formulerat ett nytt långsiktigt mål där ambitionen 
är att bredda ägarkretsen till fler kommuner i Boråsregionen. 
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3 Räkenskaper 

3.1 Resultaträkning total 

 
Tkr, exkl interna poster 2020 2019 Not Budget 2020 
     
Verksamhetens intäkter 29 283 31 614 1 40 319 
Verksamhetens kostnader -61 967 -62 212 2 -78 433 
Avskrivningar -431 -325  -300 
Verksamhetens nettokostnader -33 115 -30 923  -38 414 

     
Förbundsbidrag, Kansli* 9 945 16 822 3 9 946  
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt 8 339  4 13 844 
Medlemsavgifter, Navet 7 231 7 487 5 7 231 
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 427 2 367 6 2 427 
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 1 850 2 564 7 2 264 
Medfinansiering, BRB 1 355 1 300 8 1 342 
Medfinansiering, DSO 2 409 0 9 2 409 
Verksamhetens resultat 441 -383  1 049  

     
Finansiella intäkter 28 0 10 0 
Finansiella kostnader -362 -483 11 -1 020 
Resultat efter finansiella poster 107 -866  29 

     
Extraordinära poster 0 0  0 

     
Årets resultat 107 -866  29 
     
* 2019 inkl Tillväxtmedel och projekt     

 
 

3.1.1 Resultaträkning Kansli 

 
Tkr, inkl interna poster 2020 Budget 2020 
   
Verksamhetens intäkter 4 658 3 307 
Verksamhetens kostnader -13 029 -13 253 
Avskrivningar -33 0 
Verksamhetens nettokostnader -8 404 -9 946 

   
Förbundsbidrag, Kansli 9 945 9 946 
Finansiella intäkter 28 0 
Finansiella kostnader -348 0 
Resultat före extraordinära poster 1 221 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 1 221 0 
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3.1.2 Resultaträkning Tillväxtmedel och projekt 

 
Tkr, inkl interna poster 2020 Budget 2020 
   
Verksamhetens intäkter 16 263 24 871 
Verksamhetens kostnader -24 727 -37 715 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -8 464 -12 844 

   
Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt 8 339 13 844 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 -1 000 
Resultat före extraordinära poster -125 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat -125 0 

 
 

3.1.3 Resultaträkning Business Region Borås 

 
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 
    
Verksamhetens intäkter 0 83 0 
Verksamhetens kostnader -1 355 -1 383 -1 342 
Avskrivningar 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 355 -1 300 -1 342 

    
Medfinansiering, BRB 1 355 1 300 1 342 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 0 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat 0 0 0 
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3.1.4 Resultaträkning Dataskyddsombud 

 
Tkr, inkl interna poster 2020 Budget 2020 
   
Verksamhetens intäkter 0 0 
Verksamhetens kostnader -2 284 -2409 
Avskrivningar 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 284 -2 409 

   
Medfinansiering, DSO 2 409 2 409 
Finansiella intäkter 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 
Resultat före extraordinära poster 125 0 

   
Extraordinära intäkter 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 

   
Årets resultat 125 0 

 
 

3.1.5 Resultaträkning Medarbetarcentrum 

  
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 
    
Verksamhetens intäkter 763 918 473 
Verksamhetens kostnader -3 185 -3 278 -2 900 
Avskrivningar 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -2 422 -2 360 -2 427 

    
Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum 2 427 2 367 2 427 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 5 7 0 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat 5 7 0 
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3.1.6 Resultaträkning Navet science center 

 
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 

    
Verksamhetens intäkter 10 064 12 116 11 668 
Verksamhetens kostnader -18 002 -20 020 -18 550 
Avskrivningar -397 -292 -300 
Verksamhetens nettokostnader -8 335 -8 196 -7 182 

    
Medlemsavgifter, Navet 7 231 7 487 7 231 
Finansiella intäkter 0 0  
Finansiella kostnader -15 -5 -20 
Resultat före extraordinära poster -1 119 -714 29 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat -1 119 -714 29 

 
 

3.1.7 Resultaträkning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

 
Tkr, inkl interna poster 2020 2019 Budget 2020 

    
Verksamhetens intäkter 1 570 1 428 0 
Verksamhetens kostnader -3 420 -3 992 -2 264 
Avskrivningar 0 0 0 
Verksamhetens nettokostnader -1 850 -2 564 -2 264 

    
Medfinansiering, Närvårdssamverkan 1 850 2 564 2 264 
Finansiella intäkter 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 
Resultat före extraordinära poster 0 0 0 

    
Extraordinära intäkter 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 

    
Årets resultat 0 0 0 
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3.2 Balansräkning  

 
Tkr 2020 2019 Not 

    
TILLGÅNGAR    
    
Anläggningstillgångar 3 306 1 998  
Maskiner och inventarier 2 794 1 486 12 
Värdepapper 512 512 13 

    
Omsättningstillgångar 74 955 69 562  
Varulager 384 389  
Kortfristiga fordringar 6 165 5 309 14 
Fordringar hos Borås stad 68 389 63 837 15 
Kassa och bank 17 27  
    
Summa tillgångar       78 261 71 560  
    
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER    
    
Eget kapital 9 784 9 677 16 
Därav årets resultat 107 -866  
    
Avsättningar 16 140 17 148  
Andra avsättningar 16 140 17 148 17 

    
Skulder 52 337 44 735  
Långfristiga skulder 46 71 18 
Kortfristiga skulder 52 291 44 664 19 

    
Summa eget kapital, avsättningar och skulder 78 261 71 560  
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3.3 Kassaflödesanalys 

 
Tkr 2020 2019 

   
Den löpande verksamheten   
   
Årets resultat före extraordinära poster 107 -866 
Justering för av- och nedskrivningar 431 325 
Justering för gjorda avsättningar -1 008 -12 875 

   
Medel från verksamheten före -470 -13 416 
förändring av rörelsekapital   
   
Minskning av varulager 6 0 
Ökning/Minskning kortfristiga fordringar -5 409 7 903 
Ökning kortfristiga skulder 7 626 5 819 

   
Kassaflöde från den löpande  1 753 306 
verksamheten   
   
Investeringsverksamheten   
   
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 738 -273 

   
Finansieringsverksamheten   
   
Minskning av långfristig skuld -25 -25 
Minskning av långfristiga fordringar 0 0 

   
Kassaflöde från finansierings- -25 -25 
verksamheten   
   
Årets kassaflöde -10 8 

   
Likvida medel vid årets början 27 19 
Likvida medel vid årets slut 17 27 

 -10 8 
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3.4 Noter 

 
Tkr 2020 2019  
1 Verksamhetens intäkter    
Statsbidrag 4 182 6 234  
Bidrag från Regionen 14 969 10 082  
EU-bidrag 657 1 894  
Övriga intäkter 9 475 13 404  
Summa 29 283 31 614  
    
2 Verksamhetens kostnader    
Bidrag till projekt/verksamheter 14 913 8 098  
Personalkostnader 31 900 35 428  
Material och tjänster 15 154 18 686  
Summa 61 967 62 212  
    
3 Förbundsbidrag, Kansli (2019 inkl tillväxt)    
Bollebygd 387 730  
Borås 4 615 8 717  
Herrljunga 389 740  
Mark 1 431 2 698  
Svenljunga 440 834  
Tranemo 490 925  
Ulricehamn 1 006 1 900  
Varberg 705 695  
Vårgårda 482 904  
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2018 0 4 184  
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019 0 -5 505  
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020 0 0  
Summa 9 945 16 822  
    
4 Förbundsbidrag, Tillväxtmedel och projekt    
Bollebygd 349   
Borås 4 165   
Herrljunga 351   
Mark 1 291   
Svenljunga 398   
Tranemo 442   
Ulricehamn 908   
Vårgårda 435   
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2019 5 505   
Beslutade och ej avslutade interna projekt 2020 -5 505   
Summa 8 339   
    
5 Medlemsavgifter, Navet    
Borås 6 042 5 894  
Mark 706 689  
Svenljunga 215 210  
Tranemo 268 262  
Ulricehamn 0 432  
Summa 7 231 7 487  
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6 Medlemsavgifter, Medarbetarcentrum    
Borås 1 524 1 486  
Mark 553 540  
Svenljunga 164 160  
Tranemo 186 181  
Summa 2 427 2 367  
    
7 Medfinansiering, Närvårdssamverkan    
Bollebygd 48 47  
Borås 570 566  
Herrljunga 48 48  
Mark 177 175  
Svenljunga 54 54  
Tranemo 60 60  
Ulricehamn 124 123  
Vårgårda 59 58  
Fakturerat HSNK 1 140 1 132  
Överskott 2018 0 755  
Överskott 2019 454 -454  
Överskott 2020 -884 0  
Summa 1 850 2 564  
    
8 Medfinansiering, Business Region Borås    
Bollebygd 57 56  
Borås 676 671  
Herrljunga 57 57  
Mark 209 208  
Svenljunga 64 64  
Tranemo 72 71  
Ulricehamn 147 146  
Vårgårda 70 69  
Överskott 2018 0 954  
Överskott 2019 996 -996  
Överskott 2020 -993 0  
Summa 1 355 1 300  
    
9 Medfinansiering, Dataskyddsombud    
Bollebygd 204   
Borås 1 019   
Herrljunga 204   
Svenljunga 214   
Tranemo 223   
Ulricehamn 323   
Vårgårda 222   
Summa 2 409   
    
10 Finansiella intäkter    
Ränteintäkter kortfristiga fordringar 28 0  
    
11 Finansiella kostnader    
Index E20 343 477  
Övrigt 19 6  
Summa 362 483  
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12 Maskiner och inventarier    
Ingående balans 1 486 1 539  
Investeringar 1 738 272  
Avskrivningar -430 -325  
Utgående balans 2 794 1 486  
    
13 Värdepapper    
Aktier i Mediapoolen AB och Gryning Vård AB 512 512  
    
14 Kortfristiga fordringar    
Kundfordringar 1 864 3 464  
Övriga fordringar 2 581 271  
Interimsfordringar 1 720 1 574  
Summa 6 165 5 309  
    
15 Fordringar hos Borås stad    
Internbanken 68 389 63 837  
    
16 Eget kapital    
Ingående eget kapital 9 677 10 543  
Årets resultat 107 -866  
Utgående eget kapital 9 784 9 677  
    
17 Andra avsättningar    
Bidrag till statlig infrastrukur* 16 140 17 148  
    
18 Långfristiga skulder    
Investeringsbidrag Navet 46 71  
    
19 Kortfristiga skulder    
Semesterlöneskuld 1 898 1 555  
Interimsskulder, huvudsakligen inkomstförskott 32 119 23 112  
Beslutade projekt 14 395 9 379  
Pensioner individuell del, inkl löneskatt 1 564 1 564  
Leverantörsskulder 483 4 453  
Preliminär skatt 632 545  
Arbetsgivaravgift 628 575  
Löneskatter 572 3 481  
Summa 52 291 44 664  
    
    
Interna poster på 4036 tkr för 2020 och 3012 tkr för 2019 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. Indexuppräkning tillkommer från 2017. 
    
 Upplösning tkr   
 2013 års prisnivå Index Utbetalning 

2014 9 500 0 0 
2015 1 375 0 0 
2016 1 375 0 0 
2017 1 375 310 0 



Årsredovisning 
Datum: 2021-02-12 

Sida 20 (34) 
 

 
 

2018 1 375 1 361 0 
2019 0 477 0 
2020 0 343 1 351 

    
Revisionskostnader 2020 2019  
Borås stad 27 49  
Deloitte 0 20  
Totalt 27 69  
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4 Måluppfyllelse 

4.1 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. Verksamheten arbetar mot målet genom att Med tydligt och 
långsiktigt Sjuhäradsperspektiv skapa gränsöverskridande möten för att främja samverkan, innovation 
och nytänkande. 
 
Under året har coronapandemin lett till omprioritering och förändrad inriktning för många 
verksamheter, vilket medfört att flera av målen för 2020 inte har uppnåtts. Däremot har det arbete som 
pågått legat i linje med det övergripande strategiska målet och det definierade arbetssättet. Ett flertal 
aktiviteter och insatser har genomförts som uteslutande handlat om att underlätta samverkan och 
främja nytänkande för att hantera den pandemi som drabbat alla verksamheter.  
 
En enkät har skickats ut till de nätverk och arbetsgrupper förbundet driver och 125 svar har inkommit. 
Av dessa anger 92 % att förbundets nätverksträffar bidrar till god samverkan och erfarenhetsutbyte i 
hög eller mycket hög grad. Bedömningen är därför att verksamheten uppnått god strategisk 
måluppfyllelse ur ett helårsperspektiv.  

4.2 Fokusområden 

Utifrån Västra Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland (VG2020) har en 
delregional strategi för tillväxt och utveckling i Boråsregionen tagits fram. Strategin beskriver de 
tillväxtområden som särskilt prioriteras under 2014–2020. De utvalda fokusområdena är verktyg för att 
styra mot den för Västra Götaland gemensamma visionen om Det goda livet. Inom kulturområdet anger 
Boråsregionens kulturplan 2020-2023 mål och inriktning.  
 
De prioriterade frågorna i den delregionala tillväxt- och utvecklingsstrategin utgör förbundets 
fokusområden. För att täcka in all verksamhet inom förbundet har ytterligare två fokusområden 
gällande infrastruktur och social välfärd formulerats.  
 
• Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  
• Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  
• Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  
• Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 
• Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  
• Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  
• Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

4.3 Måluppfyllelse mål 2020 

Utifrån fokusområdena har mål formulerats som beskriver hur basverksamheten, de interna projekten 
samt Business Region Borås ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat för året redovisas i de färgade fälten 
under respektive mål. 
 
Som nämnts under 2.2 har coronapandemin haft stor påverkan på förbundets verksamhet och därmed 
även måluppfyllelsen. Verksamheterna har fått ställa om och ett antal planerade aktiviteter har inte 
kunnat genomföras. Huvudparten av verksamheten inom välfärdsområdet har inriktats på att stödja 
medlemskommunerna i deras arbete med pandemin samt att vara en samverkansplattform för 
kommunerna och regionen. En Företagsjour har startats upp för att stödja företagen i delregionen och 
resurser har styrts om till att samordna ansökningar av ESF-medel inom olika områden. Kraftfulla 
insatser har gjorts inom en rad områden för att underlätta arbetet, inte minst genom 
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omvärldsbevakning. Den omställning som gjorts har skett efter medvetna beslut för att möta de 
förändrade förutsättningarna. 

4.3.1 Tillväxtmedel 

Syftet med de tillväxtmedel som fördelas är att bidra till regional utveckling genom att främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt inom flera av fokusområdena. Fördelning av tillväxtmedel sker 
utifrån en modell där projektbeskrivningar tagits fram baserade på de behov som finns i regionens 
näringsliv. Organisationer skickar därefter in en ansökan där de beskriver hur de ska lösa de utpekade 
behoven. Medel kan även sökas inom områdena kultur och miljö och samtliga projekt ska i 
förlängningen bidra till måluppfyllelsen av de delregionala planerna.   
 

Mål Mätetal Verksamhet 
Främja gränsöverskridande samverkansprojekt 
inom tillväxt, miljö och kultur 

Medverkan i processen RUS 2021–2030, 
effektutvärdering av beviljade projekt och 
förstudier 

Tillväxtmedel 
 

Remissperioden för ny Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 var april–september. 
Förbundet initierade en process för samråd i nära dialog med kommunerna. En kommunturné genomfördes för 
att samla in synpunkter från samtliga kommuner och ett gemensamt yttrande formulerades under augusti 
månad och beslutades i Direktionen i september. Boråsregionens remissvar var ett av 127 inkomna. Arbetet har 
fungerat väl med stor delaktighet hos samtliga parter. I oktober påbörjades arbetet med att ta fram en 
delregional utvecklingsstrategi, BRUS, som fortgått under hösten med arbetsgrupper, workshops och FOKUS 
Boråsregionen, en heldag med inspiration och dialog. Beslut tas av Direktionen i juni 2021.  
 
Till följd av coronapandemin gjordes en extra uppföljning och lägesrapport för pågående tillväxtprojekt under 
våren. Några projekt redovisade större avvikelser, men de flesta har ställt om till digitala modeller. En begränsad 
utlysning för pågående tillväxtprojekt genomfördes i september med beslut i Direktionen i oktober. I dagsläget 
pågår 15 tillväxtprojekt samt tre projekt inom miljö och fem inom kultur. Därtill har sex förstudier beviljats 
medel under året. Allt genomfört enligt antagen modell. Två träffar har genomförts med de projekt som 
beviljats medel inom området “Stärka Sjuhärads attraktivitet” samt kultur. Syftet var att skapa kännedom och 
hitta synergieffekter för att utnyttja medlen effektivt. En effektutvärdering av tillväxtprojekt som bedrivits 
under perioden 2014-2019 presenterades för Direktionen i februari. Målet är uppnått. 

 
4.3.2 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Mål Mätetal Verksamhet 
Företagsklimatet i Boråsregionens kommuner 
ska förbättras 

SKR:s insiktsmätning Näringsliv/BRB 

Två digitala utbildningstillfällen inom projektet Förstärkt företagsklimat har hållits med god uppslutning av 
tjänstemän och politiker från kommunerna. Inspelningarna finns att ta del av på Business Region Borås 
hemsida. Ytterligare fyra tillfällen är planerade till 2021. Projektet fortsätter under första kvartalet 2021. 
Vårgårda och Herrljunga tillhör Topp 10 i Svenskt Näringslivs ranking gällande företagsklimat och Tranemo har 
klättrat 77 placeringar mellan 2019 och 2020, vilket är positivt för projektets vidare arbete. Samtliga 
medlemskommuner är nu anslutna till SKR:s insiktsmätning och resultat kommer att levereras i mars 2021. 
Målet är uppnått. 
Investerare ska lockas till Boråsregionen Minst fem investeringsförfrågningar 

via Business Sweden 
Näringsliv/BRB 

Ett par möten med Business Sweden har ägt rum och samarbetet är nu i en uppbyggnadsfas efter den stora 
omorganisation som genomförts på Business Sweden. De mässor som Business Region Borås hade planerat att 
delta på under året för att locka investerare, har alla ställts in. Dock har BRB haft kontakt med ett par 
investerare, både via Business Sweden och genom egen direktkontakt. Ett drygt hundratal 
investeringsförfrågningar har inkommit under året, merparten direkt till kommunerna, vilket är en tydlig 
positiv trend och det är ett fortsatt högt tryck på etableringsförfrågningar. Målet är uppnått. 
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Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Måldokument kompetensförsörjning-
sarbete framtaget, Praktikplatsen.se 
samt Kompetensmäkleri används av 
deltagande kommuner 

Kompetens 

• Processarbetet för att fylla måldokumentet med gemensamma fokusområden har genomförts via digitala 
workshops. Dokumentet har bytt namn till Fokusdokument och kommer att bli styrande för 
kompetensrådets arbete under 2021 och 2022. I Fokusdokumentet för KP-rådet kommer SYV-verksamheten 
att fokuseras för utveckling enligt hela skolans ansvar. 

• Projektet runt det digitala verktyget för praktiksamordning, Praktikplatsen.se, har löpt enligt plan och 
används av deltagande kommuner. Projektet är förlängt till mars 2021 och en kartläggning gällande 
intresset för fortsatt användande och en eventuell permanent lösning genomförs under våren 2021. 

• Projektet Digitalt kompetensmäkleri har löpt enligt plan och den hemsida/plattform som skulle tas fram är 
på plats och används av deltagande kommuner. Innehållet har anpassats utifrån de nya behov som 
coronapandemin ställt på inblandade parter och diskussioner pågår hur plattformen ska utvecklas framöver. 
Då det finns medel kvar har projektet beviljats förlängning under 2021 och arbetet ska införlivas i KP-rådets 
arbete. 

• En ESF-ansökan gällande att stärka strukturerna och samverkan mellan skola och arbetsgivare beviljades 
under året och arbetet startade upp vid årsskiftet. 

Målet är uppnått. 
Fler företag ska startas upp och växa genom 
synliggörande av besöksnäringen i 
Boråsregionen 

Ökat antal exportmogna företag enligt 
Turistrådets klassificering ”Sverige, 
Norden, Världen-företag”  

Destination 
Boråsregionen 
UtbildningsBoost  

Projektet Destination Boråsregionen har ställt om till följd av coronapandemin. Projektledarresursen har styrts 
om till att mer fokusera på näringslivsstödjande insatser. Exempelvis startade en Företagsjour för företagen i 
regionen upp under våren. Syftet är att företagen ska få hjälp och rådgivning i den svåra sits som pandemin 
medför. Vidare har tid lagts på att bistå organisationer att söka projektmedel för kompetensutveckling för 
företagen under coronapandemin. Ovanstående insatser i kombination med att koordinatorn för Business 
Region Borås började sin anställning i juni, har bidragit till att samarbetet med näringslivsansvariga i 
kommunerna stärkts, vilket är positivt för den framtida utvecklingen. 
  
Gällande projektet UtbildningsBoost har alla fem planerade utbildningar genomförts, varav fyra digitalt. Då 
besöksnäringen är en av de mest drabbade branscherna under coronapandemin, genomfördes även en extra 
utbildning på ämnet “Affärsutveckling och lönsamhet”. 
 
Med anledning av omställningsprocessen har projektmålet inte nåtts under året. Däremot har de insatser som 
genomförts varit till stor hjälp för företagen i regionen; inte minst för de företag inom besöksnäringen som 
råkat mest illa ut. Målet är delvis uppnått. 

 
4.3.3 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Mål Mätetal Verksamhet 
Arbetsgivare i Boråsregionen ska ha goda 
möjligheter att rekrytera rätt kompetens 

Modell för validering av formell och 
reell kompetens prövas 

Kompetens 
Kompetensslussen 

En modell för validering av formell och reell kompetens har utarbetats och prövats inom ramen för projektet 
Kompetensslussen. Intresset för arbetet har varit mycket stort; både hos potentiella deltagare, företag och 
Myndigheten för yrkeshögskolan, då modellen används för kvalitativ validering som leder direkt till arbete. 
Projektet har funnit andra former för att utföra planerade insatser riktat till deltagarna och uppföljningar visar 
att deltagarna är mycket nöjda med den kunskap de tillägnar sig. Projektet har kunnat genomföras trots 
vårens utmaningar och målet bedöms uppnått.  
Kommunernas socialtjänst samt vård och 
omsorg ska stödjas i att arbeta 
evidensbaserat och innovativt 

90 % upplever att utbildning arrangeras 
utifrån behov och efterfrågan 
90 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Välfärd 

Till följd av pandemin har verksamheten inom välfärdsområdet varit tvungen att ställa om. Förbundet har 
arbetat uteslutande med samordning och informationsspridning. Inte minst när det gäller anpassning av 
länsgemensamma rutiner till lokal nivå, exempelvis provtagning och vaccination. Inblandade parter upplever 
att arbetet flutit på bra utifrån förutsättningarna. Dock har samtliga fysiska utbildningar ställts in och 
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utbildningsmålet är inte relevant. I den enkät som skickats ut till de fyra nätverken inom välfärdsområdet 
anger 85 % av de 34 svarande att de upplever att förbundet bidrar till att sprida omvärldsinformation, målet är 
därför inte uppnått.   
Förbundet ska bidra till god 
kunskapsutveckling genom samordning av 
samt deltagande i nationella, regionala och 
delregionala nätverk  

90 % upplever att förbundet bidrar till 
att sprida omvärldsinformation 

Samtliga 
verksamheter 

• Nätverksmöten inom samtliga verksamheter har genomförts digitalt under året. Några av nätverken har 
ställts in då chefer fått prioritera operativa frågor inom sina verksamheter under pandemin. 

• Både regionala och nationella nätverk har ställt om till digitala möten, vilket i stort fungerat bra. 
• Till följd av coronapandemin har intensiteten av möten ökat inom vissa verksamheter utifrån ett ökat behov 

av att sprida information snabbt. 

Den enkätundersökning som gjorts, där 125 deltagare i förbundets nätverk svarat, visar att 90 % anser att 
träffarna bidrar till att sprida omvärldsinformation. Målet är därmed uppnått. 

 
4.3.4 Säkerställa möjligheterna till samverkan för invånarna  

Mål Mätetal Verksamhet 
En gemensam struktur- och framtidsbild ska 
vara vägledande för Boråsregionens 
utveckling  

Beslutad struktur- och framtidsbild Samhällsplanering 

Arbetet med att ta fram en struktur- och framtidsbild har delats upp i två delar där arbetet med framtidsbilden 
kommer att inkorporeras i arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin, se 4.3.1. Då strukturbilden ska 
docka an till det färdiga förslaget, var arbetet vilande under våren men återupptogs under hösten i nära 
samarbete med arbetet med den delregionala utvecklingsstrategin. Ett tänkt koncept över innehåll och 
bildspråk är framtaget. Den politiska beredningen BH7 har gett klartecken för fortsatt arbete med innehållet 
och beslut tas under 2021. Målet är därmed delvis uppnått.   
Kommunerna ska stödjas i arbetet med 
verksamhetsutveckling med stöd av IT 

Antal genomförda aktiviteter i 
eHandlingsplanen 

eKontoret 

Verksamheten på eKontoret har ställts om under året, både till följd av coronapandemin samt regionala beslut. 
Merparten av nätverksdeltagarna inom digitaliseringsområdet satt under våren i krisledning i sina 
hemkommuner till följd av corona vilket påverkade det gemensamma arbetet. Mycket fokus har lagts på att 
stödja kommunerna i omställningen till distansmöten. En av två eSamordnare har arbetat heltid med 
införandeprojektet av Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Ett nätverk för medlemskommunerna gällande 
implementationen av FVM har startats upp. Gällande de planerade aktiviteterna i den delregionala 
eHandlingsplanen har viss framdrift skett kring arbetet med eArkiv och en förstudie är framtagen.  
 
30 aktiviteter har genomförts, inklusive nätverksträffar. Att resurserna på eKontoret halverats till följd av 
regionala beslut har påverkat möjligheten till aktiviteter och målet anses därmed delvis uppnått. 
Förbundet ska verka för god samverkan och 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna i 
Boråsregionen 

Minst 90 % av kommunerna är i hög 
eller mycket hög grad nöjda med 
förbundets nätverk 

Samtliga 
verksamheter 

Under året har förbundets verksamheter i än högre grad än vanligt fokuserat på att stödja kommunerna och 
skapa samverkansplattformar och möjlighet för erfarenhetsutbyte för att identifiera samordningsvinster. 94 % 
av de svarande är nöjda med förbundets nätverk i sin helhet, vilket är ett mycket bra resultat. Målet är uppnått. 
Förbundet ska stödja god samverkan mellan 
kommuner, region och stat 

Minst 90 % av kommunerna upplever 
att förbundet i hög eller mycket hög 
grad bidrar till att kommunerna kan 
påverka frågor på regional och nationell 
nivå 

Samtliga 
verksamheter 

Förbundet har varit en samordningsinstans mellan Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna i 
arbetet under coronapandemin. Förbundet har även varit kontakt gentemot nationella myndigheter. 66 % av 
de svarande anser att förbundet i hög eller mycket hög grad bidrar till att påverka frågor på regional och 
nationell nivå. Dock har flera personer kommenterat att det inom vissa områden inte är möjligt att påverka, 
framförallt inte nationellt, men att förbundet och nätverksträffarna bidrar till att föra vidare information mellan 
grupper på nationell, regional och delregional nivå. Mätetalet bör formuleras om och målet anses delvis 
uppfyllt. 
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4.3.5 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska arbeta för Hållbar utveckling i 
Sjuhärad 

Förslag till organisationsstruktur och 
hållbarhetsstrategi framtagen 

Miljöstrategisk 
samverkan 

Nätverksträffar har genomförts inom området men på grund av rådande situation har projektet reviderats och 
projekttiden förlängts. Detta påverkar mätetalen och förslag till organisationsstruktur och strategi har inte 
färdigställts under året. Målet är inte uppnått. 
Förbundet ska driva på utvecklingen inom 
förebyggande av avfall och en hållbar 
avfallshantering i Boråsregionen 

Förslag till Regional avfallsplan 
framtagen 

Regional 
avfallsplan 

Förslag till regional avfallsplan finns framtagen och skickas ut på remiss under januari 2021. Under hösten 
2020 förankrades de totalt 17 st målförslag som arbetats fram under projektet. Förankringen skedde på 
politisk nivå, på chefsnivå samt bland olika grupper av tjänstepersoner i respektive kommun. Målet är 
uppnått. 

 
4.3.6 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska främja en aktiv och 
nyskapande kulturregion för alla i regionen 

Minst fyra kulturutvecklingsprojekt, två 
förstudier, två nya samverkansprojekt 
samt en temadag 

Kultur 

• Handlingsplan för att uppfylla målen i kulturplanen har tagits fram i samverkan med kommunerna. 
• Fyra kulturprojekt och två förstudier beviljades medel under 2020, vilka bidrar till att uppfylla målen i 

regionens strategi.  
• Två tvärsektoriella tillväxtprojekt drivs.  
• Tre workshops, 10 nätverksmöten och åtta kommunbesök är genomförda och 15 möten har hållits mellan 

Västra Götalandsregionen och förbundet samt en Delregional kulturpolitisk dialog genomförd med VGR 
Kulturnämnd. 

• Temadagen med syfte att synliggöra och diskutera kulturens roll för samhällsutveckling samt främja 
gränsöverskridande samverkansprojekt fick ställas in med kort varsel till följd av ändrade 
coronarestriktioner. 

Målet är uppnått. 
Boråsregionens position ur ett 
besöksnäringsperspektiv ska stärkas 

Strategi för samverkan inom turism och 
besöksnäring framtagen, förslag till 
besöksnäringsstrategi för Boråsregionen 
framtagen, gemensam modell för att 
arrangera internationella 
idrottsevenemang framtagen 

Destination 
Boråsregionen 

På grund av coronapandemin har särskilda insatser behövts göras för besöksnäringen, varför det strategiska 
arbetet har bromsats in. Nätverksmöten har hållits digitalt och innehållit mycket erfarenhetsutbyte.  
 
Strategiarbetet har genomförts med extern konsult och intervjuer och workshops har genomförts digitalt med 
tjänstemän, näringsidkare och politiker. Förslaget kommer att behandlas och presenteras under Q1 2021. 
Projektet har därmed förlängts. 
 
Arbetet med en strategi för samverkan inom besöksnäringen har påbörjats och kommer även den att 
presenteras under våren 2021. Coronapandemin har ställt hela evenemangsvärlden på ända. Målet är inte 
nått. 
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4.3.7 Verka för en väl fungerande infrastruktur och kollektivtrafik  

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska representera och bevaka 
kommunernas intressen i länsövergripande 
utredningar, förhandlingar och arbetsgrupper 
 

Bedriva aktivt påverkansarbete, vara en 
aktiv part i det delregionala 
kollektivtrafikrådet, ta initiativ till att 
samordna remissvar, delta i arbetet med 
aktuella åtgärdsvalsstudier 

Infrastruktur 

Remissyttranden inom det delregionala kollektivtrafikrådet har utarbetats tillsammans med tjänstepersoner i 
samtliga medlemskommuner. Förbundet har deltagit i åtgärdsvalsstudier rörande väg 180 och väg 27, vilka nu 
är klara. Även ÅVS Kust-till-kust Göteborg-Borås är färdig och för att få med åtgärdsförslag till revideringen av 
nationell transportinfrastrukturplan har rapporten enbart delgetts för synpunkter. Målet är uppnått. 
Förbundet ska bevaka och agera i planering 
och genomförande av de objekt i 
Boråsregionen som finns upptagna i de 
nationella och regionala 
infrastrukturplanerna 

Utgöra en aktiv part för Boråsregionen i 
kontakten med myndigheter som 
Trafikverket och Västra 
Götalandsregionen,  
minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
bidrar till att kommunerna kan påverka 
frågor på regional och nationell nivå 

Infrastruktur 

Delregionerna är delaktiga i arbetet med att fylla regional transportinfrastrukturplan med åtgärder utifrån det 
nya inriktningsunderlaget som Västra Götalandsregionen tagit fram. Förbundet deltar i samtliga grupper som 
är aktuella inom området och ett nära samarbete mellan kommunalförbunden och VGR har skett under 
hösten för att ta fram metoder för åtgärdsplaneringen. Ett nätverk med tjänstepersoner inom Boråsregionen 
har börjat arbetet med att ta fram prioriteringar inom delregionen.  
 
Under hösten har även ett intensivt arbete för Ny stambana Göteborg-Borås genomförts mellan VGR och 
“stråkkommunerna” på både tjänstepersons- och politisk nivå. Allt med syfte att öka möjligheten att den nya 
stambanan får finansiering och tidig byggstart.  
 
Gällande enkäten är det endast sju personer som ingår i nätverk kring infrastruktur och av dem har 57 % 
svarat i hög grad på frågan om kommunerna kan påverka frågor på regional och nationell nivå. Då underlaget 
är så litet samt med hänvisning till resonemanget kring frågan under 4.3.4 bedöms målet uppnått. 

 
4.3.8 Utveckla samverkan för en god och effektiv vård och omsorg 

Mål Mätetal Verksamhet 
Förbundet ska stödja kommunerna att 
identifiera verksamhetsområden där de kan 
samverka och på så sätt erbjuda invånarna 
likvärdiga insatser  

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för kommunerna att 
identifiera områden för samverkan 

Välfärd 

Nätverken drivs digitalt enligt planering och samtliga nätverk har antagit planer som tydliggör syfte och fokus. 
Under årets utmaningar har allt arbete inriktats mot att stödja kommunerna samt identifiera områden för 
samverkan. Dock har operativa frågor prioriterats vilket innebär att flera viktiga strategiska frågor har fått stå 
tillbaka. 88 % anser att nätverksträffarna bidrar till att identifiera områden för samverkan. Målet bedöms 
uppnått. 
Förbundet ska stödja kommunerna i 
samordning av statliga satsningar och initiativ 
inom socialtjänst och vård och omsorg 

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
den information som förmedlas är 
adekvat för verksamhetsområdet i hög 
eller mycket hög grad 

Välfärd 

Representanter har utsetts till nationella och regionala nätverk. Initiativ till samordning av statliga satsningar 
har tagits, bland annat inom funktionshinderpolitiska strategier. Även på nationell och regional nivå har fokus 
förskjutits från strategiska till operativa frågor under coronapandemin. 100 % av nätverksdeltagarna upplever 
att den information som förmedlas är adekvat för verksamhetsområdet och målet är därmed uppnått. 
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Förbundet ska stödja Boråsregionens 
kommuner att påverka regionala och 
nationella frågor som rör god och effektiv 
vård och omsorg 

Minst 90 % av kommunerna upplever att 
förbundet i hög eller mycket hög grad 
utgör ett stöd för ett fungerande 
vårdsamverkansarbete 

Välfärd 

Coronapandemin har tydliggjort vikten av ett fungerande vårdsamverkansarbete. Erfarenheten är att 
samverkan med regionen och inom delregionen är väl utvecklad och fungerande. Befintliga samverkansytor 
har i hög utsträckning visat sig vara effektiva och ändamålsenliga och möjliggjort snabba beslut, exempelvis 
kring nya coronarelaterade rutiner och riktlinjer, samt utgjort en viktig plattform för informationsspridning 
mellan huvudmännen. Frågan har inte ställts i enkäten men målet bedöms uppfyllt. 

4.4 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 löpande skriftlig och muntlig information samt 
deltagande vid ägarsamråd. Både bolagen står inför utmaningar, av olika karaktär, och 
informationstillfällena har därför varit fler än vanligt under året. 
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5 Dataskyddsombud 

5.1 Uppdrag och syfte  

Dataskyddsverksamheten inom Boråsregionen är en samverkan som syftar till att effektivt ge medlems-
kommunerna kunskap och erfarenhet i dataskyddsfrågor. Medlemmarna i Boråsregionen ska känna att 
de har bra tillgänglighet till dataskyddsombuden och därmed känna trygghet gällande hur den 
personliga integriteten hanteras inom den egna organisationens olika verksamheter. Med verksamhet 
avses exempelvis förvaltningar, kluster av förvaltningar, avdelningar, sektorer, sektioner, 
kommunalförbund, kommunala bolag och nätverk. Personuppgiftsansvarig (PUA) är alltid respektive 
nämnd eller styrelse. 
 
Samverkansformens övergripande målsättning är att ge medlemskommunerna möjlighet att skaffa sig 
kontroll över de vitala delarna i dataskyddsförordningen och ge dem verktyg att motverka och minska 
antalet incidenter; vars konsekvenser kan ge dålig publicitet vilket kan skada både varumärket och 
minska kommunens anseende hos allmänheten. 
 
Dataskyddsombuden erbjuder sin kompetens och ger service åt verksamheterna, dess personal samt 
kommunmedlemmar genom rådgivning, information, utredningar och utbildningsinsatser. I de fall det 
behövs, ges också stöd och hjälp i att bedöma hur personuppgiftsincidenter ska hanteras. 

5.2 Ekonomiskt utfall 

Dataskyddsombudsverksamheten uppvisar ett positivt resultat om 125 tkr. 

5.3 Måluppfyllelse 2020 

Det övergripande målet är att Säkerställa ett gott skydd av den personliga integriteten. Bedömningen 
är att målet är uppfyllt vilket baseras på att de beslutade målen uppnåtts. 
 

Mål Mätetal Uppföljning 201231 
Granska 
• Tillhandahålla ett 

konkret verktyg som 
skapar möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Tillhandahålla ett 
strategiskt verktyg som 
skapar möjlighet till ökad 
efterlevnad av 
Dataskyddsförordningen 

• Alla verksamheter (~80) ska 
under året ha genomfört minst 
en granskningsomgång  

• Alla verksamheter/kluster (~20) 
ska under året ha genomfört 
minst en genomgång med 
Mognadsmatrisen 

• En handfull granskningar återstår 
vilket till största delen beror på 
personalomsättning och i övrigt med 
hänsyn till Covid-19. 

• Två av 20 verksamheter har fått 
skjuta på Mognadsmatrisen till 2021.  
 

Målet är delvis uppfyllt. 

Kunskap 
• Tillhandahålla 

experttjänst i frågor som 
rör den personliga 
integriteten 

• Tillhandahålla möjlighet 
att låta DSO bidra i det 
interna arbetet med 
kulturfrågor som rör den 
personliga integriteten 

• Bidra till 
kompetenshöjning i de 
kommunala 
verksamheterna 

• DSO ska stötta verksamheterna 
med råd i enkla (45) och mer 
komplexa (15) frågor och 
utredningar 

• DSO ska besöka nätverk och 
personalträffar/APT (30) för att 
informera om dataskydd och 
stärka medvetenheten kring 
integritetsfrågor 

• På uppdrag arrangera 
utbildningar för att höja 
kompetensen om dataskydd (4 
utbildningsaktiviteter) samt 
publicera ca 4 nyhetsbrev 

• Vi överträffar i år antalet 
supportärenden vad gäller enkla (45) 
frågor och arbetade med ett 20-tal 
komplexa frågor. 

• Inga fysiska men väl flera (~20) 
digitala nätverksbesök. Covid-19 har 
gjort det svårt att uppfylla 
budgeterat antal träffar. 

• 1 fysisk chefsutbildning, 2 mindre 
special-utbildningar och 1 digital 
temadag är genomförd samt 4 
nyhetsbrev är skapade. 
 

Målet är uppfyllt. 
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Ombudsmannaskap 
• Tillhandahålla expert- 

och bedömningshjälp vid 
personuppgiftsincidenter 

• Tillhandahålla en 
kontaktpunkt inom 
ramen för DSO-rollen 

• DSO ska stötta arbetet vid alla 
misstänkta och bekräftade 
personuppgiftsincidenter (10) 

• DSO ska finnas tillhands för alla 
registrerade personer, 
medarbetare, verksamheter 
och tillsynsmyndigheten som 
önskar hjälp med ärenden, 
information med mera. Alla 
ärenden ska vara återkopplade 
till frågeställaren inom 5 
arbetsdagar 

• 23 incidenter hanterades under året 

• Alla övriga ärenden är hanterade och 
avslutade inom satt tidsram. 

 
Målet är uppfyllt 
 

Externt nätverk 
• Boråsregionen ska 

fortlöpande ses som en 
självklar partner när det 
gäller dataskyddsombud 

• DSO ska organisera och 
kontinuerligt inhämta 
värdefulla nyheter och 
kunskaper genom 
omvärldsbevakning (45), 
deltagande i relevanta nätverk 
(6) och utbildningar (6) 

• Året har gett stort utrymme och inte 
minst underlag till en omfattande 
omvärldsbevakning 

• Fyra utbildningar och sex 
nätverksträffar är genomförda. 

 
Målet är delvis uppfyllt 

Planera 
• Skapa än mer relevant 

innehåll till de 
kommunala 
verksamheterna 

• Genom årlig utvärdering av 
gångna periodens verksamhet 
bättre möta efterfrågade 
aktiviteter och skapa relevant 
verksamhetsplan och budget 

• Utvärdering av 2020 och planering 
för 2021 är genomförd. 

 
Målet är uppfyllt 
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6 Medarbetarcentrum 

6.1 Uppdrag och syfte 
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. Genom Medarbetarcentrum erbjuds ledarskapsutbildningar och 
grupputveckling samt individuellt stöd i roll och yrkeskarriär. Medarbetarcentrum tar tillvara 
medarbetarnas kompetens och arbetar för välmående arbetsgrupper, hälsa, trivsel och prestation för 
såväl chefer som medarbetare. Medarbetarcentrum inspirerar medarbetare som vill ha och behöver en 
positiv Kraft till förändring.  

6.2 Ekonomiskt utfall 
Medarbetarcentrum är en egen enhet inom kommunalförbundet och uppvisar ett överskott om 5 tkr.  
6.3 Måluppfyllelse 2020 
De övergripande målen är att arbeta för lönsam personalrörlighet samt att stödja och stärka chefer och 
arbetsgrupper för att öka hälsa, trivsel och prestation och på det viset bidra till att 
medlemskommunerna är attraktiva arbetsgivare. Utifrån resultatet på genomförda aktiviteter nedan är 
bedömningen att de uppsatta målen är uppfyllda. 
 

Mål Mätetal 
• Marknadsföra Medarbetarcentrums 

verksamhet för ett ökat användande  
• Bidra till personalrörlighet genom 

jobbmatchning 
• Tillhandahålla ett attraktivt utbud av 

tjänster utifrån kommunernas behov  
• Bidra till att nödvändig kunskap och 

kompetens finns hos cheferna i 
medlemskommunerna, exempelvis 
genom ledarskapsprogrammet 

• Vara ett stöd och verktyg för 
arbetsgivarna i arbetet med 
organisatorisk och social arbetsmiljö 
för att bidra till ökad hälsa hos 
medarbetarna, högre prestationer i 
grupper och för ökad attraktivitet hos 
medlemskommunerna 

• Vara ett stöd för de kommuner som 
fokuserar på tillitsbaserat ledarskap 

• Regelbundna aktiviteter för att marknadsföra 
Medarbetarcentrums tjänster och hur de kan användas på ett 
lönsamt sätt 

• Ha full tillgänglighet för att utföra basverksamheten med 
reflekterande samtal och jobbmatchning 

• Regelbunden kontakt med kommunernas personalenheter för 
att anpassa utbudet efter kommunernas behov 

• Genomföra grupputvecklingsinsatser på uppdrag av 
medlemskommunerna 

• Genomföra och utveckla ledarskapsprogrammet 
• Tillföra kunskap och erfarenhetsutbyte genom 

omvärldsbevakning, nätverk och kompetensutvecklingsinsatser 
• En årlig dialogträff med HR-personal/chefer 
• En årlig dialogträff med fackliga representanter 
• Kontinuerligt inhämta feedback för att utveckla tjänsterna, både 

på individ- och gruppnivå 
• Vara ett stöd för chefer och personalenheter i 

medlemskommunerna 
• Fyra styrgruppsmöten 

• Planerade aktiviteter för marknadsföring har fortlöpt enligt plan, främst genom nyhetsbrev men också genom 
dialogträffar med exempelvis chefer och HR-avdelningar.  

• Basverksamheten med reflekterande samtal och jobbmatchning har genomförts utan avvikelser.  
• En ny omgång av ledarskapsprogrammet startade upp under året med full grupp, tio chefer. Där pågår 

kompetenshöjning inom olika områden/teman och också inom tillitsbaserat ledarskap. Utbildningen löper fram 
till mars 2021. 

• Fortsatt arbete med vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad med utbildning för enhetschefer och 
reflektionsgrupper för enhetschefer.   

• Uppföljningar både genom telefon och referensträffar visar att medarbetare som tagit del av bastjänsterna 
gällande reflekterande samtal och matchning är nöjda och flera är nu referenter för verksamheten. Detta gäller 
även chefer med grupper och i olika uppdrag. 

• Avslutade gruppuppdrag visar på positiva effekter. Här kan nämnas två grupper med ökade positiva värden 
gällande egen hälsa, trivsel på arbetsplatsen och med en signifikant ökning av gruppens prestation (20 
respektive 23 procentenheter).  

• Digitala kompetenshöjande insatser utförda, bland annat framtagande av enkäter för uppföljning.  
• Kontinuerlig kontakt med chefer och personalenheter. Fyra styrgruppsmöten genomförda. 
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7 Navet science center  

7.1 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.   
 
Visionen är att Navet är en självklar samarbetspartner för uppfyllandet av Agenda 2030. Mission är att 
öka lusten till lärande hos alla och strategin att vara en lärande organisation som ständigt söker nya 
metoder och samarbetspartners.  
 
Navets verksamhetsidé är att på vetenskaplig grund, med entreprenöriellt lärande, interkulturell dialog 
och hållbar utveckling skapa teman, utbildningar, program, interaktiva utställningar och experiment. 
Kunskaper sätts i ett sammanhang och får fler att engagera sig och vilja ha mer kunskaper inom 
naturvetenskap, teknik och matematik.  

7.2 Ekonomiskt utfall 

Navet uppvisar ett negativt resultat om 1 119 tkr, varav 600 tkr är planerad investering i ny 
astronomiutställning som enligt tidigare beslut i Direktionen ska belasta eget kapital. Resterande 
underskott är en direkt följd av det minskade bidraget från Skolverket samt minskade intäkter till följd 
av coronapandemin.  
 

Totalt intäktsbortfall till följd av Corona, tkr  
Minskade besök från allmänheten 752 
Internationella projekt som flyttats fram 500 
Uthyrning av vandringsutställning 800 
Konferenser 120 
Summa 2 052 
Minskat bidrag Skolverket 1 071 
Totalt 3 123 

 
Majoriteten av de minskade intäkterna till följd av corona har dock balanserats genom 
kostnadsreducerande åtgärder och alternativ finansiering genom nya samarbeten och 
utvecklingsprojekt.  
 
Då bidraget från Skolverket förväntas ligga kvar på den lägre nivån kommande år har en översyn gjorts 
av verksamheten och en ny organisation förhandlats för att uppnå en verksamhet och ekonomi i balans 
from 2021.  

7.3 Måluppfyllelse 2020 

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 enhet.  
 
Navet följer förbundets övergripande fokusområden. Långsiktiga mål och mål 2020 beslutas av 
styrgruppen. Till varje mål 2020 finns aktiviteter. Under 2020-22 är fokus på Agenda 2030 och de 
globala målen såväl lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att få skolor, organisationer och 
allmänhet engagerade i vår framtid är den övergripande stora utmaningen.  
 
Coronapandemin har i hög grad påverkat Navets verksamhet och därmed måluppfyllelsen. 
Verksamheten för allmänheten höll stängt mellan 6 april och 24 juni och hade begränsade öppettider 
under sommaren. Augusti-oktober var det helgöppet med begränsat antal och sedan stängt igen under 
november och december. Utbildningar och konferenser i Navets lokaler har flyttats fram eller avbokats 
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och utbildningsinsatser nationellt och internationellt har ställts in. Navet har agerat för att minimera 
pandemins konsekvenser, exempelvis genom att ställa om verksamheten till att pedagogerna besökt 
skolorna och genomfört uteaktiviteter i matematik, teknik och biologi. 

7.3.1 Skapa möjligheter till företagande och företagsutveckling  

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Stimulera ökat 
entreprenörskap genom 
att verka för att använda 
och utveckla de 
entreprenöriella 
kompetenserna 
 

1.Tillsammans med ett Science center 
skriva en ansökan om att ta fram ett nytt 
entreprenöriellt tema med Agenda 2030 
fokus 
2.Utvärdera minst två teman utifrån med 
avseende på entreprenöriella 
kompetenserna 
3.Genomföra ett tekniktema tillsammans 
med teknikföretag för åk 8 för minst 10 
klasser 
4.Utveckla en ungdomsaktivitet på 
sommaren, med minst 30 ungdomar 
5.Genomföra ett två veckors 
ämnesövergripande tema för gymnasiet åk 
1 för Sven Eriksson gymnasiet i samverkan 
med företag för minst 100 elever 
6.Handleda minst tre UF-företag inom 
Agenda 2030 
7.Upparbeta företagskontakter 

1.Utförs ej 2020, ändrad utlysning 
 
 
 
2.Genomfört 
 
 
3.Flyttas till våren 2021 p g a 
Corona 
 
4.Genomfört för 265 st 
 
5.Genomfört 
 
 
 
6. Framflyttat p g a Corona 
 
7. Genomfört  

 
7.3.2 Säkerställa nödvändig kunskap och kompetens  

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Alla elever i grundskolan 
ska ha god tillgång till 
material och undervisning i 
naturvetenskap, teknik och 
matematik 
 
 

1.Ta fram utlåningsmaterial som täcker 
delar av Lgr F till 6 i NO, Tk och matematik 
2.Minst 20 000 elever på Navet-teman 
3. Minst 1 000 elever på teman i 
matematik 
4.Minst 500 elever i teman om 
programmering 
5.Minst 500 elever på teman med fokus 
på Agenda 2030 och de globala målen 
6.Minst tre nya teman tas fram under året 
7.En satsning på ett strukturerat program 
för uteverksamhet för elever åk 1 till 6 
genomförs 
8.Nytt astronomitema  
9.Minst två utvärderingar av skolprojekt 
10.Minst 200 pedagoger på utbildning 
inom naturvetenskap och teknik 
11.Minst 500 pedagoger på utbildning i 
matematik 
12.Minst 800 pedagoger utbildas i 
programmering och digitala verktyg 
13.Minst 800 lärarutbildingdagar i 
grupprocesser 
14.Totalt minst 3 000 lärutbildningsdagar 
genomförs 

1.Genomfört 
 
2.Genomfört för 16 956 elever 
3.Genomfört för 1 924 elever 
 
4.Genomfört för 1 696 elever 
 
5.Genomfört för 1 049 elever 
 
6. Genomfört ett tiotal teman 
7. Genomfört 
 
 
8. Genomfört 
9.Genomfört fyra utvärderingar 
10.Genomfört för 662 pedagoger 
 
11.Genomfört för 388 pedagoger 
 
12 Genomfört för 334 pedagoger 
 
13 Genomfört 560 
lärarutbildningsdagar 
14.Genomfört 1 844 
lärarutbildningsdagar 
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Verka för att fler unga 
fullföljer sina studier 

1.Navet upparbetar kontakter i två 
utsatta områden i Borås för att kunna få 
kontakt med föräldrar och barn 
2. Utarbetar en projektplan för 
interkulturell dialog. Navet tar fram två 
utbildningar i interkulturell dialog 
3.Navet deltar i minst fem öppna 
aktiviteter i utsatta områden i Borås 
4.Navet genomför minst tre utbildningar 
för vuxna i interkulturell dialog 
5.Navet möter minst 100 personer från 
SFI 
6.Nytt drogförebyggande tema tas fram 
och genomförs i ett utsatt område  
7.Fortsatt utvecklingsarbete inom 
interkulturell dialog och entreprenöriellt 
lärande med minst två utbildningar för 
personalen 
8.Minst fyra skolor får utbildning och 
processhandledning (PIF, 
Processutveckling i fokus) ca 75 lärare  
9. En ansökan om fortsatta projektmedel 
till PIF skrivs 
10. Utveckla VVV-plattformen för 
kommunikation med användare 
11.Navet definierar nyckelfunktioner för 
rum för lärande med hjälp av elever på 
gymnasiesärskolan 

1.Genomfört 
 
 
 
2. Genomfört 
 
 
3. Genomfört ett tiotal aktiviteter 
 
4. Delvis genomfört. Paus pga 
Corona 
5. Genomfört 
 
6. Genomfört 
 
7. Genomfört 
 
 
 
8. Genomfört 
 
9.Ingen ansökan från kommunens 
sida 
 
10. Ska genomföras i annat 
sammanhang 
11. Genomfört 

Navet ingår som en del i 
utvecklingsarbetet av 
skolan i 
avtalskommunerna 

1.Årliga möten med ledningsgrupp i 
avtalskommunerna 
2. Minst två möten med 
utvecklingsledarna i avtalskommunerna 
3.Analys av måluppfyllelsen i 
avtalskommuner görs och diskuteras med 
respektive kommun 
4.Analyserar, uppföljning av statistik kring 
fullföljda studier och måluppfyllelse, 
minst två seminarier i personalen 
5.Navet utreder idén på filialer i våra 
avtalskommuner 

1. Ej genomfört 
 
2.Genomfört 
 
3. Genomfört 
 
 
4. Genomfört 
 
 
5. Genomfört 

Navet är en arena för 
teknik och vårdyrken   

1.Navet samverkar i minst två mässor där 
vård och teknikjobb exponeras för 
ungdomar 
2.Navet genomför tekniktema med minst 
400 elever 
3.Navet genomför läsårstemat 
Drömstaden för minst 300 elever 

1. Framflyttat p g a Corona 
 
 
2. Genomfört 
 
3. Genomfört  

Navet bidrar till ökad 
digital kompetens 

1.Navet arbetar strukturerat med minst 
en kommun med kompetensutveckling i 
digital kompetens, minst 100 pedagoger i 
en långsiktig satsning 
2.Under 2020 förbereds för en digital 
makerspace för allmänheten i samarbete 
med Science park Borås. 

1.Genomfört 
 
 
 
2.Genomfört 

Navet stimulerar intresse 
och ökar 
allmänbildningsnivån hos 
allmänheten   

1.Navet genomför minst fem publika 
aktiviteter lokalt regionalt 
2.Minst tio föreläsningar på Navet med 
allmänheten som målgrupp 

1.Genomfört 
 
2. Ej genomfört p g a Corona 
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3.Synas i minst fem lokala medier. 
4.Navet tar fram en kommunikationsplan 
5.Arbeta internt med begreppet 
vetenskapligt kapital  
6.Intern grupprocessutbildning 
genomförs, minst fyra tillfällen med 
extern processledare 

3. Uppnått 
4. Ej genomförd 
 
5.Process påbörjad 
 
6.Genomfört vid två tillfällen 
fortsätter under 2021 

 

7.3.3 Miljöinsatserna ska skapa en hållbar framtid 

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Navet stimulerar intresse 
och ökar kunskapsnivån 
om Agenda 2030 

1.Navet utvecklar ett område/utställning 
kring Agenda 2030 som är en öppen arena 
för alla.  
2.Projektet Passion for climate genomför 
tillsammans med organisationen Twisted 
feet program för minst 10 klasser 
3.En ny utställning i Astronomi fokus 
Jorden och det kosmiska kretsloppet 
öppnas  
4.Navet analyserar den egna 
verksamheten utifrån de Globala målen   
5.Navet utformar avslutande aktiviteter i 
projektet Utveckla landsbygden 
6.Under 2020-2021 är huvudfokus unga 
15 till 25 år. Arenan är en innovation hub 
tillsammans med Borås Stad och Science 
park 
7.Temat drömstaden genomförs med 
minst tio klasser 
8.Temat Drömstaden för åk 5 utvecklas 
vidare och sprids till ytterligare minst en 
kommun 
9.Utbildningsdag med tjänstemän i minst 
tre kommuner på tema Agenda 2030 
10.Utbildningar för politiker Borås och i Da 
Nang Vietnam 

1.Genomfört 
 
 
2.Genomfört i fyra klasser 
 
 
3.Genomfört 
 
 
4. genomförs process 
 
5. Genomfört 
 
6. Genomfört 
 
 
 
7. Genomförs ej detta år p g a 
Corona 
8. Genomförs ej detta år p g a 
Corona 
 
9. Genomfört 
 
10. Genomförs 15 januari 2021 
 

 

7.3.4 Boråsregionen ska synas och sticka ut för att skapa intresse och framtidsmöjligheter  

Långsiktigt mål Mål 2020 Uppföljning 201231 
Navet ska verka nationellt 
och internationellt   

1.Navet genomför en turné med 
Kemidraken Berta till sju SC i Sverige 
2.Minst fyra föreställningar inom projektet 
Nord plus genomförs 
3.Navet håller i minst två sessions på 
ECSITE, The European network of Science 
centres and museums 
4.Navet deltar med en sessions på NSCF, 
Nordiska science center förbundet 
5.Navet deltar i utveckling av SSCF, 
Svenska Science centerföreningen genom 
att deltaga i minst två möten 
6.Söker efter finansiering av en plattform 
för kommunikation med VR-teknik 

1.Genomfört 
 
2. Genomförs ej detta år p g a 
Corona 
3. Konferens inställd detta år p g 
a Corona 
 
4. Konferens inställd detta år p g 
a Corona 
5. Genomfört 
 
 
6. Genomfört 
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8 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg  

8.1 Uppdrag, syfte och målbild 

När en person behöver vård- och omsorgsinsatser från både kommun och region är 
Närvårdssamverkans uppdrag att samverka för att ge bästa möjliga vård, stöd och omsorg. 
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg omfattas av kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, förskola, 
skola och elevhälsa i medlemskommunerna samt primärvård, specialistvård, habilitering och tandvård i 
Södra Älvsborg. 
 
Närvårdskontoret koordinerar Närvårdssamverkan Södra Älvsborg och återfinns organisatoriskt inom 
kommunalförbundet. Verksamheten styrs av det delregionala politiska samrådet för 
Närvårdssamverkan bestående av representanter från medlemskommunerna och Västra 
Götalandsregionen samt av en styrgrupp bestående av tjänstemän. Det politiska samrådet har beslutat 
om Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 som tydliggör 
verksamhetens inriktning och styrning samt Plan och budget 2020 där nedanstående målindikatorer 
återfinns.  
 
Närvårdssamverkans uppdrag och syfte är att 
• Skapa förtroende vårdgivarna emellan 
• Skapa bättre och effektivare samarbeten via möten 
• Skapa en jämlik vård 
• Göra skillnad/Skapa mervärde 
• Sprida inspiration och glädje för samverkan 
 

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.  

8.2 Årsberättelse 2020 

Närvårdskontorets ekonomi redovisas inom ramen för förbundets ekonomi, dock som en egen 
resultatenhet. Resultatet för helåret blev ett överskott om 884 tkr. Det faktiska resultatet bokförs som 
ett nollresultat vilket möjliggör för det politiska samrådet inom Närvårdssamverkan Södra Älvsborg att 
hantera resultatet i enlighet med beslutad styrmodell. Verksamhetsberättelse samt måluppfyllelse 
redovisas i bilaga 3. 
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Sida 1 (1) 

 
Personal 

 Åa Kommentar  
Kansli/Basverksamhet 
Förbundsdirektör  1,0  
Administrativ chef  1,0  
Teamchef 1,5 Sept-dec 
Controller och administratör 2,0  
Konferensansvarig, receptionist  1,0  
Regionutvecklare välfärd 2,0 Sept-dec 1,0 
Regionutvecklare kompetens  1,0  
Regionutvecklare regional utveckling 1,5 Sept-dec 1,0 
Summa 9,5  
   
Projekt/Särskilt finansierad verksamhet 
eSamordnare 2,0 Sept-dec 1,0 
Ansvarig Business Region Borås 1,0  
Dataskyddsombud 2,0  
Miljöstrategisk samverkan 1,0  
Projektledare Besöksnäring 0,75  
Projektledare kompetens 1,0  
Vård och omsorgscollege 0,5  
Kultursamordning 0,5  
Projektledare Regional avfallsplan 1,0   
Regionutvecklare regional utveckling 1,0  
Summa 10,75  
   
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  2,0  
Pedagoger  8,28  
Bibliotekarie  0,2  
Tekniker  1,6  
Designer  1,0  
Material och konferens  1,5  
Timanställd helgpersonal  1,37  
Summa 16,95  
   
Totalt  42,20  
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Internkontrollplan 2020 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Granskningsområde Kontrollmoment Kontrollmetod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning
Ekonomi och administration
1. Redovisning Kontroll av bokförda poster

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag

Stickprov

Kontrollera avvikelser
mot föregående år

Följ utbetalnings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

2. Fakturering Fakturering ska ske med korrekta 
uppgifter och underlag

Följa fakturerings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

3. Moms och skatter Att rapportering sker på rätt
sätt och att avstämning finns
upprättad. Att inbetalning har skett.

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

4. Löner Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalad lön

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Kontrolleras månadsvis, utan 
anmärkning

5. Arvoden och reseräkningar Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalade ersättnings-belopp

Arvoden/reseräkning ska attesteras

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

Samtliga punkter kontrollerade 
enligt plan utan anmärkning

6. Handkassa Handkassan ska vara korrekt Kontroll att kvitto och 
kontanter stämmer med 
bokfört belopp

2 ggr/år Ekonom Navet Utan anmärkning

7. Behörighetsrutiner IT Att behörigheter är korrekta
och aktuella för person/period

Kontroll av aktuellt
register över användar-
licenser

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

8. Räkenskapsinformation Kontroll av att räkenskaps-
information förvaras på rätt sätt

Stickprov 1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning
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9. Företagskort Att utställda kontokort är
aktuella och används på rätt sätt

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Kontrolleras månadsvis, utan 
anmärkning

10. Representation Kontroll av kontering, syfte och deltagare Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Åtgärder vidtagna efter 
delårsbokslut, därefter utan 
anmärkning

11. Drift eller investerings-
redovisning

Kontroll av att inventarieköp 
bokas på inventariekonto 
och uppfyller kraven på inventarie

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning

12. Mobiltelefoner Kontroll av att aktuell förteckning
av mobiltelefoner finns samt
att telefonavgifter är rimliga i 
förhållande till tänkt användning

Genomgång av fakturor Månadsvis Administrativ chef Telefonkostnader kontrolleras 
månadsvis, utan anmärkning

13. Arkivering Dokumenthanteringsplan ska
finnas och tillämpas

Dokumenthanterings-
planens aktualitet
granskas

1 gång/år Administrativ chef Ny plan framtagen och beslutad 
under året

14. Tillträdeskontroll till 
lokaler

Kontroll att rätt personer har
tillgång till lokalerna

Kontroll och genomgång
av nycklar och larmkoder

1 gång/år Administrativ chef Utan anmärkning

15. Diarie/posthantering Handläggningsrutiner ska vara
aktuella och tillämpas

Genomgång av rutiner 1 gång/år Administrativ chef Skriftlig rutin framtagen under året

Styrdokument
16. Delegationsordning Delegationsordningen ska

vara aktuell
Kontroll av aktualitet 1 gång/år Administrativ chef Ny delegationsordning framtagen 

under året i samband med 
organisationsförändring

17. Attesträtt Namnprover över attestanter ska 
upprättas inför varje räkenskapsår

Beslutsattest ska ske av rätt
person

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer

Är den upprättad?

Stickprov

Stickprov

1 gång/år 
samt löpande

Administrativ chef Attestlista med namnprover 
upprättad, stickprov utan 
anmärkning

18. Avtalshantering Undertecknande av avtal sker i 
enlighet med gällande delegation

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Utan anmärkning
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19. Dokumenthantering Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
dokumenthanteringsplanen

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef Ny plan framtagen och beslutad 
under året

20. Inköp och upphandling Att gällande rutiner för inköp
och upphandling är kända och
efterlevs

Stickprovsgranskning
av dokumentation,
kontroll och attest

2 ggr/år Administrativ chef Kontroll utan anmärkning, skriftlig 
rutin ses över under 2021

21. IT-policy Att IT-policyn  är känd och efterlevs Information kring
förhållningssätt, regler, mm

1 gång/år Administrativ chef Saknas

22. Kris och säkerhet Att planer för kris och säkerhets-
arbete finns, är kända och 
efterlevs

Att telefonlista till anhöriga finns och är 
aktuell

Uppföljning av introduktion 
och genomgång på APT.

Kontroll och revidering av 
telefonlista

2 ggr/år Administrativ chef Plan under revidering, telefonlista 
aktuell

23. Personal Rutinerna i personalhandboken ska vara 
aktuella, kända och efterlevas

Kontroll av organisationen ur ett 
kompetensförsörjningsperspektiv

Uppföljning av introduktion 
och genomgång på APT 

Riskanalys 

1 gång/år

1 gång/år

Administrativ chef

Förbundsdirektör

Personalhandboken uppdaterad 
under året, riskanalys genomförd

24. Slutredovisning av
 projekt - interna och tillväxtmedel

Kontroll av avslutade projekts
slutresultat

Granskning av projektets
kostnader och 
finansiering

2 ggr/år Förbundsdirektör Utan anmärkning

25. Dataskyddsförordningen Kontroll av att handlingsplanen följs Aktiviteterna i 
handlingsplanen granskas

Kvartalsvis Administrativ chef Arbete pågår enligt plan

26. Systematiskt arbetsmiljö-
arbete

Att arbetsmiljöalmanackan följs Granskning av rutiner och 
genomförande

2 ggr/år Skyddskommittén Revidering av årshjulet sker under 
2021

Avvikelser följs upp inom en 6-månadersperiod efter att internkontrollen genomförts. Då ska föreslagna åtgärder med anledning av eventuella anmärkningar vara verkställda

Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut

Färgerna hänvisar till resultatet av risk- och väsentlighetsanalysen
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Verksamhetsberättelse/Årsredovisning Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020 

 
 

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning  
DNR: 2020/SKF007 

Beslutat datum: 2021-xx-xx 
 

     

        Tillsammans gör vi skillnad! 

Verksamhetsberättelse/Årsredovisning 
Närvårdssamverkan 
Södra Älvsborg 2020 
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1. Inledning 
Inriktningsdokumentet för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2019–2022 tydliggör 
Närvårdssamverkans inriktning och styrning.  
 
Grunden för respektive huvudmans uppdrag finns reglerat i lagar, författningar, avtal, 
överenskommelser och politiska beslut.  
   
Regionen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för befolkningen. Samverkansarbetet 
ska leda till att gemensamt ansvar tas för invånarna både på regional, delregional och lokal 
nivå. Närvårdssamverkan ska bidra till säkra och effektiva processer som utförs på rätt 
vårdnivå.  

Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg omfattas av:  
• Regionernas verksamheter för tandvård, primärvård, specialistvård och habilitering.   
• Kommunal hälso- och sjukvård, socialtjänst, samtliga skolformer samt elevhälsa i följande 

kommuner: Herrljunga, Vårgårda, Bollebygd, Borås Stad, Mark, Svenljunga, Tranemo och 
Ulricehamn.   
 
Samverkan ska ske kring de invånare i befolkningen som har behov av insatser från både 
kommun och region, inom ovanstående områden.  
 
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   
Det Delregionala Politiska Samrådet leder och styr Närvårdssamverkan Södra 
Älvsborg. Samverkan sker på tre nivåer, politisk-, förvaltnings- och verksamhetsnivå.  
 
Styrgruppen för Närvårdssamverkan arbetar på uppdrag från det Delregionala 
Politiska Samrådet. Gruppen hanterar av Närvårdskontoret anmälda och beredda 
ärenden och är beslutsfattande. Styrgruppen kan vid behov starta uppdragsgrupper och 
besluta om specifika tidsbestämda uppdrag.  
 
De lokala ledningsgrupperna, en i varje kommun, har ansvar för samverkan på lokal 
nivå och det är en förutsättning för en god samverkan.  
 
Som stöd för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg finns Närvårdskontoret, med 
uppdrag att koordinera, stödja, omvärldsbevaka, bereda ärenden och följa upp 
samverkan inom olika grupper. Närvårdskontoret ska ha ett opartiskt förhållningssätt 
gentemot huvudmännen och är organisatoriskt knutet till Boråsregionen, Sjuhärads 
kommunalförbund som har arbetsgivaransvaret.  
 
3. Viktiga händelser under året 
- Arbetet och samverkan kring covid-19 har dominerat arbetet 2020. Samverkan har utmanats och 
växt i takt med arbetet.  
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- Samtliga kommuner och privata vårdcentraler är nu med i avvikelsesystemet MedControl. Detta är 
viktig händelse utifrån patientsäkerhet.  
- Projektet Tidig upptäckt, Tidiga insatser föll väl ut i Mark och Svenljunga och ska nu spridas till 
övriga kommuner under 2021. Implementeringsplan upprättas för detta ändamål.  
- Beslut har fattats kring Mini-Maria och verksamheten startar 2021.  
 

4. Mål och måluppfyllelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2020  
Inför 2020 beslutade det Delregionala Politiska Samrådet att Styrgruppen skulle enas om ett fåtal 
mätbara mål i samverkan.  
 
Styrgruppen enades om följande mål för att nå den gemensamma målbilden: 
 
Mål och mätetal 2020  
1) Antal svarsdagar på avvikelser över beslutad tidsperiod ska vara max 5%.  
2) Antal återinskrivningar inom 30 dagar ska vara max 15% på årsbasis.  
3) Andel listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de senaste   
    12 månaderna, ska ökas med 5% på årsbasis (enligt Munin).  
4) Antal upprättade Samordnade Individuella Planer i SAMSA ska vara som lägst 145 st på årsbasis.  
  
Diskussion kring måluppfyllelse:  
1) Då vi under 2020 gått in i avvikelsesystemet MedControl, går det ännu inte att urskilja 

statistik i samverkan. I MedControl finns sedan 2020-12-01 en ny klassificering som heter 
"Avtal och överenskommelser i samverkan", vilket bör göra det möjligt att ta fram en mer 
nyanserad statistik under 2021.  

2) Andel återinskrivningar har under året legat relativt konstant på 15% men under hösten steg 
antalet återinskrivningar till följd av covid-19. Under senare delen av året var resultatet återigen 
15%, så vi klarade målet för 2020. 

3) Till följd av covid-19 samt pga. relativt otillförlitlig data påvisar vi ett negativt resultat gällande  
      att andelen listade individer 75 år och äldre där fördjupad läkemedelsgenomgång genomförts de  
      senaste 12 månaderna, ökat med 5% på årsbasis (enligt Munin). Vikten av läkemedelsgenomgångar    
      framhålls och fortsätter som en målindikator 2021.  
4) Målet kring upprättande av Samordnad Individuell Plan (SIP) har inte uppnåtts, på grund av bland 

annat felaktig dokumentation och kodning. Detta innebär att patienterna har fått en god vård och 
planering men det har inte registrerats som en SIP.   

 
Sammanfattning: Under 2020 har måluppfyllelsen varit låg, men samverkansklimatet och 
samarbetet har förbättrats och stärkts. Verksamheterna har byggt upp tillit, skapat rutiner för att 
stärka arbetet i vårdövergångarna samt hjälpts åt i arbetet kring covid-19. 2020 har varit ett 
annorlunda år där pandemin stått i centrum och där fokus har varit på att hålla i och hålla ut samt 
på att hitta gemensamma lösningar och vägar för spridning av snabbt föränderlig information.   
 
Kvalitetsmässiga projekt har dock drivits i syfte att göra det bättre för den enskilda individen, 
exempelvis Mini-Maria och Tidig upptäckt, Tidiga insatser.  

 
1. Ekonomi  

Budgetram för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg beräknas per antalet invånare. Region och 
kommun betalar vardera 5,06 kr per invånare. Det innebär en budgetram på ca 2,2 mkr/år. 
Närvårdskontoret och Närvårdssamverkans gemensamma aktiviteter, står för merparten av 
utgifterna. Utvecklingsprojekt som finansieras med separata medel räknas inte in i 
budgetramen.  
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Det ekonomiska utfallet för 2020 visar ett överskott på cirka 884 000 kr. Intäkter har inkommit 
då en person från Närvårdskontoret tjänsteköpts av Koncernkontoret. Likaså har vissa 
konferenser ställts in, liksom att det fanns ett överskott medflyttat från 2019.   
 

2. Utmaningar för 2021 
• Uppnå beslutade mål och mätetal 2021.  
• Målet är att implementera Mini-Maria våren 2021.  
• Sprida arbetet kring Tidig upptäckt, Tidiga insatser till hela vår delregion.  
• Få till statistik gällande avvikelser i samverkan.  
• Fortsatt utbildning och öka antalet Samordnade Individuella Planer.   
• Arbeta för en god och nära vård.  
• Stärka arbetet och arbeta för att motverka suicid.  

 
För mer information se Plan och budget för Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 2021. 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Fristadbostäder AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder Prästhöjden i Fristad, 

till en budgeterad projektkostnad på 73 miljoner kronor, godkänns. 

Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 

åvilar bolaget. 

 

 

 

Datum 

2021-04-29 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-01 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00377 1.2.4.0 Programområde 01 

Handläggare: Susanne Bladh 
 

Datum 

2021-04-23 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E8 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Bladh 
Handläggare 
033 357046 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00377 1.2.4.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Fristadbostäder AB:s nybyggnation av trygghetsbostäder Prästhöjden i Fristad, 

till en budgeterad projektkostnad på 73 miljoner kronor, godkänns. 

Kommunfullmäktige tar inte ställning till investeringens affärsmässighet, detta 

åvilar bolaget.            

Sammanfattning 

Fristadbostäder AB avser att uppföra trygghetsbostäder Prästhöjden i Fristad. 

Bolagets styrelse har beslutat om investeringen den 30 mars 2021 och har 

inkommit med ett investeringsärende 16 april 2021. I enlighet med 

bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till 

investeringen.  

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 

ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 

ägardirektivet och är viktigt för utvecklingen av det område bolaget har att 

verka inom. Efterfrågan på trygghetsbostäder samt att fastigheten byggs med 

hållbara material som förväntas ge låga drifts- och underhållskostnader gör att 

investeringen på lång sikt får anses som mindre riskfylld.            

Ärendet i sin helhet 

Fristadbostäder AB avser att uppföra 29 trygghetsbostäder, Prästhöjden, i 

Fristad. Investeringsprojektet är en del av ett gemensamt projekt tillsammans 

med Järngrinden i Borås och totalt omfattar projektet 121 hyresrätter där de 29 

trygghetsbostäderna ingår. Det gemensamma byggprojektet löper parallellt men 

med olika byggentreprenörer. Bygglov blev klart under april och markköpsavtal 

är påskrivet. Bolagets styrelse har beslutat om investeringen den 30 mars 2021 

och har inkommit med ett investeringsärende 16 april 2021. I enlighet med 

bolagsordningen bereds Kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning till 

investeringen. 

Projektet Prästhöjden avser nybyggnation av trygghetsbostäder i centrala 

Fristad med närhet till seniorboendet Skogslid. Trygghetsboendet byggs med 

stomme av så kallat KL-trä och fasad av trä. Byggtekniken innebär ett halverat 

klimatavtryck och binder betydande mängder koldioxid i byggnaden under hela 

byggnadens livslängd. Det kommer att vara solceller på taket, klimatsmart 



Borås Stad 
  Sida 
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fjärrvärme och genomarbetade kvalitéer inom alla områden som förväntas ge 

låga drifts- och underhållskostnader. Projektet bygger på ett långsiktigt 

ställningstagande som innebär val som leder till högre initialkostnader men med 

en längre livslängd ger det lägre kostnader sett över livscykeln på 100 år. 

Samtliga lägenheter har hög tillgänglighet med hög standard och egen balkong 

eller uteplats. I huset finns utöver de 29 trygghetslägenheterna gym, lounge, 

gästlägenhet, en stor lokal med kök och en takterrass. Planerad inflyttning är 

januari 2023. 

Hyran kalkyleras till 1 650 kronor per kvadratmeter och år. 

Kommunstyrelsens bedömning 

Föreslagen nybyggnation ligger i linje med Fristadbostäder AB:s uppdrag enligt 

ägardirektivet som är att främja bostadsförsörjningen och att bolaget ska 

tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå. Behovet är stort för Borås Stad 

att få fram fler bostäder och föreslagen investering ger ett tillskott i Fristad. De 

allmännyttiga bostadsbolagen har i de senaste årens budgetprocesser och 

planerings- och uppföljningssamtal uppmanats att arbeta för fortsatt 

nyproduktion för tillförandet av fler bostäder. 

Kommunstyrelsens ställningstagande av Fristadbostäder AB:s föreslagna 

nybyggnation görs utifrån en principiell och strategisk utgångspunkt. 

Kommunstyrelsen tar inte ställning till projektets affärsmässighet utan 

förutsätter att bolaget agerar enligt de affärsmässiga principer de har att följa. 

Kommunstyrelsen noterar att det finns två kalkyler för projektet där den ena 

kalkylen förutsätter ett investeringsstöd på ca 8 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen konstaterar att investeringen påfrestar Fristadbostäder AB:s 

ekonomiska ställning, med en försvagad soliditet och ökad belåning. 

Kommunstyrelsen ser att risk finns att en nedskrivning av investeringen 

behöver göras. Den externt genomförda värderingen visar på ett 

marknadsvärde på 63 miljoner kronor och tyder på ett nedskrivningsbehov på 

ca 10 miljoner kronor. Bolagets egna kapital uppgår per 2020-12-31 till 29 

miljoner kronor och en nedskrivning enligt ovan påverkar det egna kapitalet 

mycket och bolagets finansiella ställning försämras. Den ökade belåningen gör 

att bolaget blir mer känsligt för ränteförändringar och Kommunfullmäktiges 

krav avseende avkastning ställer krav på ökad lönsamhet i bolaget. 

Sammantaget bedömer Kommunstyrelsen att investeringen påfrestar bolagets 

ekonomi och finansiella ställning. Investeringen ligger dock i linje med 

ägardirektivet och är viktigt för utveckling av det område bolaget har att verka 

inom. Efterfrågan på trygghetsboende gör att investeringen på lång sikt får 

anses som mindre riskfylld. 

Kommunstyrelsen konstaterar att beslut om nybyggnation även ska fattas av 

bolagsstämman, i enlighet med bolagsordningen. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeskrivelse, 2021-05-17 
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2. Investeringsärende Prästhöjden Trygghetsbostäder från Fristadbostäder AB, 

2021-04-16   

Samverkan 

- 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Fristadbostäder AB, kjell-ove.sethson@fribo.nu 

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

   Magnus Widén 

   Ekonomichef 
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Bakgrund 
 
 
Projektets bakgrund 
Behovet av bostäder i Fristad är stort. FRIBO har, under sin 65-åriga historia, aldrig haft några 
vakanser och kötiden för en lägenhet ligger på ca 2 år. 
 
Den aktuella detaljplanen vid Prästskogsvägen i centrala Fristad togs fram på FRIBOs initiativ 
under perioden 2008-2011. En arkitekttävling genomfördes 2008 där det vinnande bidraget kom 
från Lund & Valentin, numera Tengbom arkitekter. Tävlingen gällde även område vid Åsbovägen 
som FRIBO byggde klart 2015. De två trähusen som byggdes där har sedan vunnit 
Stadsbyggnadspriset och varit finalister för både Årets Bygge i Sverige och Nordiska 
Bostadspriset. En formidabel succé som med flera tusen besökare och närmare 100 artiklar i 
olika tidskrifter verkligen satt Borås och Fristad på kartan. 
 
I ägardirektiven för FRIBO finns skrivelsen: ”Bolaget ska tillgodose att trygghetsboenden finns att 
tillgå”. FRIBO har sedan flera år tillbaka haft en dialog med Vård- & äldreförvaltningen kring att 
tillskapa trygghetsboende i centrala Fristad, och med tanke på läget på den aktuella detaljplanen, 
mitt emot Äldreboendet Skogslid, så har projektet växt fram naturligt. Synergieffekterna av att 
Prästhöjden kommer ligga så nära och skapa ett kluster ihop med Skogslid är avgörande. Sociala 
aktiviteter, som är en grundpelare för konceptet trygghetsboende, kan enkelt samordnas inom 
klustret. Prästhöjdens Trygghetsboende kommer ha generösa gemensamhetsutrymmen. 
 
När FRIBO presenterade sina planer för det aktuella bostadsområdet i början av 2017 uttryckte 
ägaren önskemål om att området borde bebyggas i en högre takt än vad som var rimligt för 
FRIBO att klara av ensamt. Uppdraget var att hitta en exploatör som kunde bygga hus parallellt 
med FRIBO i samma område, på samma detaljplan. Sommaren 2019 fanns långt gångna planer 
tillsammans med privat exploatör som sedan grusades under hösten. Nytt företag att kroka arm 
med söktes och sommaren 2020 var FRIBO och Järngrinden i Borås överens om formerna för ett 
gemensamt projekt. Totalt omfattar projektet 121 hyresrätter i där FRIBOs trygghetsbostäder 
utgör 29 av dessa. FRIBO och Järngrindens byggprojekt löper helt parallellt men med olika 
byggentreprenörer. Inflyttning i samtliga 121 bostäder planeras till slutet 2022. 
 
Bygglovet blev klart den 9 april och även markköpsavtalet är påskrivet. 
 
 
Detta är Prästhöjden 
Vi tar den kunskap och erfarenhet som vi har i bolaget av att bygga och förvalta stora trähus in i 
detta projekt. Prästhöjdens Trygghetsboende kommer byggas med stomme av s.k. KL-trä där 
stommens insida ger vackra träväggar i lägenheterna. Även fasaden utgörs av trä, i detta fall 
målad i Falu Rödfärg. Med denna byggteknik halverar vi klimatavtrycket och binder betydande 
mängder koldioxid i byggnaden (läs kol-sänka) under hela byggnadens livslängd. Solceller på 
taket, klimatsmart fjärrvärme och genomarbetade kvalitéer inom alla områden borgar för låga 
drift- och underhållskostnader. 
 
I alla inköp och upphandlingar som FRIBO gör används ett livscykeltänk. För Prästhöjden är 
livscykeln satt till 100 år. Det innebär att flera val är gjorda som innebär en lite högre initial 
kostnad men med längre livslängd och därmed en lägre kostnad sett över 100 år. Ett långsiktigt 
och ansvarsfullt tänkande alltså. 
 
Samtliga lägenheter har den höga tillgänglighet som konceptet trygghetsboende kräver. 
Lägenheter för de som fyllt 70 år och där man kan bo kvar och ha livskvalité livet ut. Alla 
lägenheterna har hög standard och alla har egen balkong eller uteplats. I huset finns utöver de 29  
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lägenheterna gym, lounge, gästlägenhet, en stor lokal med kök där man kan laga mat och umgås 
och en takterrass. Alla faciliteter kan nyttjas av hyresgästerna och allt ingår i hyran. 
 
Prästhöjden ligger på en fin naturtomt bland höga tallar och från takterrassen ser man åkrar med 
betande djur, ändå är det bara 200 m från all den service Fristad har att erbjuda. 
 
 
Förutsättningar 
Räntesats som använts för kalkylen är satt till 3,0% och i den ingår internbanksavgift.  
 
Byggnadens livscykel är som sagt satt till 100 år men normal avskrivningstid på 50 år, alltså 2% 
per år, tillämpas. 
 
Projektet har utformats så att det ska uppfylla kraven för det statliga investeringsstödet för 
bostäder till äldre personer. Stödet motsvarar 3600 kr per kvadratmeter bostadsyta. För 
Prästhöjden med sina dryga 2000 kvadratmeter bostad- och lokalyta innebär det ca 7,5 miljoner 
kr i stöd. Då man aldrig fullt ut kan förlita sig på att man får ett investeringsstöd som man söker så 
har dubbla kalkyler tagits med i detta investeringsärende. Det för att alla ska få en tydlig bild av 
vad det innebär för projektets kalkyl. 
 
Baserat på den totala projektkostnaden om nästan 73 miljoner beräknas lånevolymen uppgå till 
dryga 60 miljoner. 
 
Den genomsnittliga kvadratmeterhyran är satt till 1650 kr/kvm och år vid inflyttning i januari 2023. 
 
Kalkylen förutsätter att både kostnader och intäkter stiger med i genomsnitt 2% per år. 













Prästhöjden trygghetsboende 29 lgh

Beställare: 

Fristadbostäder AB
Datum:

21-04-01
Upprättad av: 

Kjell-Ove Sethson
Objektnr: 

LOA 157 kvm BYA 798 kvm
Nybyggnation (BOA+LOA) 2104 BOA 1947 kvm BTA 3172 kvm

Atemp 2912 kvm
0

Markförvärv /Fastighetsskatt under uppförande 1,0% 3 500 000 kr BOA LOA fördelning: Hyra/lgh: Summa:
Nybyggnadskostnad entreprenad 46 300 000 kr 28 st 2:or á 66,65 m2 (1866,1) 9 164 3 079 065
Byggherrekostnader inkl arkitekt 6 000 000 kr 1 st 3:or á 80,7 m2 (80,7) 10 900 130 800
Summa entreprenad 55 800 000 kr 4 st lokaler ca. 157 m2 (157) 58 kvm med hyresintäkt 1650 kr/kvm 95 700
Projektering (inlagt under Byggherrekost ovan) 1,0% 0 kr 3 305 565 kr
Summa projekt 55 800 000 kr Summa: 29 lägenheter & 4 lokaler
1/3 av gemensamhetsanläggning 2 500 000 kr Hyresintäkter/år: 3 305 565 kr
Projektkostnad 58 300 000 kr

Moms 25 % 25% 14 575 000 kr

Summa total 72 875 000 kr Byggherrekostnader exkl arkitekt
Ägartillskott 12,0% 0 kr

Statligt investeringsbidrag boende för äldre 3600x(BOA+LOA) -7 574 400 kr Bygglov/nybyggnadskartor mm 800 000 exkl. moms
Lån 60 425 600 kr Anslutning vatten/avlopp 300 000 exkl. moms uppskattad
Kapitalkostnad nybyggnad inkl moms 3,00% 1 812 768 kr Anslutning fjärrvärme 500 000 exkl. moms uppskattad
Kapitalkostnad internränta 0 Anslutning el 250 000 exkl. moms uppskattad
Kapitalkostnad internränta 0 Övrigt (geoteknik, marknadsförning, konsulter mm) 1 500 000 exkl. moms uppskattad
Kommunal borgensavgift (inbakad i kapitalkost) 0

Summa ränta Totalsumma 3 350 000 kr
Avskrivningstid /antal år inkl moms 50 1 457 500 kr

Summa kapitalkostnad per år 3 270 268 kr

Byggkostnad per kvm inkl. moms (BOA+LOA)

exkl statligt investeringsbidrag 34 636 kr



Prästhöjden, Fristad

Hyresnivå vid inflyttning, snitt: 
1650 kr/kvm/år

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11

INTÄKTER INTÄKTER

Hyresintäkter 2% 3 209 865 3 274 062 3 339 544 3 406 334 3 474 461 3 543 950 3 614 829 3 687 126 3 760 868 3 836 086 3 912 808 Hyresintäkter
Lokalintäkter 2% 95 700 97 614 99 566 101 558 103 589 105 661 107 774 109 929 112 128 114 370 116 658 Lokalintäkter
Hyresbortfall 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyresbortfall
Övriga intäkter 2% 90 000 91 800 93 636 95 509 97 419 99 367 101 355 103 382 105 449 107 558 109 709 Övriga intäkter (p-plats mm)
Summa intäkter 3 395 565 3 463 476 3 532 746 3 603 401 3 675 469 3 748 978 3 823 958 3 900 437 3 978 446 4 058 014 4 139 175 Summa intäkter

KOSTNADER KOSTNADER

Lägenhetsunderhåll 2% 0 0 0 0 0 0 -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 Lägenhetsunderhåll
Lokal underhåll 2% 0 0 0 0 0 0 -25 000 -25 500 -26 010 -26 530 -27 061 Gemensamt underhåll
Summa underhållskostnader 0 0 0 0 0 0 -65 000 -66 300 -67 626 -68 979 -70 358 Summa underhållskostnader

Reparationer 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reparationer
Skötselkostnader + lokalvård 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Skötselkostnader
Fastighetsel/uppvärmning 2% -140 000 -142 800 -145 656 -148 569 -151 541 -154 571 -157 663 -160 816 -164 032 -167 313 -170 659 Fastighetsel/uppvärmning
Vatten 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Vatten
Sophämtning 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Sophämtning
Administration 2% -12 000 -12 240 -12 485 -12 734 -12 989 -13 249 -13 514 -13 784 -14 060 -14 341 -14 628 Administration
Försäkringskostnader 2% -20 000 -20 400 -20 808 -21 224 -21 649 -22 082 -22 523 -22 974 -23 433 -23 902 -24 380 Försäkringskostnader
Hyres- och kundförluster 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyres- och kundförluster
Stdsnätsanslutning etc 0% -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 Kabel TV
Övriga driftkostnader 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga driftkostnader
Summa driftkostnader -304 000 -309 840 -315 797 -321 873 -328 070 -334 392 -340 839 -347 416 -354 125 -360 967 -367 946 Summa driftkostnader

Fastighetsskatt 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fastighetsskatt

Driftnetto 3 091 565 3 153 636 3 216 949 3 281 528 3 347 399 3 414 587 3 418 118 3 486 721 3 556 695 3 628 069 3 700 630 Driftnetto

Avskrivningar, fastigheter 0% -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 Avskrivningar, fastigheter
Avskrivningar, inventarier 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar, inventarier
Avskrivningar/Amortering -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 Avskrivningar

Finansiella intäkter 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter
Räntekostnader 0% -1 812 768 -1 812 768 -1 769 043 -1 725 318 -1 681 593 -1 637 868 -1 594 143 -1 550 418 -1 506 693 -1 462 968 -1 419 243 Räntekostnader
Räntebidrag 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Räntebidrag
Kapitalkostnader -1 812 768 -1 812 768 -1 769 043 -1 725 318 -1 681 593 -1 637 868 -1 594 143 -1 550 418 -1 506 693 -1 462 968 -1 419 243 Kapitalkostnader

Summa kostnader -3 574 268 -3 580 108 -3 542 340 -3 504 691 -3 467 163 -3 429 760 -3 457 482 -3 421 634 -3 385 944 -3 350 414 -3 315 047 Summa kostnader

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bokslutsdispositioner

Resultat -178 703 -116 632 -9 594 98 710 208 306 319 219 366 475 478 803 592 502 707 601 824 127 Resultat

Driftnetto 3 091 565 3 153 636 3 216 949 3 281 528 3 347 399 3 414 587 3 418 118 3 486 721 3 556 695 3 628 069 3 700 630 Driftnetto  (Driftnetto snitt 10 år) Avkastningsvärdering
3 420 433 3 420 433 5,00% 68 408 663

Ingående fastighetsinvestering 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 Ingående fastighetsinvestering
Markvärde (inbakat i fastighetsinv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Markvärde

Summa fastighet och mark 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 Summa fastighet och mark

Direktavkastning 4,24% 4,33% 4,41% 4,50% 4,59% 4,69% 4,69% 4,78% 4,88% 4,98% 5,08% Direktavkastning

Lån -60 425 600 kr -58 968 100 kr -57 510 600 kr -56 053 100 kr -54 595 600 kr -53 138 100 kr -51 680 600 kr -50 223 100 kr -48 765 600 kr -47 308 100 kr -45 850 600 kr Lån



Prästhöjden trygghetsboende 29 lgh

Beställare: 

Fristadbostäder AB
Datum:

21-04-01
Upprättad av: 

Kjell-Ove Sethson
Objektnr: 

LOA 157 kvm BYA 798 kvm
Nybyggnation (BOA+LOA) 2104 BOA 1947 kvm BTA 3172 kvm

Atemp 2912 kvm
0

Markförvärv /Fastighetsskatt under uppförande 1,0% 3 500 000 kr BOA LOA fördelning: Hyra/lgh: Summa:
Nybyggnadskostnad entreprenad 46 300 000 kr 28 st 2:or á 66,65 m2 (1866,1) 9 164 3 079 065
Byggherrekostnader inkl arkitekt 6 000 000 kr 1 st 3:or á 80,7 m2 (80,7) 10 900 130 800
Summa entreprenad 55 800 000 kr 4 st lokaler ca. 157 m2 (157) 58 kvm med hyresintäkt 1650 kr/kvm 95 700
Projektering (inlagt under Byggherrekost ovan) 1,0% 0 kr 3 305 565 kr
Summa projekt 55 800 000 kr Summa: 29 lägenheter & 4 lokaler
1/3 av gemensamhetsanläggning 2 500 000 kr Hyresintäkter/år: 3 305 565 kr
Projektkostnad 58 300 000 kr

Moms 25 % 25% 14 575 000 kr

Summa total 72 875 000 kr Byggherrekostnader exkl arkitekt
Ägartillskott 12,0% 0 kr

Statligt investeringsbidrag boende för äldre 3600x(BOA+LOA) 0 kr Bygglov/nybyggnadskartor mm 800 000 exkl. moms
Lån 68 000 000 kr Anslutning vatten/avlopp 300 000 exkl. moms uppskattad
Kapitalkostnad nybyggnad inkl moms 3,00% 2 040 000 kr Anslutning fjärrvärme 500 000 exkl. moms uppskattad
Kapitalkostnad internränta 0 Anslutning el 250 000 exkl. moms uppskattad
Kapitalkostnad internränta 0 Övrigt (geoteknik, marknadsförning, konsulter mm) 1 500 000 exkl. moms uppskattad
Kommunal borgensavgift (inbakad i kapitalkost) 0

Summa ränta Totalsumma 3 350 000 kr
Avskrivningstid /antal år inkl moms 50 1 457 500 kr

Summa kapitalkostnad per år 3 497 500 kr

Byggkostnad per kvm inkl. moms (BOA+LOA)

exkl statligt investeringsbidrag 34 636 kr



Prästhöjden, Fristad

Hyresnivå vid inflyttning, snitt: 
1650 kr/kvm/år

År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11

INTÄKTER INTÄKTER

Hyresintäkter 2% 3 209 865 3 274 062 3 339 544 3 406 334 3 474 461 3 543 950 3 614 829 3 687 126 3 760 868 3 836 086 3 912 808 Hyresintäkter
Lokalintäkter 2% 95 700 97 614 99 566 101 558 103 589 105 661 107 774 109 929 112 128 114 370 116 658 Lokalintäkter
Hyresbortfall 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyresbortfall
Övriga intäkter 2% 90 000 91 800 93 636 95 509 97 419 99 367 101 355 103 382 105 449 107 558 109 709 Övriga intäkter (p-plats mm)
Summa intäkter 3 395 565 3 463 476 3 532 746 3 603 401 3 675 469 3 748 978 3 823 958 3 900 437 3 978 446 4 058 014 4 139 175 Summa intäkter

KOSTNADER KOSTNADER

Lägenhetsunderhåll 2% 0 0 0 0 0 0 -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 Lägenhetsunderhåll
Lokal underhåll 2% 0 0 0 0 0 0 -25 000 -25 500 -26 010 -26 530 -27 061 Gemensamt underhåll
Summa underhållskostnader 0 0 0 0 0 0 -65 000 -66 300 -67 626 -68 979 -70 358 Summa underhållskostnader

Reparationer 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reparationer
Skötselkostnader + lokalvård 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Skötselkostnader
Fastighetsel/uppvärmning 2% -140 000 -142 800 -145 656 -148 569 -151 541 -154 571 -157 663 -160 816 -164 032 -167 313 -170 659 Fastighetsel/uppvärmning
Vatten 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Vatten
Sophämtning 2% -40 000 -40 800 -41 616 -42 448 -43 297 -44 163 -45 046 -45 947 -46 866 -47 804 -48 760 Sophämtning
Administration 2% -12 000 -12 240 -12 485 -12 734 -12 989 -13 249 -13 514 -13 784 -14 060 -14 341 -14 628 Administration
Försäkringskostnader 2% -20 000 -20 400 -20 808 -21 224 -21 649 -22 082 -22 523 -22 974 -23 433 -23 902 -24 380 Försäkringskostnader
Hyres- och kundförluster 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hyres- och kundförluster
Stdsnätsanslutning etc 0% -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 -12 000 Kabel TV
Övriga driftkostnader 2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Övriga driftkostnader
Summa driftkostnader -304 000 -309 840 -315 797 -321 873 -328 070 -334 392 -340 839 -347 416 -354 125 -360 967 -367 946 Summa driftkostnader

Fastighetsskatt 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Fastighetsskatt

Driftnetto 3 091 565 3 153 636 3 216 949 3 281 528 3 347 399 3 414 587 3 418 118 3 486 721 3 556 695 3 628 069 3 700 630 Driftnetto

Avskrivningar, fastigheter 0% -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 Avskrivningar, fastigheter
Avskrivningar, inventarier 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Avskrivningar, inventarier
Avskrivningar/Amortering -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 -1 457 500 Avskrivningar

Finansiella intäkter 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiella intäkter
Räntekostnader 0% -2 040 000 -2 040 000 -1 996 275 -1 952 550 -1 908 825 -1 865 100 -1 821 375 -1 777 650 -1 733 925 -1 690 200 -1 646 475 Räntekostnader
Räntebidrag 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Räntebidrag
Kapitalkostnader -2 040 000 -2 040 000 -1 996 275 -1 952 550 -1 908 825 -1 865 100 -1 821 375 -1 777 650 -1 733 925 -1 690 200 -1 646 475 Kapitalkostnader

Summa kostnader -3 801 500 -3 807 340 -3 769 572 -3 731 923 -3 694 395 -3 656 992 -3 684 714 -3 648 866 -3 613 176 -3 577 646 -3 542 279 Summa kostnader

Bokslutsdispositioner 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bokslutsdispositioner

Resultat -405 935 -343 864 -236 826 -128 522 -18 926 91 987 139 243 251 571 365 270 480 369 596 895 Resultat

Driftnetto 3 091 565 3 153 636 3 216 949 3 281 528 3 347 399 3 414 587 3 418 118 3 486 721 3 556 695 3 628 069 3 700 630 Driftnetto  (Driftnetto snitt 10 år) Avkastningsvärdering
3 420 433 3 420 433 5,00% 68 408 663

Ingående fastighetsinvestering 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 Ingående fastighetsinvestering
Markvärde (inbakat i fastighetsinv) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Markvärde

Summa fastighet och mark 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 72 875 000 Summa fastighet och mark

Direktavkastning 4,24% 4,33% 4,41% 4,50% 4,59% 4,69% 4,69% 4,78% 4,88% 4,98% 5,08% Direktavkastning

Lån -68 000 000 kr -66 542 500 kr -65 085 000 kr -63 627 500 kr -62 170 000 kr -60 712 500 kr -59 255 000 kr -57 797 500 kr -56 340 000 kr -54 882 500 kr -53 425 000 kr Lån
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1. Sammanfattning 

                         

Värderingsobjekt: Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Borås Fristads Prästgård 

1:100, del av (värde i färdigställt skick). 

Uppdragsgivare: Fristadbostäder AB, genom Kjell-Ove Sethson. 

Syfte: Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets 

marknadsvärde i färdigställt skick  (förhandsvärde). Enligt 

uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag 

för bolagets styrelse, Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige. 

Värdetidpunkt: 2021-04-01. 

Särskilda förutsättningar: Se särskilda förutsättningar i avsnitt 2. 

Objektstyp: Inom värderingsobjektet inryms, enligt förutsättningar, ett 

trygghetsboende med 29 lägenheter.  

Marknadsvärde: Mot bakgrund av vad som redovisas i värdeutlåtandet bedöms 

marknadsvärdet (förhandsvärde) av värderingsobjektet vid 

värdetidpunkten till: 

  

63 000 000 kr 
  

    
                    Sextiotre miljoner kronor 

 Resulterande nyckeltal: Marknadsvärde / m² 29 946

Marknadsvärde / taxeringsvärde  -   

Bruttokapitalisering, år 1 18,6

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 4,38%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 4,36%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 4,36%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  
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2. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 

Värderingsobjektet utgörs av fastigheten Borås Fristads Prästgård 1:100, del av (värde i färdigställt skick). 

Uppdragsgivare 

Uppdragsgivare är Fristadbostäder AB, genom Kjell-Ove Sethson. 

Syfte 

Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde i färdigställt skick  (förhandsvärde). 

Enligt uppdragsgivaren skall värderingen användas som beslutsunderlag för bolagets styrelse, 

Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige. 

Värdetidpunkt 

Värdetidpunkt är 2021-04-01. 

Allmänna villkor 

För uppdraget gäller bilagda ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska 

marknaden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De 

allmänna villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella 

begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för 

värdeutlåtandet vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, 

hur värderingsobjektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur 

redovisade bedömningar av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får 

användas. 

De allmänna villkoren gäller i alla delar för såväl av Samhällsbyggarna auktoriserad fastighetsvärderare 

som för icke auktoriserade värderare. 

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/ 

fastighetsägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller 

ofullständiga. 

Upplysningar 

Svefa känner inte till någon intressekonflikt i samband med detta uppdrag.  

Särskilda förutsättningar 

Värderingen avser en så kallad förhandsvärdering där värderingsobjektets marknadsvärde bedöms som om 

planerad byggnation vid värdetidpunkten vore färdigställd och fullt uthyrt till en av uppdragsgivaren angiven 

genomsnittshyra om 1 650 kr/kvm samt i övrigt marknadsmässiga antaganden.  

I värdebedömningen förutsätts att bygglov och övriga myndighetstillstånd som krävs för projektets 

genomförande erhålls samt att kostnader härför är erlagda, vidare att samtliga arbeten utförs på ett 

fackmannamässigt sätt.  
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Besiktning och värderingsunderlag 

Besiktning av värderingsobjektets läge har ej genomfört inom ramen för detta uppdrag.  

Följande uppgifter har erhållits från uppdragsgivaren: 

• Projektkalkyl med- och utan statligt bidrag, inklusive förväntade hyresnivåer inom projektet samt 

bedömda drift- och underhållskostnader. 

• Köpeavtal mellan Borås Stad och Fristadbostäder AB avseende marken (del av fastigheten 

Fristads Prästgård 1:100). 

 

Vidare har underlag inhämtats och bearbetats från kommunens planarkiv, fastighetsregistret samt offentlig 

statistik från SCB med flera. 

3. Värderingsobjekt 

Objektstyp 

Inom värderingsobjektet inryms enligt förutsättningar 29 trygghetsbostäder upplåtna med hyresrätt samt en 

mindre andel lokaler/ gemensamhetsytor.  

Lagfaren ägare 

Lagfaren ägare till värderingsobjektet är Borås Kommun. 

Läge 

Värderingsobjektet är beläget längs med Nya Kyrkvägen i centrala Fristad, cirka 13 kilometer norr om Borås 

centrum.   

Omgivningen utgörs huvudsakligen av bostadsbebyggelse, i såväl småhus som flerbostadshus samt av 

kommersiell och offentlig service i anslutning till Fristads centrum (längs med Stora vägen). Allmänna 

kommunikationer finns i form av buss och tåg. Större trafikleder (väg 42) finns i anslutning till 

värderingsobjektet.  

Tomt 

Värderingsobjektet omfattar, efter planerad fastighetsbildningsåtgärd, en markareal om cirka 7 800 

kvadratmeter.  
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Byggnadsbeskrivning 

Värderingsobjektet inrymmer en huskropp i 3 ½ plan ovan mark (förestående byggnation). Byggnaden 

inrymmer 29 trygghetsbostäder samt en mindre andel lokaler/ gemensamhetsytor för boendet.  Parkering 

sker genom markparkering i direkt anslutning till byggnaden.   

 

Den totala uthyrbara arean uppgår till 2 104 kvadratmeter fördelat enligt nedan: 

Lokaltyp

*m² % Antal

Bostäder 1 947 93 -

Övrigt 1 157 7 -

Garage/P-platser - - 1

Summa/Medel 2 104 100 1

Uthyrbar area

 

Bostadsarean fördelar sig på 29 lägenheter med en genomsnittlig bostadsarea om 67 kvadratmeter.  

Skick och standard 

Byggnadens yttre och inre skick förutsätts hålla nybyggnadsskick.  

Lägenheterna förutsätts hålla en normal till god nyproduktionsstandard. Någon detaljerad information om 

lägenheternas standard har inte erhållits inom ramen för detta uppdrag  

Lokalerna förutsätts hålla en normal standard.  

Planförhållande 

Värderingsobjektet omfattas av detaljplan 1490K-P1158, antagen 2011-06-09.  

Planbestämmelserna anger bostadsändamål med en högsta byggnadshöjd av 11,5 meter eller tre våningar.  

Planerad byggnation förutsätts överensstämma med planbestämmelserna. 
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4. Marknadsanalys 

Fastighetsmarknad 

Investeringsmarknaden 

Fastighetsmarknaden har under flera år noterat en positiv utveckling med sjunkande avkastningskrav och 

stigande priser inom flertalet segment och geografiska delmarknader. Denna utveckling har varit särskilt 

tydlig i storstads- och tillväxtregionerna, och främst för bostads-/samhällsfastigheter och kvalitativa 

kommersiella fastigheter.  

Den positiva utvecklingen avstannade förvisso i Q2 2020 då coronapandemin medförde flera uppskjutna, 

”pausade” eller t.o.m. avbrutna transaktioner och projekt, men ett fortsatt stort inflöde av kapital till 

fastighetsmarknaden, attraktiva finansieringsvillkor och brist på investeringsalternativ medförde att 

transaktionsvolymen för 2020 uppgick till ca 194 mdkr (avser direkta fastighetsinvesteringar >10 mkr). 

Aktiviteten i Q4 var särskilt anmärkningsvärd med ca 82 mdkr (och drygt 49,5 mdkr i december). Något 

oväntat överträffade transaktionsvolymen för 2020 t.o.m. 2019 (ca 190 mdkr).   

Under inledningen av 2021 har noterats ett fortsatt stort investeringsintresse vilket talar för ytterligare ett 

starkt år på investeringsmarknaden, såväl vad gäller direkta som indirekta fastighetsinvesteringar.  

Bostadsfastigheter och samhällsfastigheter utgör stabila tillgångar, med ett fortsatt starkt 

investeringsintresse och sjunkande direktavkastningskrav (i oroliga tider tenderar kapital att söka sig till 

stabila tillgångar, något som talar för fastigheter i allmänhet, och bostads-/samhällsfastigheter i synnerhet).  

Moderna/flexibla kontor i CBD och A-läge utgör intressanta investeringar (särskilt med hyresgäst från 

offentlig sektor då detta i princip jämställs med samhällsfastighet), men det finns en osäkerhet om 

lokalhyresmarknadens utveckling vilket ”spiller över” på investeringsmarknaden (=mer polariserad 

marknad).    

Till följd av e-handels tillväxt, något som onekligen ”hjälpts” av corona, samt attraktiva triple-net-avtal med 

stabilt kassaflöde till låg risk finns ett fortsatt stort investeringsintresse för logistikfastigheter (såväl förvärv 

som nyproduktion). Ett tecken på ökad riskaptit är att marknaden även visat ett stort intresse för s.k. city-

logistik (relativt centralt belägna lager-/verksamhetsfastigheter).   

Till de segment som noterat ett klart mindre intresse på investeringsmarknaden hör ”upplevelserelaterade” 

fastigheter som hotell, café/restaurang, viss handel o.d.    

Handelsfastigheter har noterat en svag utveckling under senare år, till stor del ett resultat av e-handelns 

tillväxt. Effekterna av denna strukturomvandling inom handeln kan noteras även på investeringsmarknaden, 

men det är stor skillnad mellan olika typer av handel (t.ex. utgör lågprishandel ett starkt segment). 

Till köparna hör främst svenska investerare. Det finns ett fortsatt stort behov för institutionellt kapital att 

investera i ”realvärdessäkrade” tillgångar (där fastigheter utgör ett attraktivt segment). Det utländska 

investeringsintresset är ökande, om än med ett mer ”snävt” investeringsfokus med en stor andel av 

investeringarna i storstäderna eller genom nischade portföljer. Det krävs en betydande investeringsvolym 

för att motivera utländska aktörer, något som också talar för indirekta fastighetsinvesteringar.  

Förutsättningarna på kreditmarknaden är goda, särskilt för institutionellt kapital och aktörer med långsiktigt 

fokus och hög kreditrating. Investeringar i bostads- och samhällsfastigheter ses som särskilt attraktiva 

(fastighetskrediter med låg risk ses som fördelaktiga i tider av finansiell oro).   

Den demografiska utvecklingen medför att det finns ett stort behov av investeringar i nyproduktion 

(bostäder) samt vård/skola/omsorg, med fortsatt god underliggande efterfrågan på mark/byggrätter 
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Marknadsförutsättningar hyresbostäder 

Bostadsfastigheter har varit ett mycket attraktivt investeringssegment under senare år, med sjunkande 

direktavkastningskrav och stigande priser inom i princip hela Sverige. Särskilt storstads-/universitets-

/högskoleorter har sett en positiv värdeutveckling, men även många lokala delmarknader har noterat 

stigande priser då det varit ett stort intresse från såväl lokala aktörer som nya investerare (främst 

institutionellt kapital).  

Bostadshyresfastigheter bedöms vara det segment som, tillsammans med samhällsfastigheter, står sig bäst 

i den osäkerhet som corona-pandemin medför, såväl vad gäller direkta som indirekta investeringar. 

En hög befolkningstillväxt och i det närmaste obefintliga vakanser inom befintliga hyresbestånd på starka 

delmarknader har gjort att efterfrågan på att investera i nyproducerade hyresrätter ökat under senare år. 

Flera nya aktörer inom segmentet har etablerat sig på marknaden, med ett uttalat fokus på nyproduktion 

samt förvärv av nya hyreslägenheter. Det finns även exempel på joint ventures mellan byggbolag och 

pensionsbolag med ett uttalat fokus på nyproducerade hyresrätter med efterfrågan både i A- och B-lägen 

samt inte bara i storstadsregionerna. Noterbart är att vi sett ett ökat intresse under 2019 och 2020 med en 

press nedåt på direktavkastningskraven som följd. Affärer görs både med nyligen färdigställda hyresrätter 

och pågående hyresrättsprojekt och då genom så kallad forward funding eller forward purchase.  

Fastigheter inom de så kallade miljonprogramsområdena har varit attraktiva investeringsobjekt under den 

senaste 5-årperioden och då främst fastigheter belägna inom tillväxtregioner. Potentialen till 

driftnettooptimering är det som främst drivit värdeutvecklingen. Det stora intresset för denna typ av 

fastigheter har emellertid medfört att direktavkastningskraven nu pressats till så pass låga nivåer att det 

blivit allt svårare att hitta intressanta investeringsobjekt.  

För stora fastigheter/portföljer är det främst kapitalstarka bolag och institutionella investerare som varit mest 

aktiva under de senaste åren, men transaktionsmarknaden i stort utgörs främst av lokala aktörer.  

Under senare år har vi sett en del stora utförsäljningar från allmännyttan och det finns ett fortsatt intresse 

bland många kommuner att avyttra delar av beståndet för att erhålla kapital till mer angelägna behov men 

också för att få in nya aktörer på marknaden som kan bidra med investeringar i såväl befintligt bestånd 

som, i vissa fall, nyproduktion. Utförsäljningar är emellertid en känslig politisk fråga. Dock kvarstår 

kommunernas behov av kapital för att investera i såväl bostäder som samhällsfastigheter, till följd av den 

demografiska utvecklingen, vilket talar för fortsatta utförsäljningar från allmännyttan.  

Trots fundamentalt goda förutsättningar återfinns vissa risker inom segmentet. En högre 

omflyttningsfrekvens, och på sikt en viss vakans-/hyresrisk på grund av högt satta nyproduktionshyror (i 

förhållande till befintligt bestånd) påverkar investeringsviljan. Vidare är det inom flera, primärt mindre, 

delmarknader fortsatt svårt att få projektekonomin att gå ihop. Det återinförda statliga investeringsstödet har 

syftat till att få bukt med detta problem. Stödet har sedan det infördes 2017 både hyllats och kritiserats men 

där vi noterar ett ökat intresse för stödet hos marknaden under det senaste året.       

Sammantaget bedöms marknadsförutsättningarna för hyresbostäder generellt som fortsatt goda under 

förutsättning att bostäderna är belägna inom en tillväxtregion samt har en liten andel kommersiella lokaler.  
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Värderingsobjektets marknadsförutsättningar 

Transaktionsaktiviteten på fastighetsmarknaden i Borås avseende bostadsfastigheter har under de senaste 

åren varit tilltagande samtidigt som nyproduktionstakten har ökat.  

Köpare för de mindre objekten har i huvudsak varit lokala aktörer, men där vi för de större objekten och då 

främst nyproduktionsprojekt har sett en ökande andel nationella aktörer – såsom Trenum (Balder och 

Tredje AP-fonden), Fortinova och Estea.   

I nyproduktion bedöms hyror inom intervallet 1 500 – 1 750 kr/kvm och år som rimliga (varmhyra, 

”normalstor” lägenhet om 2–3 rok). Vad gäller nyproduktion är det generellt inte några problem med 

uthyrning, trots de relativt sett höga månadskostnaderna. För värderingsobjektet, som avser hyresbostäder 

för personer som har fyllt 65 år (70 år enligt Borås Stads riktlinjer för trygghetsbostäder), erbjuder boendet 

dessutom viss service som inte finns i ”vanliga” hyresbostäder såsom gemensamhetsytor, daglig personal 

och gemensamma tjänster vilket eventuellt kan påverka betalningsviljan för bostäderna i positiv riktning. 

Här ska dock noteras att pensionärer i regel inte hör till de mest betalningsstarka grupperna.  

Värderingsobjektet har ett något sämre makroläge, men ett bra mikroläge i centrala Fristad, vilket 

sammantaget bedöms som ett C-läge för hyresbostäder i kommunen.  

Efterfrågan på värderingsobjektet bedöms sammantaget som god. Sannolik köparkategori bedöms främst 

vara lokal eller regional aktör alternativt en nationell aktör som redan finns etablerad i regionen.  

Nedan redovisas en sammanfattning avseende värderingsobjektets styrkor och svagheter: 

Styrkor och möjligheter:   Svagheter och hot: 

• Bra skick och standard – nyproduktion 

• Efterfrågat investeringsobjekt 

• Möjlighet att erhålla statligt stöd vid 

nyproduktion av trygghetsbostäder 

 

• Sämre makroläge 

• Svårt att få projektekonomin at gå ihop 

om statligt stöd inte erhålls 

5. Värderingsmetodik  

Definition av marknadsvärde och metodtillämpning 

Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försäljning på den öppna marknaden.  

Marknadsvärdebedömningen sker genom en kombination av två metoder; ortsprismetod och avkastnings-

metod. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande bedömning av marknadsvärdet. 

Ortsprismetod 

Ortsprismetoden innebär att värderingsobjektet jämförs med sålda fastigheter med liknande egenskaper, 

exempelvis utifrån objektstyp, läge, standard och hyresgäststruktur. Hänsyn tas till den värdeutveckling som 

skett mellan förvärvs- och värdetidpunkt. Köpeskillingarna jämförs direkt eller normeras med avseende på 

en eller flera värdebärande egenskaper, exempelvis uthyrbar area, hyra, driftnetto eller taxeringsvärde.  

Avkastningsmetod 

Avkastningsmetoden innebär att de betalningsströmmar samt det restvärde som fastighetsinnehavet 

förväntas ge upphov till nuvärdesberäknas med en kalkylränta baserad på de direktavkastningskrav som 

kan härledas från ortsprismetoden. Kassaflödesanalysen finns redovisad i bilaga 1:1. 
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De faktiska värdefaktorer, exempelvis hyror, drift- och underhållskostnader, som finns tillgängliga används i 

den mån de kan anses spegla en marknadsmässig nivå. När faktiska uppgifter om värderingsobjektets 

betalningsströmmar inte är tillgängliga eller om de inte speglar marknadens förväntningar baseras kalkylen 

istället på värden som kan anses normala för det aktuella värderingsobjektet med hänsyn till den rådande 

marknadssituationen och marknadens framtidsbedömningar.  

6. Värdering 

Ortsprismetod  

En analys har genomförts av försålda hyresfastigheter med huvudsakligen bostäder (typkod 320 och 321) i 

Borås kommun sedan januari 2019. Efter gallring med avseende på orena köp samt köp som saknar 

jämförbara nyckeltal återstår ett 40-tal objekt. Priserna varierar mellan cirka 5 000 och 39 000 kr/kvm 

uthyrbar area, med ett genomsnitt om cirka 19 000 kr/kvm. Endast två av objekten är belägna i Fristad. 

Merparten av jämförelseobjekten avser mindre objekt där genomsnittlig uthyrningsbar area uppgår till cirka 

340 kvadratmeter. Värdeåret för genomsnittsobjektet är 1954. 

Direktavkastningarna bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, variera mellan cirka 2,5–

5,0% 

Det kan konstateras att det inte finns något direkt jämförbart köp med värderingsobjektet.  

Nedan presenteras ett urval av förvärv avseende nyproducerade hyresrättslägenheter/ hyresrättsprojekt 

samt enstaka noteringar av förvärv av vårdbostäder i Borås och i vad som bedöms utgöra likvärdiga 

kommuner/ lägen i södra och västra Sverige. 

• Fastigheten Fisketången 3 i Uddevalla förvärvades under mars månad 2021 till ett underliggande 

fastighetsvärde av 65 mkr. Säljare var Rioni Holding AB. Objektet omfattar 2 171 kvadratmeter och 

innehåller 32 bostadslägenheter. Byggnaden på objektet uppfördes 2020. Priset motsvarar cirka  

30 000 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, 

till cirka 3,95 %. 

• Fortinova ingick, i december 2020, avtal om att förvärva tre hyresrättsprojekt om totalt 309 

lägenheter i Borås till ett underliggande fastighetsvärde av 619 mkr. Säljare var Järngrinden och 

Mjöbäcks Entreprenad. Projekten kommer att inrymma 17 423 kvadratmeter fördelat på 309 

hyresrättslägenheter. Beräknat färdigställande varierar i projekten, från hösten 2022 till våren 2023.  

Affären är villkorad av att Länsstyrelsen fattar beslut om statligt investeringsstöd för hyresbostäder 

vilket innebär att normhyran begränsas under de första femton åren. Priset motsvarar cirka 35 500 

kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 

3,75%.  

• I december 2020 förvärvade Estea Omsorgsfastigheter fem fastigheter i Borås till ett underliggande 

fastighetsvärde av 221,5 mkr. Säljare var Willhem. Fastigheterna som är belägna inom Borås tätort 

är fullt uthyrda till Borås stad och inrymmer äldreboende samt vårdbostäder. Den totala uthyrbara 

arean uppgår till cirka 6 600 kvadratmeter. Objekten bedöms som helhet ha ett bra skick och en 

god standard med hänsyn till byggår. Priset motsvarar cirka 33 500 kr/kvm och direktavkastningen 

bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,1–4,2 %. 

• Fortinova ingick, i december 2020, avtal med Peab Trading Väst AB avseende ett hyresrättsprojekt 

om 41 lägenheter i Innovatum-området i Trollhättan till ett underliggande fastighetsvärde av 93,5 

mkr. Projektet omfattar 2 527 kvadratmeter med ett hyresvärde om 5,3 mkr. Byggstart är planerad 

till våren 2021 med förväntad inflyttning under andra kvartalet 2023. Priset motsvarar cirka 37 000 

kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar till cirka 

4,75 %. 
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• I juni 2020 förvärvade den regionala aktören Fortinova AB 138 nyproducerade hyresrätter på 

Brearedsområdet i Varbergs kommun. Det underliggande fastighetsvärdet uppgick till 267 mkr. 

Säljare var Mjöbäcks fastigheter entreprenad AB och Järngrinden AB. Totalt omfattar lägenheterna 

7 230 kvadratmeter och totalt är det sex punkthus som ska uppföras varav ett utgörs av ett 

trygghetsboende och står redan klart för inflyttning. Resterande byggnader beräknas vara 

inflyttningsklara till slutet av 2021. Priset motsvarar cirka 37 000 kr/kvm och direktavkastningen 

bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 3,9 %. 

• I maj 2020 kommunicerades att NCC sålt ett hyresrättsprojekt omfattande 60 lägenheter i nya 

området Nordtag i Ytterby i Kungälvs kommun. Köpare är Colianderska stiftelsen och affären har 

genomförts genom en så kallad forward funding till köpeskillingen 136 mkr. Planerat färdigställande 

är våren 2022. Priset motsvarar cirka 39 400 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med 

beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,1 %. 

• Fastigheten Skärvet 11 i stadsdelen centrala Växjö i Växjö kommun förvärvades av K2A under maj 

månad 2020 till ett underliggande fastighetsvärde av 134 mkr. Säljare var Skanska. Objektet 

omfattar cirka 3700 kvadratmeter och innehåller bostäder. Byggnaden på objektet beräknas vara 

färdigställd under våren 2022. Objektet bedöms som helhet ha ett gott skick och en normal 

standard. Priset motsvarar cirka 36 700 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande 

av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,5 %. 

• Fastigheten Taket 2 i stadsdelen Vikaholm i Växjö kommun förvärvades av K-fastigheter under 

december månad 2019 till ett underliggande fastighetsvärde av 80 mkr. Säljare var C4 Hus. 

Objektet omfattar cirka 2 900 kvadratmeter och innehåller 36 bostadslägenheter. Byggnaden 

bedöms färdigställas under 2021. Objektet bär nyproducerat. Priset motsvarar cirka 27 500 kr/kvm 

och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,75 

%. 

• Under november månad 2019 förvärvades fastigheterna Magasinet 1 och 2 i stadsdelen Ytterby i 

Kungälvs kommun av Trenum AB till ett underliggande fastighetsvärde av 375 mkr. Säljare var 

KAB Fastigheter. Objektet omfattar totalt cirka 9 300 kvadratmeter fördelade på bostäder, 

äldreboende, vård och butik/ restaurang. Byggnaden på objektet uppfördes 2015. Priset motsvarar 

cirka 40 100 kr/kvm och direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga 

parametrar, till cirka 4,2 %. 

• Fastigheten Barnarp 11:55 i stadsdelen Barnarp i Jönköping kommun med adress Höstljungstigen 

2 i södra delen av Jönköping (C-läge). Förvärvet skedde under september månad 2019 till ett 

underliggande fastighetsvärde av 49 mkr. Köpare var Skaraborgs Bostads AB och säljare var HP 

Boendeeutveckling. Objektet omfattar 1 596 kvadratmeter och innehåller 22 lägenheter. 

Byggnaden på objektet uppfördes 2017. Priset motsvarar cirka 30 700 kr/kvm och 

direktavkastningen bedöms, med beaktande av marknadsmässiga parametrar, till cirka 4,5 %. 

Resultat 

Med beaktande av värderingsobjektets specifika egenskaper vilka redovisats i objektets 

marknadsförutsättningar ovan, anses värderingsobjektets värde sammantaget ligga i den nedre delen av 

det ovan redovisade prisintervallet avseende nyproducerade bostäder.   

Ett bedömt rimligt intervall inom vilket direktavkastningskravet för närvarande varierar för fastigheter 

liknande värderingsobjektet bedöms till mellan 4,25 och 4,5 %.  

Sammantaget bedöms ortsprismetoden ge ett värde mellan 28 000 – 32 000 kr/kvm, vilket motsvarar ett 

totalt värde i intervallet om cirka 59 000 000 – 67 000 000 kronor. 
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Avkastningsmetod 

Kalkylperioden 

Kalkylperioden löper på 10 år från och med 2021-04-01. 

Inflation 

Under 2021 har använts ett inflationstagande om 1,5 och för resterande del av kalkylperioden gäller 2,0 %. 

Inflationsantagandet är baserat på en samlad bedömning av prognoser från Riksbanken, Konjunktur-

institutet och de ledande bankerna.  

Direktavkastningskrav, kalkylränta och restvärde 

Direktavkastningskravet har i den mån möjligt bedömts med utgångspunkt från på marknaden genomförda 

försäljningar av likvärdiga fastigheter, kompletterat med marknadsmässiga parametrar, statistik och 

erfarenhet. Direktavkastningskravet har bedömts till cirka 4,30%. 

Teoretisk utgångspunkt för val av kalkylränta är den nominella ränta som gäller på andrahandsmarknaden 

för statsobligationer med en löptid motsvarande kalkylperiodens längd. Till detta läggs en 

fastighetsrelaterad risk som exempelvis beror på värderingsobjektets typ, storlek, läge och alternativa 

användningsmöjligheter. I praktiken bedöms kalkylräntan ofta genom att inflationsanpassa 

direktavkastningskravet, vilket också gjorts i detta värdeutlåtande. 

Restvärdet utgörs av marknadsvärdet som fastigheten bedöms ha i slutet av kalkylperioden. Restvärdet 

bedöms genom att dividera det prognostiserade driftnettot året efter kalkylperiodens slut med ett bedömt 

direktavkastningskrav, vilket för värderingsobjektet har bedömts till cirka 4,30%.  

Hyror 

Tabellen nedan visar utgående hyra samt marknadshyra per lokaltyp. Utgående hyresnivåer bedöms vara 

marknadsmässiga.  

Uppdragsgivaren har även lämnat en alternativ projektkalkyl med en utgående hyra för bostäderna om i 

genomsnitt 1 750 kr/kvm, vilket bedöms som något högt beaktat värderingsobjektets läge och 

bostadshyresmarknaden i Borås och Fristad generellt. 

Lokalytorna (Övrigt 1 nedan) avser i huvudsak gemensamhetsytor för trygghetsboendet, varav cirka 60 

kvadratmeter förväntas generera hyresintäkter. Resterande ytor kommer, enligt uppgift från 

uppdragsgivaren, inte generera ytterligare intäkter.  

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 3 210 1 649 - 3 210 1 649 - 0 - 3 210 1 649 -

Övrigt 1 96 610 - 96 610 - 0 - 96 610 -

Garage/P-platser 90 - 90 000 90 - 90 000 0 - 90 - 90 000

Summa/Medel 3 396 1 571 90 000 3 396 1 571 90 000 0 0 0 3 396 1 571 90 000

Vakanta ytor Totalt

Marknadsmässig hyra

Uthyrd area

Utgående hyra

 

Hyrorna är redovisade inklusive värme och övriga driftsrelaterade tillägg.  

Hyresutvecklingen för bostadslägenheterna och lokalerna bedöms följa förväntad inflationsutveckling.  

I hyresgästförteckningen (se bilaga 1:2) framgår exempelvis om lokalerna är registrerade för moms, 

utgående hyresnivåer, bedömda marknadsmässiga hyresnivåer, fastighetsskatt samt indexering. 
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Vakanser 

Värderingsobjektet betraktas vid värdetidpunkten som fullt uthyrt.  

Lokaltyp

Aktuell Marknad

*m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 1 947 93 - 1 947 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%

Övrigt 1 157 7 - 157 100 - 0 0 - 0,0% 0,0%

Garage/P-platser - - 1 - - 1 - - 0 0,0% 0,5%

Summa/Medel 2 104 100 1 2 104 100 1 0 0 0 0,0% 0,5%

*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet. 

Uthyrbar area Ekonomisk vakansOuthyrd areaUthyrd area

 

Med beaktande av rådande läge på den lokala bostadsmarknaden bedöms risken för långsiktiga vakanser 

och hyresförluster som låga. Den långsiktiga vakans-/hyresrisken bedöms i stort endast bestå i en 

omflyttningsvakans, vilken har bedömts till 0,5%.  

Drift och underhåll 

Uppgifter om bedömda drift- och underhållskostnader har erhållits från uppdragsgivaren, vilka redovisas i 

tabellen nedan. De totala drift- och underhållskostnaderna för värderingsobjektet har bedömts med ledning 

från erhållna kostnader samt genom statistik och erfarenhet.  

Lokaltyp

Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats

Bostäder 604 310 - 399 205 - 146 75 - 58 30 -

Övrigt 1 27 170 - 14 90 - 8 50 - 5 30 -

Garage/P-platser 5 - 5 000 5 - 5 000 0 - 0 0 - 0

Summa/Medel 635 300 5 000 418 196 5 000 154 73 63 30

VaravBedömd D&U-kostnad

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll

 

Drift- och underhållskostnader (kr/kvm, år)

Kostnadsslag Kommentar A
Andel av total 

(%)
B

Andel av total 

(%)

Administration  6 4% 30 10%

Försäkring  10 7% 10 3%

Värmeförbrukning  70 48% 73 24%

Elförbrukning (fastighet)  0 0% 9 3%

Kyla  0 0% 0 0%

Vattenförbrukning  20 14% 19 6%

Tillsyn och skötsel  20 14% 39 13%

Reparationer  0 0% 19 6%

Sophämtning  20 14% 19 6%

Städning (fastighet)  0 0% 9 3%

Planerat/periodiskt underhåll  0 0% 73 24%

Totalt 146 100% 300 100%  
A) Uppdragsgivarens uppgifter (utfall/budget) 

B) Svefas bedömning 

Kostnaden för planerat/periodiskt underhåll avser en schabloniserad annuitetsberäkning över värderings-

objektets livslängd. 

Drift- och underhållskostnader är redovisade inklusive värme och övriga driftsrelaterade kostnader. 

Kostnadsutvecklingen har under kalkylperioden bedömts följa förväntad inflationsutveckling.  

Investeringar och hyresgästanpassningar 

Inga investeringar, utöver periodiskt underhåll, har bedömts nödvändiga under kalkylperioden. 
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Taxeringsvärde och fastighetsskatt-/avgift 

Värderingsobjektet har vid den senaste fastighetstaxeringen åsatts typkod 498 (Industrienhet, övrig mark 

(gatu- och parkmark), taxeringsvärde 0 kr).  

Eftersom det för nybyggda bostadslägenheter inte utgår någon fastighetsskatt de första femton åren är vår 

bedömning att den mest sannolika köparen inte räknar med fastighetsskatt i sin investeringskalkyl. För 

äldreboendet och lokalerna betalas eventuell fastighetsskatt av hyresgästen varför taxeringsvärdet inte 

bedöms vara direkt värdepåverkande. Något nytt taxeringsvärde har således ej bedömts för 

värderingsobjektet. 

Resultat 

Det marknadsbaserade avkastningsvärdet för värderingsobjektet bedöms till 29 749 kr/kvm uthyrbar area, 

vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 63 000 000 kronor (se bilaga 1:1). 

Känslighetsanalys 

För att visa hur avkastningsvärdet påverkas då vissa indata förändras har en känslighetsanalys utförts med 

utgångspunkt från resultatet i avkastningsmetoden. Känslighetsanalysen har utförts gällande hyror, drift- 

och underhållskostnader, inflation, vakanser och direktavkastning vid kalkylperiodens slut samt för hela 

perioden enligt följande tabell: 

Variabel Förändring

Tkr %

Hyra bostäder % 1,0% 728 1,2%

Hyra lokaler % 5,0% 211 0,3%

Drift och underhåll % 10,0% -1 116 -1,8%

Inflation %-enheter 1,0% -456 -0,7%

Vakans bostäder %-enheter 1,0% -732 -1,2%

Vakans lokaler %-enheter 5,0% -212 -0,3%

Direktavk. restv. %-enheter 1,0% -7 828 -12,5%

Direktavkastning %-enheter 1,0% -11 801 -18,9%

Värdeförändring
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7. Slutsatser 

Resultat 

Ortsprismetoden   cirka 59 000 000 – 67 000 000 kronor 

Avkastningsmetoden   cirka 63 000 000 kronor 

I den sammanlagda marknadsvärdebedömningen beaktas resultatet från båda metoderna. 

Marknadsvärde 

Mot bakgrund av vad som redovisats i värdeutlåtandet bedöms marknadsvärdet (förhandsvärde) av 

värderingsobjektet vid värdetidpunkten 2021-04-01 till: 

  

63 000 000 kr 
  

    

Sextiotre miljoner kronor 

 

vilket ger följande beräknade nyckeltal: 

Marknadsvärde / m² 29 946

Marknadsvärde / taxeringsvärde  -   

Bruttokapitalisering, år 1 18,6

(marknadsvärde / årshyra år 1)

Direktavkastning, initial 4,38%

(aktuellt driftnetto / marknadsvärde)

Direktavkastning, år 1 4,36%

(driftnetto år 1 / marknadsvärde)

Marknadsmässig direktavkastning 4,36%

(Marknadsmässigt driftnetto / marknadsvärde)  

Göteborg 2021-04-12 

 
Andréa Josefsson    

Civilingenjör Lantmäteri    

av Samhällsbyggarna auktoriserad     

fastighetsvärderare 

 

Bilagor 

Bilaga 1  Kassaflödesanalys, hyresgästförteckning samt tabeller 

Bilaga  Utdrag ur fastighetsregistret, inklusive kartor 

Bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande 
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KASSAFLÖDESANALYS Fastighet: Förhandsvärdet till Borås Fristads Prästgård 1:100, del av Bilaga 1:1

Kalkylantaganden

Start kalkyl: 2021-04-01

Värdeår: 2023

Tax. värde:      -

Typkod: 498

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Inflation 1,50% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00%

Viktad direktavkastning 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 4,30%

Kalkylränta 5,86% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39% 6,39%

Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning: 4,30%

Ekonomisk vakans

Bostäder 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Lokaler 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Garage / P-platser 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Totalt 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Delår Delår

Kassaflöde (tkr) År 1 (kr/m², styck) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Hyra bostäder (+) 1 649 2 418 3 258 3 323 3 390 3 457 3 527 3 597 3 669 3 742 3 817 960

Hyra lokaler (+) 610 72 97 99 101 103 105 107 109 112 114 29

Hyra garage mm (+) 90 000 68 91 93 95 97 99 101 103 105 107 27

Hyresrisk/vakans bostäder (-) -8 -12 -16 -17 -17 -17 -18 -18 -18 -19 -19 -5

Hyresrisk/vakans lokaler (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hyresrisk/vakans garage mm (-) -450 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0

Netto tillägg och rabatter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tillägg (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Rabatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Effektiv hyra 1 606 2 546 3 430 3 498 3 568 3 640 3 712 3 787 3 862 3 940 4 019 1 011

Drift och underhåll (-) -302 -479 -645 -658 -671 -684 -698 -712 -726 -741 -755 -190
- varav Administration (-) -63 -64 -65 -67 -68 -69 -71 -72 -74 -75 -77

- varav Drift & Löpande UH (-) -315 -424 -433 -442 -450 -459 -469 -478 -488 -497 -507

- varav Periodiskt UH (-) -116 -156 -159 -162 -166 -169 -172 -176 -179 -183 -187

Fastighetsskatt (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fastighetsskatt åter (+) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tomträttsavgäld (-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto före investeringar 1 304 2 067 2 785 2 841 2 898 2 955 3 015 3 075 3 136 3 199 3 263 821

Återstående investeringar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Driftnetto efter investeringar 1 304 2 067 2 785 2 841 2 898 2 955 3 015 3 075 3 136 3 199 3 263 821

Nuvärde driftnetto

Nuvärde restvärde

Marknadsbaserat avkastningsvärde

21 516

41 069

62 585

Nyckeltal (resulterande):

Marknadsbaserat avkastningsvärde kr / m² 29 749

Marknadsbaserat avkastningsvärde / taxeringsvärde  -   

Bruttokapitalisering, år 1 18,5

Direktavkastning, initial 4,41%

Direktavkastning, år 1 4,38%

Marknadsmässig direktavkastning 4,38%

Nyckeltal (åsatt):

Viktad direktavkastning för restvärdeberäkning: 4,30%
#VÄRDEFEL! 0 0 0 0
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Hyresgästförteckning Fastighet: Förhandsvärdet till Borås Fristads Prästgård 1:100, del av Bilaga 1:2

Hyresgäst Lokaltyp Lokalanvändning Area Not

 m², st Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² Index Tkr Kr/m² (J / N) (J / N) (J / N) Kr/m² Tkr År

Trygghetsbostäder, 29 st Bo Bostäder 1 947 3 210 1 649 100% 3 210 1 649 100% 0 0 N J N - -  

Lokaler/ geensamhetsytor Ö1 Verksamhetslokal 157 96 610 100% 96 610 100% 0 0  - J N - -  

Parkering G Garage och P-platser 1 90 90 000 100% 90 90 000 100% 0 0 N N N - -  

Summa/Medel 2 104 3 396 1 571 3 396 1 571 0 0 0

*) I utgående hyra ingår bashyra, eventuell indexuppräkning samt driftrelaterade tillägg som värme, kyla o.d.;  **) Med ingår värme avses att värme har inkluderats i såväl utgående hyra som drift- och underhållskostnader.

Fastighetsskatt 

åter

Marknadshyra Moms-pliktig 

HG

Egen-

användare

Ingår 

värme **)

Bedömd HG-anpassningUtg. total hyra inkl. ev. 

driftstillägg *)
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Fastighet: Förhandsvärdet till Borås Fristads Prästgård 1:100, del av Bilaga 1:3

Lokaltyp

Aktuell Marknad

*m² % Antal m² % Antal m² % Antal % %

Bostäder 1 947 93 - 1 947 100 - 0 0 - 0,0% 0,5%

Övrigt 1 157 7 - 157 100 - 0 0 - 0,0% 0,0%

Garage/P-platser - - 1 - - 1 - - 0 0,0% 0,5%

Summa/Medel 2 104 100 1 2 104 100 1 0 0 0 0,0% 0,5%

*Enskilda kontrakt som innehåller flera lokalslag grupperas enligt det huvudsakliga användningsområdet. 

Lokaltyp

Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats Tkr Kr/m² Kr/plats

Bostäder 3 210 1 649 - 3 210 1 649 - 0 - 3 210 1 649 -

Övrigt 1 96 610 - 96 610 - 0 - 96 610 -

Garage/P-platser 90 - 90 000 90 - 90 000 0 - 90 - 90 000

Summa/Medel 3 396 1 571 90 000 3 396 1 571 90 000 0 0 0 3 396 1 571 90 000

Lokaltyp

Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats Tkr *Kr/m² Kr/plats

Bostäder 604 310 - 399 205 - 146 75 - 58 30 -

Övrigt 1 27 170 - 14 90 - 8 50 - 5 30 -

Garage/P-platser 5 - 5 000 5 - 5 000 0 - 0 0 - 0

Summa/Medel 635 300 5 000 418 196 5 000 154 73 63 30

* Kostnad/m² inkluderar ej lokaltyperna G, Ö3 och S

Uthyrbar area

Varav

Ekonomisk vakans

Vakanta ytor

Outhyrd areaUthyrd area

Totalt

Marknadsmässig hyra

Bedömd D&U-kostnad

Uthyrd area

Utgående hyra

AdministrationDrift och löpande underhåll Periodiskt underhåll
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FASTIGHET
Beteckning Senaste ändringen i

allmänna delen
Senaste ändringen i
inskrivningsdelen

Aktualitetsdatum i
inskrivningsdelen

BORÅS FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:100 2019-09-03 2019-09-03 12:49 2021-04-07
Nyckel: 140626548
UUID: 909a6a6c-99b9-90ec-e040-ed8f66444c3f
Socken: Fristad
Distrikt: Fristad-Gingri
Nr: 107103

PÅGÅENDE ÄRENDEN
Status Datum Ärende
Lantmäteriförrättning pågår 2021-03-05 219077

ADRESS
Gamla Kyrkvägen 20
513 33 Fristad

LÄGE, KARTA
Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) Registerkarta
1 6410638,4 382012,7

AVSKILD MARK
Beteckning
BORÅS FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:101, 1:104, 1:120

AREAL
Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal
Totalt 120 051 kvm 120 051 kvm 0 kvm

LAGFART
Ägare Andel Inskrivningsdag Akt
212000-1561
BORÅS KOMMUN
ADM.KONT.
501 80 BORÅS
Köp: 1965-04-28 Andel: 1/1
Ingen köpeskilling redovisad.
Lagfartsanmärkning: Anmärkning Akt: 89/2392

1/1 1966-05-11 66/513

TIDIGARE BETECKNING
Beteckning Omregistreringsdatum Akt
P-FRISTAD FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:100 1990-06-06 1583-700

ANTECKNINGAR och INTECKNINGAR
Fastigheten besväras inte av sökt eller beviljad anteckning eller inteckning.

AVTALSRÄTTIGHETER
Nr Rättighet Inskrivningsdag Akt
1 Avtalsservitut: KRAFTLEDNING 2007-08-10 07/26598
2 Avtalsservitut: Kraftledning 2017-01-02 D-2017-00001332:1
3 Avtalsservitut: Kraftledning 2019-08-13 D-2019-00354039:1

RÄTTIGHETER
Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig
Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Datum Akt
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 2007-08-10

Senast ändrad: 2007-10-05
1490IM-07/26598.1

VÄG Förmån Avtalsservitut 15-IM3-66/2884.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 2017-01-02 D201700001332:1.1
KRAFTLEDNING Last Avtalsservitut 2019-08-13 D201900354039:1.1

PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Planer Datum Akt
Byggnadsplan: FRISTAD CENTRUM 1968-07-26

Senast ajourföring: 2011-09-15
15-STY-2548
1490 1583K-P562

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Byggnadsplan: FRISTADS SAMHÄLLE 1970-11-18

Senast ajourföring: 2011-09-15
15-STY-2781
1490 1583K-P588

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Stadsplan: FRISTAD CENTRUM 1968-07-26

Senast ajourföring: 2005-10-31
15-STY-2547
1490 1583K-P561

Delområde som avser anmärkning genomförandetider: GENOMFÖRANDETIDEN HAR UTGÅTT
Detaljplan: FRISTAD, FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:100 MM 2002-11-14

Laga kraft: 2002-12-06
Genomf. start: 2002-12-07
Genomf. slut: 2009-12-31

1490K-P1017

2011-06-09
Laga kraft: 2011-07-06
Genomf. start: 2011-07-07

Detaljplan: FRISTAD, FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:100 M.FL 1490K-P1158
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PLANER, BESTÄMMELSER OCH FORNLÄMNINGAR
Genomf. slut: 2021-07-06
Registrerad: 2011-09-15

Naturvårdsbestämmelser Datum Akt
Vattenskyddsområde: ÖRESJÖ 2009-01-01

Registrerad: 2009-04-23
Senast ajourföring: 2021-03-26

1490K-P1117
14LST 513-20602-2006
NVR-ID/ÖVR-ID: 2012557

TAXERINGSINFORMATON
Taxeringsenhet Taxeringsår
INDUSTRIENHET, GATU-/PARKMARK (498)
251159-4

2019

Taxeringsdel som utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet.
Taxvärde Areal

120051 kvm
Taxerad ägare Andel Ägartyp Juridisk form
212000-1561
BORÅS KOMMUN
ADM.KONT.
501 80 BORÅS

1/1 Lagfaren ägare /
Tomträttsinnehavare

Primärkommuner, borgerliga

ANDEL I GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR OCH SAMFÄLLIGHETER
Fastighetens andelar i samfälligheter är inte utredda.

ÅTGÄRDER
Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt
Avstyckning 1966-04-01 15-FRI-1324
Ägoutbyte, Littera: 1-5 1970-05-29 15-FRI-1398
Fastighetsreglering 1993-01-20 1583K-93/5
Fastighetsreglering 2014-03-18 1490K-2014/11

URSPRUNG
BORÅS FRISTADS PRÄSTGÅRD 1:1
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KARTA DIREKT
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Uppföljning intern kontrollplan 2020 

 

 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

Att godkänna redovisning av intern kontroll 2020. 

Att uppmana nämnderna att förbättra analyser och slutsatser av uppföljningen 

samt att arbeta i enlighet med anvisningarna för intern kontroll i Stratsys. 

 

 

 

 

Datum 

2021-04-29 Ulf Olsson    

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-05 Annette Carlson  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-03 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00221 1.2.3.2 Programområde 01 

Handläggare: Christina Anemo, Emelie Cergic Boberg 
 

Datum 

2021-04-14 Magnus Widén   

  Ekonomichef 

 

E9 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Christina Anemo, Emelie Cergic Boberg 
Handläggare 
033 355305, 355209 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00221 1.2.3.2 

  

 

Uppföljning intern kontrollplan 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta: 

 

 att godkänna redovisning av intern kontroll 2020. 

 att uppmana nämnderna att förbättra analyser och slutsatser av 

uppföljningen samt att arbeta i enlighet med anvisningarna för intern 

kontroll i Stratsys. 

        

Sammanfattning 

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 2020 års 

plan.        

               

Ärendet i sin helhet 

Inledning 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har nämndernas 

uppföljningar av intern kontroll år 2020 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. 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

 skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 
 

Utvärdering av uppföljning 2020  

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 2020 års 

plan. 

 

Resultatet av utvärderingen visar att det finns en stor variation på nämndernas 

uppföljningar. Några nämnder har inte följt upp alla kontrollmoment som stod 

i planen för 2020. Flera uppföljningar har heller inte gjorts enligt angiven 

kontrollmetod. Vidare så behöver analyser och slutsatser av uppföljningarna 

utvecklas och förbättras. Här avses främst att nämnderna behöver formulera 

vad resultatet av uppföljningen blev. Det behöver framgå tydligare vad man 

kom fram till för att kunna vidta relevanta åtgärder. Många brister i arbetet med 

den interna kontrollen kan också härledas till handhavande fel i anvisat system, 

Stratsys. De nämnder som kontinuerligt uppvisar brister i redovisningen av den 

interna kontrollen riskerar att i förlängningen få göra om eller komplettera 

uppföljningen, detta eftersom det blir omöjligt att se huruvida verksamheten 

hanterat de identifierade riskerna eller inte. 

Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att fortsätta arbetet med att förbättra 

analyser och slutsatser samt att arbeta i enlighet med anvisningarna för intern 

kontroll i Stratsys. 

 

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.  

 

Kommunstyrelsen anser att det är av stor vikt med en fungerande intern 

kontroll, därför kommer berörda tjänstepersoner att kallas till minst två 

utbildningstillfällen under året. 

 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse 

2. Bilaga; Nämndernas inrapporterade material, inkommen handling nr 1-18

   

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 
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Datum 
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Instans 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Dnr IFON 2021-00013 1.2.3.2 
 

  

 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut 

Individ- och familjeomsorgsnämnden godkänner Uppföljning av intern 

kontrollplan 2020 samt översänder den till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen.         

Ärendet i sin helhet 

Individ- och familjeomsorgsnämnden har följt upp den interna kontrollplanen 
för 2020. Delaktighet och medskapande är viktigt för nämndens verksamheter. 
Under 2020 genomfördes dock inte någon nationell brukarundersökning till 
följd av Corona-pandemin men andra undersökningar utfördes för att följa 
brukarnas upplevelse av insatserna, såsom intervjuundersökningar och enkäter.  

Under 2021 är avsikten att åter genomföra den nationella brukarenkäten samt 
se över enheternas olika lokala uppföljningar. Verksamheterna har under året 
börjat med flera standardiserade bedömningsinstrument som kan ses positivt.  
I kontrollplanen följs nämndens rekryteringar av familjehem. Under året har 
placeringar i nätverk och i familjehemsverksamhetens familjehem ökat.  

Samverkan, som även är centralt för nämnden, har haft flera kontrollmoment 
där det framkommer att området varit uppmärksammat samt att det funnits få 
avvikelser från uppgjorda rutiner. Under året har även pågått utveckling av 
samarbetsrutiner t.ex. med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

Resultat, analys av kontroller och åtgärder redovisas i sin helhet bilagan 
”Uppföljning av Intern kontrollplan 2020”.                      

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2020                                

Samverkan 

Ärendet har 2021-02-11 samverkats med de fackliga organisationerna.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se  

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 
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1 Inledning 

Uppföljningen är utifrån den interna kontrollplan som nämnden fastställt för 2020. Nämnden ser delaktighet och medskapande som viktigt för nämndens 

verksamheter. Under 2020 genomfördes inte någon nationell brukarundersökning till följd av Corona-pandemin.  I verksamheterna gjordes dock andra 

undersökningar för att följa brukarnas upplevelse av insatserna såsom intervjuundersökningar och enkäter. Under 2021 är avsikten att åter genomföra den 

nationella brukarenkäten samt se över enheternas olika uppföljningar. Verksamheterna har under året börjat med flera standardiserade 

bedömningsinstrument som kan ses positivt. I kontrollplanen följs nämndens rekryteringar av familjehem. Under året har placeringar i nätverk och i 

familjehemsverksamhetens familjehem ökat. Rekrytering/ bemanning inom myndighetsutövning ses som ett riskområde och följs under året.  Samverkan 

som även är centralt för nämnden har haft flera kontrollmoment där det framkommer att området varit uppmärksammat samt att det funnits få avvikelser 

från uppgjorda rutiner. Under året har även pågått utveckling av samarbetsrutiner t.ex. med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Synpunktshantering/ 
Kvalitet 

Uppföljning av handläggningstid 
 
Kontrollera handläggningstiden för samtliga inkomna 
synpunkter. Kontrollen genomförs december-januari. 

Statistik från synpunktshanteringssystemet har 
granskats. Under 2020 har 27 synpunkter inkommit till 
förvaltningen. Av dem har 24 handlagts inom 
handläggningstid enligt rutin. Att fyra synpunkter inte 
handlagts i tid beror på att ärendeansvarig behövt 
vänta på information från annan part för att kunna 
återkoppla och avsluta ärendet.  

 

Hantering av allmänna 
handlingar 

Stickprov på följsamhet av dokumenthanteringsplan 
 
Stickprov med granskning  på 2 enheter, 1 barn och 
unga och 1 inom Vuxen för att se hur 
dokumenthanteringsplan följs, inkluderar rutiner för 
informationssäkerhet. Granskningen fokuserar gallring 
inom myndighetsverksamhet. Stickproven görs hösten 
2020. 

Under 2020 har nämnden arbetat med att utveckla den 
befintliga dokumenthaneringsplanen för att denna ska 
uppfylla strukturkrav. Arbetssätt med gallring har även 
setts över. Nämnden har representant som sitter med i 
E-arkivsgrupp där dokumenthantering och arbetssätt 
kring gallring ses över. Vissa enheters 
dokumenthanteringsrutiner har begärts in och gåtts 
igenom under året. Någon stickprovskontroll 
genomfördes dock inte. 
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2.2  

Personal 

 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Rekrytering Följa antalet vakanta tjänstefaktorer inom 
myndighetsutövning 
 
Antalet vakanta tjänster rapporteras löpande 

Vakanserna avseende socialsekreterare inom 
myndighetsutövning har följts under året. Inom 
verksamhet Unga Vuxna/Vuxna fanns 1 vakans första 
halvåret men inga vakanser under andra halvåret. 
Inom Barn och Unga hade man inga vakanser första 
halvåret men har under hösten haft ett genomsnitt på 
3 vakanser. Vid årets slut hade dessa enheter 4 
vakanser . detta bl.a. påverkat av flera som gått på 
föräldraledigheter och att rekryteringar pågick. 
Verksamheten beräknar att uppnå full bemanning 
under första kvartalet 2021. 

 

Hot - och våld Uppföljning av tillbud och arbetsskador genom 
Systematiska arbetsmiljöarbetet 
 
Sker i SAM 

Rapportering av arbetsskador och tillbud är ett sätt att 
uppmärksamma risker i det dagliga arbetet och ett 
viktigt underlag för att förebyggande 
arbetsmiljöarbetet. Under 2020 är det samma frekvens 
på inrapporterade tillbud, dock har andelen som avser 
psykisk ohälsa ökat något medan hot/kränkning 
minskat. Antalet anmälda arbetsskador har minskat 
under 2020. 
 
Arbetsmiljöverket har under 2020 genomfört en 
fördjupad undersökning gällande två verksamheter. 
Rutiner och handlingsplaner godkändes och ingen 
ytterligare åtgärd krävs. 
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2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Statsbidrag/ersättningar Att göra en rutin för bevakning av olika statsbidrag 
 
Kontroll att rutin finns 

En intern rutin finns framtagen för att följa befintliga 
återkommande statsbidrag rörande ensamkommande 
flyktingar, stimulansmedel, PRIO-medel samt medel 
för Utveckling av insatser för barn och unga med 
psykisk ohälsa. Nya statsbidrag följs genom 
omvärldsbevakning av förvaltningsledning och 
Ekonomienhet. 

 

Intern arbetsrutin finns som följs 
 
Följa upp att arbetsrutinen följts  i ett urval av två 
statsbidrag. Arbetsrutinen ska finnas klar januari 2020. 

De återkommande statsbidragen har kontrollerats vid 
ett tillfälle och där det går att se att rutin och arbetssätt 
följts. Under 2020 har vissa aktiviteter kopplade till de 
sökta statsbidragen varit svåra att genomföra till följd 
av pandemin. 

 

Bankkort Kontroll av tillämpning av ny rutin för bankkort 
 
En ny rutin ska tas fram för hantering av bankkort 
därefter följs den upp för ett antal bankkort 

Rutinen som finns gällande bankkort inom Individ- och 
familjeomsorgsnämnden. De enheter som efterfrågar 
bankkort får göra en förfrågning hos 
ekonomifunktionen,. I förfrågan ska ingå vad syftet är 
med att få ett bankkort. Kan även finnas tillfällen där 
ekonomifunktionen överlägger med 
Förvaltningschefen angående vilka som får ha ett 
bankkort i tjänsten. Efter bankkortet har blivit godkänt 
av ekonomifunktionen skickas en ansökan till 
Finansavdelning som godkänner eller inte godkänner. 
 
De enheter inom Individ- och familjeomsorg som det 
gjorts Internkontroll på under 2020 är: 

 Dialogcentrum (Bankkort för att arbete med 
Dialogscentrums klienter) 

 Stödboende Torstenssongatan (Bankkort för 
att arbete med Stödboende 
Torstenssonsgatan klienter) 

 Kaptensgatan (Bankkort för inköp av 
mediciner)   

Utav de leverantörer de handlat med Bankkorten har 
inga avvikelser hittas jämfört med syftet var kortet ska 
användas till. 
Av de 50 inköpen som gjorts i december 2020 har 25 
granskats 50 %.  
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2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Rekrytering Familjehem Följa antalet interna familjehem. I augusti har vi 68 
interna familjehem där vi har placerade barn under 18 
år jämfört med 57 interna familjehem i januari. Detta 
har varierat under året något. Efter ytterligare en 
rekryteringskampanj pågår utredning av ett antal nya 
familjehem. 
 
Kontroll att detta genomförts utifrån egen statistik 

Statistik för antal interna och externa familjehem med 
placerade barn  samt antal placerade barn internt och 
externt har följts månadsvis under hela året. I januari 
var det 57 interna familjehem och 20 externa. Under 
sommaren var det flest interna familjehem, 70 som 
mest. I november månad var det 67 medan de externa 
familjehemmen minskat till 16. 
Statistiken visar på en positiv tendens.  

Aktiviteter såsom 
rekryteringskampanjer och stöd till 
familjehemmen fortsätter. 
Nätverksarbete kommer att utökas 
för att  få fler placeringar i 
nätverks/släkting-hem 

Inom ramen för förstärkt 
familjehemsvård pågår en rad 
aktiviteter som bl.a. syftar till 
möjliggöra en ökad rekrytering av 
interna familjehem. Olika 
rekryteringsinsatser samtidigt som 
stödet ökas till de som blir familjehem. 

BoU mötet med barnet Stickprov i verksamhetssystem 
 
Stickprov/Kontoroll utifrån uppföljningsmall i BBIC 
under en månad (kryss i tredningsmall) , april 2020 
samt dokumentation av uppföljningar. 

Utifrån verksamhetsstatistik kan vi se att vi träffar 
barnen i åldersgruppen 10-14 år mindre grad under 
2019 än 2018. Därför har 10 ärenden i denna 
ålderskategori granskats som var aktuella i april kring 
möten med barnen. 
I alla granskade ärenden hade socialsekreteraren 
träffat barnen. 
I 8 av ärenden hade minst ett enskilt möte med barnet 
ägt rum. I de flesta av dessa ärenden fanns 
regelbunden enskild kontakt med barnen. I två av 
ärendena hade samtal skett tillsammans med 
vårdnadshavare. 
 

 

Vuxen 
Delaktighet/medskapande 

Upplevelse av delaktighet mäts i 
brukarundersökningarna nationell och lokal 
 
Uppföljning av reultaten i brukarundersökningarna 

Under 2020 genomfördes varken någon lokal eller 
nationell brukarundersökning. Ställningstagandet att 
inte genomföra en nationell brukarundersökning 
gjordes utifrån Corona-pandemin.  Att öka 
klienternas/brukarnas delaktighet och medskapande i 
insatserna arbetas med kontinuerligt. Ett 
systemteoretiskt förhållningssätt skapar större 
förutsättningar att lyssna till brukaren/klientens röst. 
Inom flera av verksamheterna på insatssidan har 
verktyget FIT - Feedback Informant Treatment införts, 
vilket syftar till att kontinuerligt stämma av med 
klienten om insatsen ger de effekter som var tänkt och 
därmed är till nytta för klienten. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Medskapande/delaktighet 
BoU 

Upplevelse av delaktighet mäts i Lokala och nationella 
brukarundersökningar 
 
Uppföljning av brukarundersökningarna 

Under 2020 genomfördes inte någon nationell 
brukarundersökning. Ställningstagandet att inte 
genomföra en nationell brukarundersökning gjordes 
utifrån Corona-pandemin. Den gemensamma lokala 
brukarundersökningen ersattes under förra året till att 
enheterna själva skulle utforma och genomföra 
brukarundersökningar. De genomfördes på olika sätt, 
bland annat genom intervjuer, enkäter och genom 
statistik i verksamhetssystemet. Att öka 
klienternas/brukarnas delaktighet och medskapande i 
utredning och insatser arbetas med kontinuerligt. Nya 
bedömningsinstrument och ett systemteoretiskt 
förhållningssätt skapar större förutsättningar att lyssna 
till brukaren/klientens röst.” 
 

 

Tid för möten med 
brukare/klienter 

Kontroll av nyttjande av videokonferenser för möten, 
uppföljning och konferenser 
 
Webbenkät görs vid årets slut 

Enkät till enhetschefer samt statistik av 
Teamsanvändande visar att vi under 2019  kraftigt har 
ökat nyttjande av videokonferenser. Främst 
användande av webbinarium vid utbildning samt APT 
och enhets möten har ökat. Även vid SIP, 
vårdplanering och uppföljning av vård använd 
videokonferenser i högre grad. Dock finns det 
skillnader i vår förvaltning då vissa verksamheter 
saknar tekniska förutsättningar. 
En stor del i denna utveckling har drivits på av 
restriktioner pga. Corona.  

 

Samverkan internt i Borås 
stad 

Uppföljning av de fyra interna rutinerna samverkan 
mellan IFO-ALF, IFO -Grundskolan, IFO -
Gymnasieskolan och  IFO-SOF. 
 
Tre relativt nya rutiner samt en rutin som kommer att 
arbetas fram under hösten 2019 som följs upp genom 
händelseanalys i tre ärenden. Urval av ärenden görs 
hösten 2020. 

Samverkansrutin IFO-ALF har följts upp i arbetsgrupp 
och kompletterats med delar som rör samverkan kring 
boendefrågor. Samverkansrutin IFO-Grundskolan har 
följts upp dels genom statistik av SIP samt genom 
uppföljningsmöte på verksamhetschefsnivå. 

 

Uppföljning organisatoriska avvikelser 
 
Följa upp organisatoriska avvikelser som berört dessa 
samverkansrutiner under 2020. Arbetssättet med 
organisatoriska avvikelser beräknas starta 2020. 

Under året har nämnderna inom sociala klustret 
arbetat med att ta fram rutiner och ett arbetssätt för 
organisatoriska avvikelser. Detta har ännu inte 
slutförts. Det finns ett system för avvikelser i 
vårdsamverkan för närvård. Under året har en 
avvikelse avseende samverkan kring vård utom 
hemmet för missbrukare med samsjuklighet gjorts och 
följts upp inom detta avvikelsesystem. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Samverkan externt med 
andra aktörer 

Uppföljning av årets avvikelser utifrån Samordnad 
individuell plan (SIP) i samverkan kommun och Region 
samt eventuella tvister kommun/region. 
 
Sammanställning av samverkansavvikelser 

15 avvikelser har gjorts utifrån samverkan enligt SIP 
och Västbus. 7 avvikelser har gjorts utifrån samverkan 
enligt LoSIP och SSPF. Flertalet av avvikelserna beror 
på att någon som kallats till mötet inte kommit. De 
personer som uteblivit har varit både vårdnadshavare 
och professionella.   
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Sammanträdesdatum 
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Vård- och äldrenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 18 Dnr VAN 2021-00017 1.1.3.1 

Uppföljning av intern kontroll 2020 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden godkänner upprättad uppföljning av intern kontroll 
2020 och översänder densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Intern kontroll omfattar kommunens organisation, rutiner och system och 
syftar bland annat till att: 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs. 

• Säkra att resurser används i enlighet med 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 2020 utifrån 
den plan som antogs av Vård- och äldrenämnden för 2020 och redovisar 
iakttagelser, slutsatser och föreslagna åtgärder i medföljande 
uppföljningsrapport.               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontroll 2020                   

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 
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Uppföljning av intern kontroll 2020 

Vård- och äldrenämndens beslut 

Vård- och äldrenämnden godkänner upprättad uppföljning av intern kontroll 

2020 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 2020 utifrån 

den plan som antogs av Vård- och äldrenämnden för 2020 och redovisar 

iakttagelser, slutsatser och föreslagna åtgärder i medföljande 

uppföljningsrapport.               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontroll 2020                                

Samverkan 

Informeras vid FSG 2021-02-20 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 
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1 Inledning 

Vård och äldrenämndens uppföljning av intern kontroll 2020 redovisas resultat och sammanställningar med analys, som är av varierad grad, av de 

granskningar som gjorts under året,  innehållande iakttagelser och slutsatser. I uppföljningen finns inga vidtagna åtgärder då kontrollerna varit 

tillräckliga. 

Den pågående pandemin har påverkat de kontrollmoment som vanligtvis görs på plats i de olika verksamheterna, detta har inte varit möjligt och 

kontrollerna har fått genomföras på annat sätt av personal/enhetschefer i verksamheterna. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Rekrytering Kontrollera antalet rekryteringar. 
 
Uppföljning/utfall vid rekrytering. 

Under året har intresset för att arbeta inom Vård- och 
äldreförvaltningen ökat. Fler har sökt tjänster och den 
sammanlagda kompetensen på sommarens 
semestervikarier var högre än tidigare år. Under året 
sökte 2571 personer arbete, av dem har cirka 940 
personer varit på intervju och det har anställts cirka 
500 personer på timanställningar och/eller vikariat 
under året. 
På längre sikt kvarstår dock de demografiska 
utmaningarna med fler äldre och en betydligt mindre 
ökning av antalet invånare i arbetsför ålder. 
 
 
 

Utifrån analysen planeras inga 
åtgärder 
 

Sjukfrånvaro Sammanställning sjukfrånvaro per månad 
 
HR avdelningen sammanställer varje månad 
sjukfrånvaron per enhet. 

Nämnden har haft en trend med sakta sjunkande 
frånvarosiffror fram till och med februari 2020. I 
samband med utbrottet av covid-19 bröts den trenden. 
Sjukfrånvaron för helåret 2020 var 12,0 % vilket är en 
ökning med 2,1 procentenheter jämfört med 2019. 
Vilka eventuella kvalitetsbrister det har medfört är 
svårbedömt då arbetet under året har prioriterats och 
utförts på ett annat sätt än jämförbara år dessförinnan. 

Utifrån analysen planeras inga 
åtgärder 
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2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Upphandling Kontroll av att inköp följer ramavtal vid upphandling 
och direkt upphandling. 
 
Samtliga vård- och omsorgsboenden granskas. 

Granskning genomförd på samtliga vård- och 
omsorgsboenden i egen regi. Granskningsperioden 
avgränsades till 2020-01 -2020-06. Samtliga 
transaktioner från leverantörer söktes fram, 
leverantörer med inköpssaldo under halvt 
prisbasbelopp samt leverantörer med kända avtal 
sorterades bort. Kvar fanns 116 verifikat, samtliga är 
granskade. Granskningen visar att några leverantörer 
levererar material som inte är upphandlingsbart 
(prenumeration lokal tidning) och restfakturor från 
gamla ramavtal. Men granskningen visar också på att 
material köpts in från fel leverantör 
(desinfektionsmedel), som kan vara en konsekvens av 
pandemin och ett behov av att ha en kontinuerlig 
tillgång till svårinköpt material. I de fall tjänster och 
material köpts in utan förvaltningens kunskap om avtal 
finns har dialog förts med enhetschef för att säkerställa 
att inköp skett korrekt utifrån LoU, samt i de fall korrekt 
upphandling inte gjorts informerat om vikten av att LoU 
följs. 

Utöver det som är beskrivet i analysen 
planeras inga ytterligare åtgärder 
 

Upphandling Kontroll av att rutinen är känd och att den följs av 
medarbetarna. 
 
Samtliga vård- och omsorgsboenden granskas. 

Information med chefer på alla nivåer förs kontinuerligt 
i samband med budgetuppföljningar. På de månatliga 
uppföljningsmötena fångas även stora kommande 
inköp upp och då ges kompletterande information 
kring LoU. 

Utöver det som är beskrivet i analysen 
planeras inga ytterligare åtgärder 
 

Privata medel Granskning och kontroll enligt Borås Stads riktlinjer 
gällande enheternas hantering av privata medel. 
 
Utvalda enheter granskas under året genom besök. 

På grund av rådande situation med pandemin har 
kontroll inte utförts av ekonomifunktionen utan av 
respektive enhetschef. Alla enhetschefer på Stadens 
boenden inklusive de i extern regi har fått material för 
kontroll utsänt, vilka sedan besvarats och rapporterats 
till ekonomifunktionen. Arbetssätt har försvårat en 
sammanställning för förvaltningen som helhet. 
Avvikelser finns på överenskommelser, kvittohantering 
och kassablad. 
Ett fall av avsaknad av pengar har förekommit, det 
åtgärdades dock direkt i samband med upptäckten. 

Utöver det som är beskrivet i analysen 
planeras inga ytterligare åtgärder 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kontanthantering Avstämning av att kassan överensstämmer samt 
kontroll att rutiner för kontanthantering följs. 
 
Några utvalda kontantkassor granskas under året. 

På grund av rådande omständigheter med pandemin 
har ekonomifunktionen inte gjort kontroller på plats. En 
kontroll har dock genomförts på förvaltningens olika 
kök, där köksmästarna alt kockarna fått besvara frågor 
via mail. 
Samtliga kök har rutin för kassahantering med utsedd 
kassaansvarig. 
På kontrollerade kök finns kassaapparat med 
kortläsare, efter avslutad dag låses kontanter in i 
inbrottssäkra kassaskåp. I fem av sex kök finns rutiner 
för hur nycklar och koder till dessa skåp hanteras. 
Kassan räknas och redovisas dagligen i alla 
kontrollerade kök, redovisningen sammanställs sedan 
veckovis. Insättning av kontanter sker veckovis, 
förutom på ett mindre ställe med lägre omsättning och 
låg växelkassa. 

Utöver det som är beskrivet i analysen 
planeras inga ytterligare åtgärder 
 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Hemtjänst Uppföljning av stämplingar i TES. 
 
Listor tas fram ur TES som visar på om stämplingarna 
gjorts hemma hos brukaren, om stämplingar justerats i 
efterhand och om stämplingar gjorts utanför bostaden. 

Det visade sig att arbetssättet inte alltid följdes och 
enhetscheferna i hemtjänsten stämmer numer 
regelbundet av stämplingar som gjorts i TES för att 
säkerställa att dessa registreras enligt fastställt 
arbetssätt. Följsamheten till arbetssättet har därmed 
ökat i hemtjänsten. 

Utifrån analysen planeras inga 
åtgärder 
 

Avstämning beställd, planerad och utförd tid i 
hemtjänsten 
 
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. 

Hemtjänsten följer beställd, planerad och utförd tid 
månadsvis för samtliga grupper. Enhetschef signalerar 
även om beställningar inte är aktuella och behovet är 
förändrat. Under året har flera brukare pausat samtliga 
eller vissa insatser på grund av Covid-19 vilket 
inneburit att beställningen ligger kvar men ingen tid har 
utförts. 

Utifrån analysen planeras inga 
åtgärder 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Analys av inkomna synpunkter och avvikelser. 
 
Analys av inkomna synpunkter och avvikelser. 

Analys av inkomna synpunkter visar att beställda 
biståndsbedömda insatser utförs men att det finns 
brister på hur insatserna utförts. Analys av SoL 
avvikelserna handlar om utebliven/bristande insats och 
utebliven/bristande kommunikation. De mest 
förekommande åtgärder som görs i anslutning till att 
avvikelsen sker är att man pratar med brukaren om det 
som inträffat samt tar kontakt med enhetschef, 
kollegor/arbetskamrater och med annan profession, 
vanligtvis sjuksköterska. 

Utifrån analysen planeras inga 
åtgärder 
 

Hälso- och sjukvård Avstämning beställd, planerad och utförd tid delegerad 
HSL 
 
Varje månad sammanställs "Brukartidsrapporten" i 
hemtjänsten, rapporten beskriver antal delegerade 
timmar HSL som beställts och antalet utförda 
delegerade timmar HSL. 

Hemtjänsten följer beställd, planerad och utförd tid 
månadsvis för samtliga grupper. Enhetschef signalerar 
även om beställningar inte är aktuella och behovet är 
förändrat. Under året har flera brukare pausat samtliga 
eller vissa insatser på grund av Covid-19 vilket 
inneburit att beställningen ligger kvar men ingen tid har 
utförts. 

Utifrån analysen planeras inga 
åtgärder 
 

Analys av inkomna synpunkter och avvikelser. 
 
Analys av inkomna synpunkter och avvikelser. 

Analysen visar att delegerade insatser utförs men det 
finns inkomna synpunkter på brister i hur insatserna 
utförts. Analys av HSL avvikelser visat att dessa 
främst handlar om hälso- och sjukvårdsinsatser 
utförda av baspersonal, dokumentation och 
informationsöverföring. Hög arbetsbelastning kan ha 
gjort att insatser missats eller uteblivit. Sjukdom i 
personalgrupper och mycket vikarier. Inga allvarliga 
avvikelser har inträffat på grund av Covid-19. De 
avvikelser som förekommit relaterat till Covid-19 
handlar om bristande skyddsutrustning samt 
följsamhet till hygienrutin samt missad dokumentation. 

Utifrån analysen planeras inga 
åtgärder 
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1 Inledning 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Intern kontroll genomförd av Löneservice 
2 personer har ej åtgärdade signaler för juni månad.  

Personerna är informerade och 
avvikelserna är åtgärdade av 
revisionschef. 
 

2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten,YY-kod korrekt finns på fakturan, F-
skatt, organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest. 
 
Stickprovsstorlek 1-2% 

Stickprovsstorlek 7 %.  Stickprovskontroller har 
genomförts under året. Två mindre avvikelser har 
framkommit. 
 

Avvikelserna är åtgärdade. 
Löpande kontroller genomförs 
under året. 
 

Oegentligheter Alltid två i förening vid utbetalning. Kontroll av 
utbetalningsunderlag mot fakturasystem och 
fakturakontroll. Krav vid uppläggning av nya 
leverantörer. 
 
Stickprovskontroller och kontroller av 
masterdata.Tydliga attestregler. Avsyn och 
besiktningar. Internkontroll av projekt och fakturor. 
Budgetuppföljning. 

Krav vid uppläggning av nya leverantörer genomförs 
centralt av Koncerninköp. Stickprovskontroller har 
genomförts på fakturor och underlag. Stickprovsstorlek 
7 %. Kontroll av dubbla attester vid varje faktura har 
genomförts.  

Löpande kontroller genomförs 
under året. 
 

Ekonomi i balans Uppfyller Stadsrevisionen kravet på ekonomisk balans 
 
Årets resultat kontrolleras mot av fullmäktige erhållen 
och ackumulerad budget 

Stadsrevisionen har haft budgetuppföljning varje 
månad och redovisar ett litet överskott gentemot 
budget år 2020.  

Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
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2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Verksamhetskontroller I vilken utsträckning STAREV:s checklista för 
kvalitetssäkring används 
 
Metod och dokumentation för kvalitetssäkring 
kontrolleras 

STAREV:s checklista finns med i samtliga 
projektrapporter. Revisionschefen har kvalitetssäkrat 
varje rapport.  

Kvalitetssäkrar varje månad. Ingen 
åtgärd behöver vidtas och rutinen 
fungerar 
 

Normering enligt Skyrev/FAR/ISA 
 
Metod och dokumentation för kvalitetssäkring 
kontrolleras 

Revisionschefen kontrollerar normering i varje 
revisionsgranskning. Samtliga granskningar följer 
Skyrevs normer för verksamhetsrevision. 

Kontrollerar normering i varje 
revisionsgranskning. Ingen åtgärd 
behöver vidtas och rutinen 
fungerar 
 

Revisionsplanen 
 
Kontroll av att revisionsplanen är baserad på 
riskanalys, antagen av de förtroendevalda, och följs 

Revisionsplanen är antagen av de förtroendevalda. 
Uppföljning av revisionsplanen följs upp löpande under 
året.  

Uppföljning av revisionsplanen 
genomförs löpande under året. 
Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Frågeställning om omfattning 
 
Årlig frågeställning till förtroendevalda om upplevd 
omfattning av påverkan 

Genomförd innan planeringskonferensen  Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Att dialogen med nämnder/förvaltningar varit korrekt 
 
Avstämning att alla rapporter (utan bedömningar) 
skickats på faktagranskning, att alla nämndpresidier 
besökts, samt att träff med hela Kommunstyrelsen 
genomförts. 

Avstämning att alla rapporter (utan bedömningar) 
skickats på faktagranskning har genomförts under 
året. Stadsrevisionen har genomfört presidiemöten 
med samtliga nämnders presidier under året.  

Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Uppföljning av resurstilldelning 
 
Avstämning med KF:s presidium efter lagda 
budgetförslag 

Uppföljning har genomförts med KF:s presidium under 
året.  

Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Rutinföljsamhet av gällande styrdokument för IT 
 
Informera om gällande IT-styrdokument. 
Säkerhetskopiera viktiga dokument till en USB-sticka 
eller dylikt lagringsmedia i händelse av datorhaveri. 

Rutinerna har följts upp under året. Inga avvikelser.  Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Verksamhetsstyrning Revisorskollegiet har en styrmodell för 
verksamhetsplanering och uppföljning. 
 
Granskning av genomförda aktiviteter i relation till 
uppsatta mål. 

Styrmodellen har följts upp varje månad. Ingen 
avvikelse.  

Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Verkställighet av beslutade revisionsplaner. Revision 
genomförs enligt revisionsplan, inom rimlig tid och 
genomförda/ påbörjade revisioner. 
 
Kontrollera andelen genomförda respektive pågående 
granskningar enligt planerna. 

Granskningen Effekter av ny organisation har lyfts ur 
revisionsplanen (beslut av revisorsgrupperna 2020-06-
01). Övriga granskningar har genomförts i enlighet 
med revisionsplanen under året. Några nya 
granskningar har tillkommit. Uppföljning av 
Revisionsplanen har genomförts löpande under året.  

Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Rättvisande redovisning/årsrapportens utformning 
 
Innehåller årsrapporten den ekonomiska information 
som krävs enligt utgivna anvisningar. Jämförelse av 
årsrapporten gentemot anvisningar för årsredovisning. 

Stadsrevisionen har följs anvisningarna i 
årsredovisningen. En ekonomisk information kommer 
att sammanställas till Stadsrevisonens årsrapport.  

Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Ekonomi i balans - Budgetupp-följning. Uppfyller 
Stadsrevisionen kravet på ekonomisk balans. 
 
Årets resultat kontrolleras mot av fullmäktige erhållen 
och ackumulerad budget 

Ekonomi i balans har följts upp varje månad.  Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Medarbetarsamtal. Minst ett strukturerat 
medarbetarsamtal ska genomföras med varje 
medarbetare per år. 
 
Intervjuer med kontorets medarbetare samt 
revisionschef 

Medarbetarsamtal med samtliga medarbete har 
genomförts under året.  

Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

Minst ett strukturerat lönesamtal ska genomföras med 
varje medarbetare per år 
 
Intervjuer med chef och medarbetare 

Lönesamtal har genomförts med samtliga 
medarbetare under året.  

Ingen åtgärd behöver vidtas och 
rutinen fungerar 
 

3 Uppföljning direkta åtgärder 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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1(1) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-22 
 

 

Förskolenämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 22 Dnr FN 2021-00007 1.2.3.2 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 
kontrollplanen för 2020 och översända den till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 
verksamhetsområde. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 
internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 
tillfredsställande. I samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 
interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

Förskolenämndens uppföljning av interna kontrollplan 2020 har genomförts i 
syfte att följa upp att nämndens uppdrag och verksamhet fungerar 
tillfredsställande. Barnets bästa beaktats vid uppföljning inom respektive del av 
verksamheten. 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2020 



 

 

Förskolenämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Olovholmsgatan 32 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

forskola@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Malin Stomberg 
Handläggare 
 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-22 
Instans 

Förskolenämnden 
Dnr FN 2021-00007 1.2.3.2 
 

  

 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

Förskolenämndens beslut 

Förskolenämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 

kontrollplanen för 2020 och översända den till Kommunstyrelsen.  

Ärendet i sin helhet 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. Detta ansvar sker genom att nämnden årligen fastställer en 

internkontrollplan för att följa upp att nämndens verksamheter fungerar 

tillfredsställande. I samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 

interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

Förskolenämndens uppföljning av interna kontrollplan 2020 har genomförts i 

syfte att följa upp att nämndens uppdrag och verksamhet fungerar 

tillfredsställande. Barnets bästa beaktats vid uppföljning inom respektive del av 

verksamheten. 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

Samverkan 

Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG den 9 februari 2021. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Andreas Ekström 

Ordförande 

Ina Furtenbach Linden 

Förvaltningschef 



 

 
Uppföljning Intern kontroll 2020 

Förskolenämnden 
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1 Inledning 

Förskolenämnden redovisar nedan uppföljning av intern kontrollplan för 2020. Sammanlagt 13 riskbilder har följts upp inom områdena personal, 

ekonomi, egen verksamhet och nämndens uppdrag. 

I uppföljningen redovisas de kontroller som har genomförts, hur många kontroller eller granskningar som ligger till grund samt dess resultat. Om 

analysen av kontrollmomenten har föranlett att åtgärder behöver vidtas återfinns dessa under kolumnen åtgärder i rapporten. 
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2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Nämndens uppdrag Kontroll av att nämndens ledamöter och ersättare 
upplever sig insatta i verksamhetens frågor. 
 
Enkät till nämndens ledamöter och ersättare. I enkäten 
ställer förvaltningen frågor som rör nämndens olika 
områden, frågorna rör ej detaljnivå. 
 
Gruppdiskussion kring upplevelse av hur insatta 
nämndens ledamöter och ersättare är inom nämndens 
olika områden. Till gruppdiskussionen tar förvaltningen 
fram frågor för nämndens olika områden, frågorna rör 
ej detaljnivå. 

Risk för att nämndledamöter inte är tillräckligt insatta i 
verksamhetsspecifika frågor lyftes som riskbild av 
Förskolenämnden. Under 2020 har kontroll av att 
nämndens ledamöter och ersättare upplever sig 
insatta i verksamhetens frågor genomförts. En 
gruppdiskussion i samband med nämndsammanträde 
där ledamöter och ersättare deltog, samt att en enkät 
har skickats ut med frågor ställts till ledamöter och 
ersättare i Förskolenämnden. 
 
Under gruppdiskussionen lyftes följande fram: 
Önskemål om förtydligande av ekonomibegrepp och 
större förståelse för olika budgetposter. Mer 
information om tillsyn av fristående förskolor och 
pedagogisk omsorg. Mer information om barnhälsans 
arbete och vilka insatser och arbeten som bedrivs. Mer 
exempel på hur verksamheten arbetar med läroplanen 
lyftes och samt önskemål om kontinuerliga dragningar 
för nämnden om de olika områden. Svaren från 
gruppdiskussionen resulterade i frågor som ställdes i 
enkäten. 
 
14 av 22 deltog i enkäten. Resultatet av enkäten visar 
att en efterfrågan av mer kunskap inom området tillsyn 
av fristående förskolor, hur ansökningsprocessen går 
till vid start av fristående förskola eller pedagogisk 
omsorg samt vilka beslut nämnden kan besluta om 
inom detta område. Mer kunskap om barnhälsans 
arbete efterfrågas. Vid fråga om nämnden önskar mer 
information om hur de olika områdena av läroplanen 
tillämpas i praktiken svarar hälften av de svarande ja, 
här lyfts värdegrund och språk fram. 
 
Förskolenämnden kan konstatera att det finns 
önskemål från nämnden att lära mer inom främst 
områdena tillsyn, barnhälsa och hur läroplanen 
tillämpas i praktiken.   

Förvaltningsinformation i samband 
med nämndsammanträden 

Insatser gjordes under 2020 och 
Förskoleförvaltningen fortsätter under 
2021. Information har getts till 
nämnden om ansökningsprocess och 
tillsyn av fristående förskolor. Under 
2020 började nämnden få löpande 
information av rektorer, pedagoger 
och verksamhetsutvecklare om hur 
läroplanen omsätts i praktiken och 
vilka resultat och effekter arbetet ger. 
  
Förskoleförvaltningen tog under 2020 
fram ett årshjul som inkluderar de 
olika områdena för att återkommande 
ge information till nämnden. 
Barnhälsans information utgick under 
2020 till följd av arbetet med 
pandemin. Barnhälsan kommer hålla 
information till nämnden i januari 
2021. 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Vikarier Kontroll av att rutinen är känd och följs. 
 
30 stickprov genomförs med en geografisk spridning. 
Frågor ställs till vikarierande personal. 

Risk för att rutiner för vikarier i verksamheten ej är 
kända och följs har under 2020 följts upp. Kontroll av 
att rutinerna är kända och följs har kontrollerats men 
noteras med avvikelse då stickprov inte genomfördes 
utan enskilda samtal med förvaltningens rektorer 
genomfördes istället. Detta innebär att resultatet 
aggregerats upp till rektorsnivå med avsikt för att 
kontrollera om vikariepärmar med rutiner för vikarier 
finns på varje förskola. Vidare kontrollerades även hur 
vikarier i verksamheten får del av vikariepärmen. 
 
Resultatet visar att för 50 förskolor finns en 
uppdaterad vikariepärm. På 10 förskolor anger 
rektorerna att det finns en pärm men med varierande 
kvalitet/ouppdaterad samt på en förskola saknades en 
vikariepärm. 31 förskolor introducerar sina vikarier för 
pärmen, 28 gör det ibland och en svarar nej på frågan 
om pärmen introduceras. Inom området behöver 
åtgärder vidtas.  

Omtag av information till vikarier 

Förvaltningen kommer se över hur 
vikarier får information om rutiner på 
förskolan. Utvecklingsarbetet ska 
säkerställa att informationen är 
adekvat, att det finns en rutin för 
revidering av information samt skapa 
förutsättningar för en likvärdighet 
mellan förskolorna. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kontroll av tillgången till timvikarier i verksamheterna. 
 
Statistik från bemanningsenheten samt kontinuerliga 
avstämningar i kvalitetsdialog med rektorer kring 
bemanning utifrån erhållen statistik från 
bemanningsenheten. 

Statistik från bemanningsenheten följs upp varje 
månad. 
 
Statistiken varierar mycket under året, i våras var 
behovet lågt för att ta fart igen efter sommaren. Under 
senare delen av hösten så fanns ett stort behov av 
vikarier i vår verksamhet och bemanningsenheten 
kunde inte riktigt svara upp mot den stora efterfrågan 
som kom relativt plötsligt. Att dra slutsatser av 
tillgången på vikarier under 2020 är svårt, då 
pandemin och olika beslut i samband med detta haft 
stor påverkan på behovet. Undersökningen som 
genomfördes i augusti och september där rektorerna 
fick svara på frågor utgår från ett ”normalläge” och där 
visas att tillgången på vikarier är god. Det går dock att 
konstatera när behovet ökar kraftigt och plötsligt så 
finns det enstaka dagar då behovet inte täcks. 
 
Vad som fortfarande är viktigt att ha i åtanke är att i 
den redovisade täckningsgraden inte synliggörs de 
pass där behovet inte täckts fullt ut, vilket gör att det 
kan finns en diskrepans mellan statistikens 
redovisning av täckningsgrad och upplevelsen av täckt 
behov. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kompetens och utbildning Uppföljning av extern personalomsättning. 
 
Analys av statistik från personalsystemet på externa 
avgångar. 

Av de tillsvidareanställda på Förskoleförvaltningen var 
den externa personalomsättningen 7,8% under 2020 
(inklusive pensionsavgångar). I de två stora 
personalgrupperna, barnskötare och förskollärare, är 
motsvarande siffror 8,2% (barnskötare) respektive 
7,2% (förskollärare). Exkluderas de som slutat på 
grund av uppnådd pensionsålder är siffran på totalen 
6,3%, och för primärgrupperna 5,6% (barnskötare) 
respektive 6,3 % (förskollärare). 
 
Den totala personalomsättningen är lägre än 
föregående år (-1,3%) och så även gällande 
barnskötarna (-2% inklusive pensionsavgångar och -
1,5% exklusive pensionsavgångar). Gällande 
förskollärarna har omsättningen ökat något (+0,2% 
inklusive pensionsavgångar och +1,4% exklusive 
pensionsavgångar). Förvaltningens 
personalomsättning är lägre än övergripande i Borås 
Stad, där personalomsättningen är 8,7% (inklusive 
pensionsavgångar). 
 
Kontrollmomentet visar att det fortfarande finns ett 
behov av att arbeta med kompetensförsörjningen på 
förvaltningen, då målvärdena kring fördelning 
förskollärare/barnskötare inte uppnås. En viss 
personalomsättning är bra för en organisation, men då 
rekryteringsläget är svårt för primärgrupperna 
barnskötare och förskollärare behöver fortsatt arbete 
ske för att behålla personal i vår verksamhet. 

Kompetensförsörjning 

Fortsatt arbete med förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan samt 
genomförande av de konkreta 
aktiviteter som ingår i planen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kontroll av i vilken utsträckning det finns utbildade 
förskollärare och barnskötare. 
 
Statistik från personalsystemet. 

I varje månadsrapport till Förskolenämnden redovisas 
andel förskollärare och barnskötare. För denna 
uppföljning har statistiken tagits ut från 
personalsystemet per den 31/12 2020. Statistiken 
redovisar då en fördelningen på förvaltningen 49% 
förskollärare och 29% barnskötare. Resterande del 
(22%) är anställda antingen som outbildade 
barnskötare eller obehöriga förskollärare. 
 
Sett till månadsuppföljningarna kan Förskolenämnden 
konstatera att andelen utbildade förskollärare och 
barnskötare ligger på en relativt jämn nivå under året. 
Andel förskollärare mellan 44-49% och andel 
barnskötare mellan 26-30 %, vilket det även gjort 
under 2019. 
 

 

Kontroll av i vilken utsträckning det finns minst en 
förskollärare per avdelning. 
 
Kontinuerliga avstämningar i kvalitetsdialog med rektor 
gällande antal förskollärare. 

I samband med en undersökning i slutet av augusti 
och början av september har rektorerna fått svara på 
frågan "Har du minst en förskollärare per avdelning 
inklusive statsbidraget?". Av 51 tillfrågade rektorer var 
det två som inte svarade. Av dessa 49 är det 5 som 
svarar nej. 
 
Kontrollmomentet visar att det fortfarande finns ett 
behov av att arbeta med kompetensförsörjningen på 
förvaltningen, då det fortfarande saknas förskollärare 
på vissa av förskolornas avdelningar. Det finns också 
anledning att fortsätta arbeta med likvärdigheten för att 
möjliggöra för större möjlighet att arbeta med 
undervisningen på alla förskolor. 
 

Kompetensförsörjning 

Fortsatt arbete med förvaltningens 
kompetensförsörjningsplan samt 
genomförande av de konkreta 
aktiviteter som ingår i planen och 
fortsatt arbete med att öka 
likvärdigheten mellan förskolorna. 
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2.3 Egen verksamhet  

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Övergrepp Kontroll av att rutinen är känd och att den följs av 
medarbetare. 
 
30 stickprov genomförs med 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 av 30  att de känner till vart 
rutinen finns. Endast en pedagog svarade att hen inte 
vet vad som ska göra om ett barn har blivit kränkt i 
verksamheten. 

Att samtliga som medverkat i uppföljningen känner till 
att rutinen finns är bra och visar på att arbetet som har 
genomförts har gett resultat och höjt kunskapen om 
rutinen. Nämnden bedömer att inga ytterligare 
informationsinsatser är nödvändiga inom ramen för 
intern kontroll. Arbetet fortsätter inom ramen för 
rektors uppdrag. 

 

Kontroll av att rutinen är känd och följs av rektorerna. 
 
Uppföljning via statistik (antalet inkomna anmälningar 
till huvudmannen) och genom kontroll av anmälningar 
från Skolinspektionen om kränkande behandling där 
anmälan till huvudman saknas. 

Under 2020 har 60 anmälningar inkommit till 
huvudmannen, vilket är i likhet med 2019 då 61 
anmälningar inkom. Förvaltningens rutin har 
implementeras och används vid anmälan till 
huvudmannen. Under året har förvaltningen arbetat 
med aktiva åtgärder mot diskriminering och kränkande 
behandling. Rektorerna arbetar med förebyggande 
arbete på förskolorna som handlar om att ta bort risker 
för att barn blir utsatta för kränkningar i förskolan 
utanför de sju diskrimineringsgrunderna. I detta arbete 
upprättas en plan mot kränkande behandling som 
omfattar förskolornas mål, åtgärder och ansvar. 
Barnen involveras i arbetet med aktiva åtgärder kring 
diskriminering och plan mot kränkande behandling 
genom kartläggningar och samtal i det pedagogiska 
arbetet. Under 2021 kommer kvalitet och utveckling att 
genomföra ytterligare insatser för att ge rektorerna 
stöd i sitt arbete med aktiva åtgärder. 
 
Under 2020 har huvudmannen tagit emot 0 
anmälningar från Skolinspektionen om kränkande 
behandling. Jämfört med 2019 då det inkom två 
anmälningar.  
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kontroll av att anmälningsskyldigheten är känd och 
följs. 
 
20 stickprov genomförs, blandad ålder och 
anställningstid. Rektorer kontaktas via telefon. 

Förvaltningen har genomfört 20 stickprov. Utav 20 
tillfrågade rektorer så uppger samtliga att de känner till 
tillvägagångsättet för orosanmälan samt var blanketten 
finns någonstans. Fråga ställdes också om information 
om tillvägagångsätt för orosanmälan ges till 
nyanställda, här skiljer sig svaren åt något.10 utav 
rektorerna uppger att man inte lyfter detta specifikt 
under introduktionen och 10 stycken uppgav att man 
informerar om det. I 5 av fallen där man i nuläget inte 
informerar nyanställda om rutinen så uppgav rektorn 
att man kommer att lägga in detta som en del i sin 
introduktion av nyanställda. I övriga fall uppgavs att 
information om detta delges medarbetare på 
enhetsgemensamma APT tillfällen eller likande möten. 
 
Av stickproven framkom att en av rektorerna upplever 
att uppföljningen och återkoppling från IFO sköts 
dåligt, något som påverkar förtroendet för hur 
processen efter orosanmälningen är gjord fortlöper. 
 
En annan rektor lyfter att hen har bjudit in IFO till ett 
APT framöver där de ska komma och informera om sitt 
arbete och om orosanmälningar. 
 
Resultaten av stickproven visar att rektorerna har god 
kännedom om sin anmälningsskyldighet och 
tillvägagångsättet för orosanmälan. Rektorerna 
hanterar kunskapsspridningen till sina medarbetare 
inom ramen för sitt uppdrag. Nämnden ser inte att 
åtgärder behöver vidtas. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Lokaler Kontroll av att lokalerna är funktionella och 
ändamålsenliga 
 
En gång per år inkommer samtliga rektorer med 
skriftligt underlag om behov och önskemål kring inom- 
och utomhusmiljö, vilket sedan sammanställs i en 
rapport kring lokalernas beskaffenhet. Uppföljning via 
kvalitetsdialog med lokalsamordnare. En prioritering av 
behov och önskemål görs och framförs i nämndens 
lokalplan varje år. Uppföljningen ska utgå ifrån 
kommande "Rutin för nybyggnation av förskola". 

Kvalitetsdialoger i syfte att kartlägga säkerheten kring 
förskolornas inne och utemiljö har genomförts med 
samtliga rektorer. Rektorerna har inkommit med 
skriftliga underlag kring behov och önskemål. Det som 
framkommit i kvalitetsdialogerna sammanställs och 
prioriteras i nämndens Lokalbehovsplanen som 
nämnden översänder till Lokalförsörjningsnämnden. 
Utifrån årets inkomna synpunkter och dialoger har 
Förskolenämnden i Lokalbehovsplanen valt att särskilt 
uppmärksamma behovet av lås, larm och 
passagesystem. 
 
Arbetet med funktionella och ändamålsenliga lokaler 
omhändertas inom processen för lokalplanering vilket 
gör att kontrollen inte medför några ytterligare 
åtgärder. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kontroll av antal detaljplaner på remiss till nämnden 
som hänvisar till närliggande förskolor som redan är 
fulltecknade. 
 
Kontroll av samtliga inkomna detaljplaner som skickats 
på remiss till nämnden för yttrande. 

Kontroller av inkomna detaljplaner på remiss till 
nämnden har genomförts för att följa upp antalet 
remisser som hänvisar till närliggande förskolor som 
redan är fulltecknade. Uppföljning har skett per tertial 
och redovisats till Förskolenämnden i samband med 
tertialuppföljningarna. Vid uppföljning per tertial 3 har 
samtliga inkomna detaljplaner som skickats på remiss 
till nämnden för yttrande kontrollerats. Det har under 
perioden januari-december inkommit totalt fem 
detaljplaner, varav två av dessa hänvisar till 
fulltecknade förskolor, en hänvisade till en förskola 
som inte finns i Borås Stad och den fjärde detaljplanen 
tar själv upp att förskolor i närområdet inte kan 
omhänderta ett ökat behov av förskolor och det 
framförs i detaljplanen att det finns ett behov av fler 
förskolor i centrum. Den femte detaljplanen lyfter fram 
att ett av dess syften är att möjliggöra byggnation av 
en förskola inom planområdet. 
 
Nämnden har i sina yttranden på detaljplanerna 
framfört att i de fall detaljplanen hänvisar till fulltecknad 
förskola och där närområdet inte kan omhänderta ett 
ökat behov lyft fram behovet av att vid 
bostadsbebyggelse i området är det nödvändigt att 
öka antalet förskoleplatser. I det fall där hänvisning 
skett till felaktig förskola har nämnden hänvisat till den 
förskola som ligger närmst planområdet. Åtgärder 
vidtas därmed inom nämndens process för 
detaljplaneyttranden. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Inkomna synpunkter Kontroll av att rutinen är känd och följs. 
 
30 stickprov genomförs med en geografisk spridning. 
Förskolorna/avdelningarna kontaktas via telefon. 
Frågor ställs till tillsvidareanställd personal.  
 
Kontroll vid inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen gällande om ärendet först inkommit 
till synpunktshanteringen. 

30 slumpmässigt utvalda förskolor har kontaktats via 
telefon. En geografisk spridning har gjorts vid urvalet. 
Av de 30 tillfrågade svarade 15 att det inte känner till 
rutinen, Borås Stads rutin för hantering av synpunkter. 
Vilket är likhet med föregående år då 18 svarade att 
de inte känner till rutinen. Vidare angav 15 av 30 
personer att de informerar vårdnadshavare att de finns 
möjlighet att lämna synpunkter. Av de tillfrågade 
svarade 12 av 30 personer att de informerar om hur 
vårdnadshavare kan lämna synpunkter. 
Informationsinsatser genomfördes under 2019. Ett 
aktivt arbete behöver fortsätta ske inom hela 
förvaltningen för att höja kunskapen om rutinen och 
dess innehåll. Dock kan nämnden konstatera att 
antalet inkomna synpunkter ökat från 17 stycken år 
2018 till 73 stycken år 2019, och under 2020 inkom 31. 
Vilket innebär att vårdnadshavare på olika sätt ändå 
nås av informationen. 

Vid kontroll av inkomna anmälningar från 
Skolinspektionen har det vid 1 av 2 ärenden först 
inkommit ett klagomål via 
synpunktshanteringssystemet. I det första ärendet fick 
dock vårdnadshavaren information om hens möjlighet 
att lämna in synpunkter och klagomål till Borås Stad. 
Denna information gavs innan vårdnadshavaren valde 
att vända sig direkt till Skolinspektionen.  

Höja kunskapen inom förvaltningen 
om Borås Stads 
synpunktshantering genom 
informationsinsatser 

Borås Stads rutin för hantering av 
synpunkter ska i högre grad 
implementeras i verksamheten. 

Läroplan och 
måluppfyllelse 

Kontroll av att övergångsplanen är känd och följs. 
 
20 stickprov genomförs, blandad områden och 
anställningstid. Rektorer kontaktas via telefon. 
  
Avgränsning: Rutinen gällande övergångar för barn i 
behov av särskilt stöd, ingår inte i granskningen då det 
inte befaras finnas brister i denna. 

Kontroll av att övergångsplanen är känd och följs har 
genomförts i samband med verksamhetschefernas 
medarbetarsamtal med rektorerna under oktober 
månad. Stickprovets storlek utökade till att omfatta 
samtliga rektorer istället för det antal om 20 som 
angivits som kontrollmetod. 
 
Resultatet av samtalen med rektorerna visar att 
kvaliteten beträffande avlämnad information från 
förskolan bedöms som tillräckligt hög. Dock lyfts att 
lokala tillämpningar kring övergångar görs av 
grundskolorna vilket försvårar för de förskolor som 
lämnar över barn till flera olika grundskolor. 
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Uppföljning Intern kontroll 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen av 2020 års plan samt översänder 
densamma till Kommunstyrelsen.       

Sammanfattning av ärendet 

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. 

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen 
redovisar de interna kontroller som gjorts inom Arbetslivsförvaltningen 
beträffande personal, ekonomi och egen verksamhet.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning Intern kontroll 2020.               
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1 Inledning 

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. 

Uppföljningen har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen redovisar de interna kontroller som gjorts beträffande personal, ekonomi 

och egen verksamhet. 
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2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Kontroll av attester: Att rätt chef har attesterat 

underlag, arbetsförändring, frånvaro. 20 stickprov har 
gjorts. Utan anmärkning 
Kontroll av signallistan: Att signaler som uppkommit 

på signallistan är åtgärdade. 20 stickprov har gjorts. 
Utan anmärkning. 
Kontroll av ersättning: Att rätt ersättning är utbetald 

gentemot inlämnade underlag. 20 stickprov har gjorts. 
Utan anmärkning. 
Kontroll av schema: Att schema har rätt 

sysselsättningsgrad gentemot anställningens 
sysselsättningsgrad. 20 stickprov har gjorts. Utan 
anmärkning. 
Kontroll av partiella schema: Att partiella schema 

stämmer mot sysselsättningsgrad. 20 stickprov har 
utförts. Utan anmärkning. 
Kontroll av sysselsättningsgrad ej överstiger 
100 % : Att anställd inte har sysselsättningsgrad som 

överstiger 100 % i Borås Stad. 
Kontroll av raster: Att arbetstagare har minst 30 

minuters rast vid mer än 5 timmars arbetstid. 20 
stickprov har utförts. Utan anmärkning. 
Kontroll av bruttolön: Rimligheten på bruttolön. 20 

stickprov har utförts. Utan anmärkning. 
Anmärkning: En person timanställd skulle ha 

registrerat sina timmar via resurshanteringen detta är 
inte gjort utan timmarna är lagda i Heroma lön. Detta 
medför att han inte fått LASdagar dagar för 
månaderna april-september 2020. 
Anmärkningen har rättats till.  
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2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 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 
 
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

Kontroll av fakturor. 

61 fakturor har granskats inga fel har hittats. Det har 
funnits med syfte och deltagarnamn vid alla 
representation och utbildningsfakturor. 
Under Arbetslivsnämnden har det granskats 11 
fakturor, 100 %. 
Under Ekonomifunktionen har det granskats 15 
fakturor, 100 %. 
Under Borås Stads flyktingmottagning har det 
granskats 15 fakturor, 50 % av fakturorna. 
Under Försörjningsenheten har det granskats 10 
fakturor, 50 % av fakturorna. 

 

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

Kontroll av kontanthantering på Återbruk. 

Kontroll av kontanthantering på Återbruk har skett 
under året. Kontrollen har bestått av avstämning att 
kassan överensstämmer samt kontroll att rutiner för 
kontanthantering följs. Inga fel har hittats vid 
kontrollen. Mängden kontanter vid Återbruk har 
minskat under de senaste åren. Betalningssätten vid 
köp från Återbruks butik är kort, swish och kontanter. 
Under år 2020 såldes det för 738 538,85 kr. Butiken 
har inte kunnat ha öppet på samma sätt som år 2019 
beroende på Corona. Under 2019 såldes det för 1 240 
285,45 kr i Återbruks butik.  
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2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Försörjningsenheten Hot och våld 
 
Stickprov 

Kontroll av rutiner vid hot och våld vid 
försörjningsenheten.  

Kontroll av rutiner vid hot och våld vid 
försörjningsenheten har fungerat. Det har 16 tillbud 
under 2020 kopplat till hot situationer på 
försörjningsenheten. Vid alla tillfällen har alla rutiner 
fungerat.   

 

Externa Utförare Externa utförare 
 
Kontroll av externa utförare som utför arbete åt 
Arbetslivsnämnden. Kontrollen består av att utförandet 
är i enlighet med vad Arbetslivsnämnden beslutat om. 

Kontroll av Externa utförare. 

 
Arbetslivsnämnden hade år 2020, 6 st IOP.    

 Borås Basket, funkis till jobb 

 IF Elfsborg, Jobb tillsammans  

 Norrby, Norr by för Norrby 

 Studieförbundet Vuxenskolan, Spira 

 Guldkanten 

 Kvinnojouren. 

Samverkan med externa utförare är reglerade i IOP, 
för varje IOP är finns minst en ansvarig enhetschef 
utsedd som medverkar i styrgruppen och som 
ansvarar för uppföljning med frågor enligt en 
framtagen utvärderingsmall. Inga avvikelser har hittas. 
Viss verksamhet under året har inte kunnat 
genomföras på grund av Corona. 

 

Bostäder för nyanlända Bostäder för nyanlända 
 
Kontrollera att alla nyanlända får en bostad 

Kontroll att det finns bostäder för nyanlända 
flyktingar som anvisas till Borås enligt 
bostadsanvisningslagen:   

Under 2020 förmedlades det 31 bostäder för 
nyanlända flyktingar i Borås enligt 
bostadsanvisningslagen. Kravet efter 
anvisningsbeslutet från Migrationsverket är 3 månader 
vilket i samtliga 31 ärenden verkställdes inom 
tidsramen. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 



 

 

Arbetslivsnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Österlånggatan 72 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

arbetsliv@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Per-Olof Jinnegård 
Handläggare 
033-35 38 85 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-16 
Instans 

Arbetslivsnämnden 
Dnr ALN 2021-00014 1.2.3.2 
 

  

 

Uppföljning Intern kontroll 2020 

Arbetslivsnämndens beslut 

Arbetslivsnämnden godkänner uppföljningen av 2020 års plan samt översänder 

densamma till Kommunstyrelsen.       

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. 

Uppföljning har gjorts på föregående års Intern kontrollplan. Uppföljningen 

redovisar de interna kontroller som gjorts inom Arbetslivsförvaltningen 

beträffande personal, ekonomi och egen verksamhet.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning Intern kontroll 2020.                             

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen. 

 

 

Lars-Åke Johansson 

Ordförande 

Dag Forsström 

Förvaltningschef 

 



 

 

Valnämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

valnamnden@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Anna Enochsson 
Handläggare 
033 357055 

SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-02-22 
Instans 

Valnämnden 
Dnr VAL 2021-00004 1.2.3.2 
 

  

 

Intern kontroll Valnämnden: Uppföljning 2020. 

Valnämndens beslut 

Valnämndens uppföljning av intern kontroll 2020 godkänns.            

Ärendet i sin helhet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd 

i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den interna kontrollen 

till Kommunstyrelsen. 

Valnämnden har genomfört en uppföljning av intern kontroll 2020. Nämnden 

kommer fortsätta arbetet med kvalitetssäkring av nämndens verksamhet för att 

förbättra arbetet med kommande val.                             

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2020 för Valnämnden.                                

2. Valnämndens skrivelse.                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Viktor Åberg (S) 

Valnämndens ordförande 

Magnus Widén 

Ekonomichef 

 



 

 
Uppföljning Intern kontroll 2020 

Valnämnden 
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1 Inledning 

Valnämnden har upprättat en Internkontrollplan för år 2020. Nämnden har granskat och genomfört en uppföljning av kontrollmomenten som resulterat i 

denna rapport och analys av 2020 års verksamhet. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Delegation Kontrollera att Valnämnden är rätt 
beslutsinstans 
 
Granskning av beslut i Valnämnden. 

Kommunsekreteraren har granskat Valnämndens beslut i 10 
olika ärenden under 2020. Samtliga ärenden var korrekt och 
Valnämnden var rätt beslutsinstans. 

 

Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt 
 
Granskning av beslut i Valnämnden 

Kommunsekreteraren har granskat Valnämndens beslut i 10 
olika ärenden under 2020. Samtliga ärenden var juridiskt 
korrekta. 

 

Diarium Kontrollera handlingar i Valnämndens 
funktionsbrevlåda samt övriga inkomna 
handlingar 
 
Stickprov i Valnämndens diarium. 

En granskning har gjort av funktionsbrevlådan och diariet. 10 
slumpmässiga inkomna handlingar har kontrollerats att de är 
diarieförda i nämndens diarium och detta var korrekt genomfört. 

 

Projektledning Etablera en aktivitetsplan för kommande 
aktiviteter och mål, identifiera valprocesser 
inför kommande projekt och val 
 
Kontrollera att aktivitetsplanen efterföljs. 

En aktivitetsplan samt identifiering av valprocesser har 
genomförts av valledaren och även fått förslag på valprocesser 
från SKR som Valnämndens kansli arbetar utifrån för att vara 
väl rustade inför valet 2022. 

 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kan påverka personalens vilja negativt att 
engagera sig i ytterligare val 
 
Uppföljning av ansvarig chef. 

Valnämndens kansli arbetar aktivt med förbättringsarbeten och 
beaktar tidigare inkomma synpunkter. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

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

En kontroll av utbetalning av månadslön har genomförts och 
utbetalningarna har varit korrekt utbetalda under perioden. 

 

Kontrollera valdatasystemet Kaskelot för 
korrekt hantering av personuppgifter i enighet 
med Dataskyddsförordningen (GDPR) 
 
Stickprov i Kaskelot 

Valledaren har kontrollerat personuppgifter i valdatasystemet 
Kaskelot och gallrat viss information. Röstmottagarna som 
tjänstgjort i valet till Europaparlamentet 2019 har lämnat 
samtycke till Valnämndens tillhandahållande av personuppgifter 
för att administrera valen. 

 

Uppföljning av inkomna hot och trakasserier 
genom samt ha en dialog med berörd part i 
förhållande till etablerade policys och riktlinjer 
inom Borås Stad 
 
Undersök anmälningar med avdelningen 
Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 

Inga inkomna hot och trakasserier har kommit Valnämndens 
kansli till kännedom inom perioden. 

 

2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten, korrekt YY-kod finns på 
fakturan, F-skatt, Organisationsnummer, 
genomgång av attestförteckningar, ej egen 
attest 
 
Stickprovsstorlek 10% 

Juridik- och valkoordinatorn har granskat 10 stycken fakturor 
utifrån stickprov av Valnämndens fakturor under 2020 i 
Agresso, fakturahanteringssystemet. Samtliga fakturor har 
attesterats korrekt på Valnämndens ansvar. 

 

Upphandling Att Borås Stads direktupphandlingsregler 
efterlevs 
 
Stickprov i upphandlingsmodulen 

Inga upphandlingar har genomförts under perioden.  

Ekonomi i balans Uppfyller Valnämnden kravet på ekonomisk 
balans 
 
Årets resultat kontrolleras mot erhållen 
budget eller nulägesanalys. 

Valnämnden uppfyller kraven på god balans enligt 
tertialrapporterna under 2020. Valnämnden har inte använt sitt 
beviljade ackumulerande resultat på 600 tkr som redovisas i 
årsredovisningen. 
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2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Korrekta dokumentmallar, granskning av 
verksamhet samt omvärldsbevakning. 
 
Stickprov av handlingar i Valnämndens 
diarium 

Valledaren har granskat att korrekta dokumentmallar använts 
samt att Valnämndens kansli kontinuerligt omvärldsbevakar 
genom deltagande i valnätverk med kommunrepresentanter 
samt tar del av andra Valnämnders arbete med rutiner för att 
kunna förbättra verksamheten. 

 

Kontrollera gallring av dokument enligt 
dokumenthanteringsplanen 
 
Stickprov av handlingar i Valnämndens 
diarium 

Valnämnden antar en dokumenthanteringsplan på nämndens 
sammanträde 2021-02-22 därefter kommer nämnden granska 
och se till att planen efterföljs.  

 

Ha en god kontakt med Valmyndigheten och 
granska Riksdagens hemsida för 
uppdateringar kring kommande 
lagförändringar 
 
Kontinuerligt omvärldsbevaka 

Valnämndens kansli har numera en god kontakt med 
Valmyndigheten och träffar dem genom ett valnätverk 2 
gånger/år för att stärka valarbetet och arbeta mer strategiskt 
samt ha god kännedom om eventuella lagändringar till 
nästkommande val. 

 

 



 

 

 
Uppföljning Intern kontroll 2020 

Överförmyndarnämnden 
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1 Inledning 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. Huvuduppgiften är att utöva tillsyn över ställföreträdarnas uppdrag som gode män och 

förvaltare. I ansvarsområdet ingår även att utreda och handlägga ärenden enligt föräldrabalken. 

Av samtliga aktiva ärenden utgör cirka 60 % vanliga godman- och förvaltarskap med vuxna huvudmän. Resterande 40 % är ärenden rörande bland annat 

legalt förmynderskap, särskilt förordnade vårdnadshavare samt godmansförordnanden för ensamkommande barn, i jävssituationer och för 

bortavarande/okända dödsbodelägare. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Delegation Kontroll i akter att beslut har fattats av 
behörig personal 
 
Stickprovskontroll i akter 

Kontroll har skett i 27 akter. Någon överträdelse av 
delegationsordningen har inte konstaterats. Det finns inom 
personalgruppen stor kunskap kring beslutsbehörighet. Ämnet 
är ständigt aktuellt och diskuteras återkommande vid 
personalmöten. Några särskilda åtgärder bedöms inte vara 
nödvändiga. 

Åtgärd 

För närvarande krävs ingen åtgärd. 

2.2 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Kontroll av att tillräckligt antal ställföreträdare 
finns tillgängliga 
 
Fortlöpande kontroll av antalet inkommande 
ärenden och antalet tillgängliga gode män 
som kan ta uppdrag 

Riskbilden avser tillgång till gode män för ensamkommande 
barn. Kontroller sker i princip dagligen eftersom det efter 
postöppning står klart om det inkommit nya ärenden. Numera 
inkommer endast ett fåtal ärenden per år. För närvarande finns 
ingen brist på gode män. Utvecklingen vad gäller asylsökande 
följs genom allmän omvärldsanalys och Migrationsverkets 
prognoser. Några särskilda åtgärder bedöms inte vara 
nödvändiga. 

Åtgärd 

För närvarande krävs ingen åtgärd. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kontroll av att ställföreträdare får adekvat 
utbildning och att lämpligheten kontrolleras 
på ett adekvat sätt. 
 
Vara uppmärksam på att alla ställföreträdare 
som förordnas ska ha fått en adekvat 
utbildning och genomgått registerkontroll hos 
kronofogden, socialtjänsten och polisen. 

Överförmyndarnämnderna är skyldiga att erbjuda utbildning till 
personer som tar ett uppdrag som ställföreträdare. Det finns 
inget lagkrav på att alla ställföreträdare måste genomgå 
utbildning. Överförmyndarnämnden i Borås tillfrågar dock inte 
någon om ett uppdrag utan att personen har deltagit i 
nämndens utbildning. Under pandemiåret 2020 har nämnden 
utbildat via digitala kanaler. Under våren 2020 inkom mycket få 
intresseanmälningar. Detta vände något efter sommaren. Vid en 
summering av året har nämnden utbildat cirka 45 utomstående 
personer för uppdrag som god man eller förvaltare. Till detta 
kommer ett antal personer som tar uppdrag som ställföreträdare 
för anhöriga. 
 
Samtliga nya personer kontrolleras genom registerkontroll hos 
kronofogden, socialtjänsten och polisen. Förekomst i något av 
registren innebär i de allra flesta fall att personen inte kommer 
ifråga som god man eller förvaltare. Den som redan har ett 
uppdrag och väljer att ta ett nytt uppdrag kontrolleras hos 
kronofogden. Med start år 2021 kontrolleras alla ställföreträdare 
i pågående uppdrag minst en gång per år mot polisens 
belastningsregister. Nämndens bedömning är att den utbildning 
som tillhandahålls, och den lämplighetsprövning som görs, är 
tillräcklig och adekvat. Några särskilda åtgärder bedöms inte 
vara nödvändiga. 

Åtgärd 

För närvarande krävs ingen åtgärd. 

Kontroll av att arvoderingsreglerna följs 
 
Stickprovskontroll i akter att arvodering skett i 
enlighet med arvodesreglerna. Regelbundna 
avstämningar med arvoderande 
handläggare. 

Nämnden har under två års tid tillämpat de nya riktlinjerna för 
arvoden och ersättningar till ställföreträdare som antogs år 
2019. I år har kontroll skett av 25 arvoderingsbeslut. Nämnden 
anser att riktlinjerna har följts på det sätt som varit avsett. Mot 
bakgrund av den tid som riktlinjerna tillämpats finns nu stor 
erfarenhet av bedömningar i arvodesfrågor. Dessa frågor 
diskuteras återkommande under möten mellan medarbetare. 
Nämndens beslut kan överklagas till domstol och besluten i 
förekommande fall blir en del av vägledningen. Några särskilda 
åtgärder bedöms inte vara nödvändiga. 

Åtgärd 

För närvarande krävs ingen åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kontroll att nämnden följer 
dataskyddsförordningen 
 
Fortlöpande översyn av 
personuppgiftsbehandlingar och utbildning av 
enhetens medarbetare. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig för myndighetens 
behandling av personuppgifter. Arbetet med efterlevnaden av 
dataskyddsförordningens regelverk sker fortlöpande inom 
verksamheten. Den operativa hanteringen är delegerad till 
Överförmyndarenhetens verksamhetschef. Denne avger varje 
år en rapport om behandlingen av personuppgifter inom 
enheten. Dataskyddsombuden granskar varje år nämndens 
dataskyddsarbete. Granskningsprotokoll upprättas och 
eventuella påpekande åtgärdas därefter. Eftersom 
överförmyndarverksamheten organisatoriskt tillhör Sociala 
omsorgsförvaltningen sker arbete i samarbetet med Sociala 
omsorgsnämnden. Medarbetarna har tidigare genomfört de 
utbildningar som staden centralt föreslagit. Det pågår också ett 
arbete med en ny dokumenthanterings- och arkivplan, som 
kommer att antas under år 2021. Nämnden anser att några 
andra åtgärder än det pågående arbetet inte är nödvändiga. 

Åtgärd 

För närvarande krävs ingen åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kontroll av att nämnden har tillräckliga 
metoder för granskning av ställföreträdarens 
ekonomiska förvaltning 
 
Fortlöpande kontroll av att granskning av 
årsräkningar i enlighet med länsstyrelsen 
rekommendationer. 

En av nämndens främsta tillsynsuppgifter är att granska 
ställföreträdarnas redovisning av hur huvudmannens ekonomi 
har skötts. En sådan redovisning kan granskas utan korrigering, 
med korrigering eller med anmärkning. Grund för anmärkning 
kan vara  sammanblandning av ekonomi, överträdelse av 
gåvoförbudet eller ofullständig redovisning. En anmärkning kan 
leda till kan leda till att ställföreträdaren entledigas från 
uppdraget. Vid misstanke om brott eller om redovisningen är så 
bristfällig att den inte ens hjälpligt kan följas kan anmärkningen 
leda till polisanmälan. 
 
Överförmyndarnämnden har under år 2020 granskat 
sammanlagt 795 årsredovisningar, sluträkningar och 
delräkningar på grund av byte av ställföreträdare. Av dessa 
granskades 18 med så kallad anmärkning. Av dessa ledde fyra 
till entledigande genom beslut i nämnd. 
 
Länsstyrelsen meddelande år 2019 nya rekommendationer för 
överförmyndarnas granskning. Överförmyndarnämnden har 
sedan lång tid tillbaka tillämpat så kallad djupgranskning, till 
skillnad från den så kallade skälighetsgranskningen som 
majoriteten av kommunerna inom regionen tillämpar. Metodiken 
är dock mycket resurskrävande, vilket betyder att nämnden med 
befintliga personalresurser har svårt att nå målet att 80 procent 
av årsräkningarna ska vara granskade före den sista juni. 
Länsstyrelsen godtar i sina rekommendationer 
skälighetsgranskning med djupgranskning enligt en 
stickprovsmodell. Nämnden kommer att från och med år 2021 
början tillämpa den nämnda metodiken. 
 
Nämnden anser att den granskningsmetod som nämnden 
tillämpar uppfyller de krav som följer av lagkrav, praxis och 
rekommendationer. Även efter den ändring som kommer ske 
med början år 2021 anser nämnden att metoden är granskning 
är tillräcklig. Några särskilda åtgärder bedöms inte vara 
nödvändiga.  

Åtgärd 

För närvarande krävs ingen åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Ställföreträdare Kontroll av om nämnden har tillräckliga 
metoder att utse ställföreträdare även för 
svåra och tunga ärenden 
 
Vid personalmöten gå igenom 
ärendebalanser för tunga och svåra ärenden. 

Uppdraget som god man eller förvaltare är i grunden av ideell 
karaktär. Det är ett nationellt problem att hitta personer som är 
villiga att på ideell grund åta sig uppdrag som bedöms som 
svåra och tunga. Trots att en ställföreträdare ska klara uppgiften 
på sin fritid innebär uppdragen i flera fall ett engagemang i 
princip alla tider på dygnet. Flera kommuner i regionen anlitar 
regelbundet privata företag som hyr ut professionella 
ställföreträdare. Några kommuner har valt att inrätta särskilda 
förvaltaravdelningar med anställda ställföreträdare. Lagligheten 
i detta har dock starkt ifrågasatts. 
 
Det pågår för närvarande en regeringsbeslutad utredning som 
bland annat ska titta på om förvaltaruppdragen, som ofta är 
svåra uppdrag, ska professionaliseras. Utredningen ska 
redovisa uppdraget under våren 2021. 
 
Nämnden har en löpande rekrytering av ställföreträdare. Under 
år 2020 har ungefär 45 personer utbildats för att kunna ta 
uppdrag som utomstående ställföreträdare. Alla utbildade åtar 
sig dock inte uppdrag. En nybildad kan sällan tillfrågas för ett 
svårare uppdrag. Nämnden har dock genom sin personal bra 
kunskap om enskilda ställföreträdares förmåga att också ta sig 
an svårare uppdrag. Kontroller görs fortlöpande vid 
handläggarnas veckomöten. 
 
Den pågående pandemin har försvårat nämndens arbete i 
denna del. Under en lång period under vinter- och vårmånader 
inkom i princip inga intresseanmälningar. Till saken hör också 
att en betydande andel av de mest kunniga och erfarna 
ställföreträdarna på grund av ålder tillhör riskgrupper och har 
därför varit ovilliga att åta sig nya uppdrag. Under året har 
också några av de mest erfarna tragiskt avlidit, vilket inneburit 
att nämnden fått arbeta mycket med att skaffa ersättare i dessa 
ärenden. 
 
Trots svårigheterna under år 2020 anser nämnden att det finns 
tillräckliga metoder för att på ett acceptabelt klarat uppgiften att 
ordna ställföreträdare även till uppdrag som anses svåra eller 
tunga. Några särskilda åtgärder bedöms inte vara nödvändiga. 

Åtgärd 

För närvarande krävs ingen åtgärd. 
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Uppföljning intern kontroll 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av utförd 

intern kontroll 2020.               

        

Ärendet i sin helhet 

Uppföljning har gjorts på föregående års interna kontrollplan.  

Uppföljningen redovisar de interna kontroller som Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen genomfört inom områden där nämnden har 

identifierat väsentliga risker i verksamheten. 

Uppföljning genomförs inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och 

egen verksamhet som samtliga är gemensamma för Borås Stad. 

Resultat och slutsatser av kontrollerna redovisas i bilagd rapport.               

               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontroll 2020                               
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FSG 210217 

Beslutet expedieras till 

1.Kommunstyrelsens diarium 

2.Stadsrevisionens diarium 
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1 Inledning 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Elevärenden Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete fungerar 
 
Uppföljning av arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd i samband med kvalitetsbedömning skola. 

Följs upp i kvalitetsbedömningen en gång per år (på 
hösten), särskild frågeställning som besvaras av 
funktionerna i elevhälsoteamen. Men i år har vi även 
följt upp detta i prognosuppföljningen (elevernas 
måluppfyllelse) kopplat till Covid, vilket vi avser att 
fortsätta med även framöver dvs. det är ett arbetssätt 
som vi kommer att fortsätta med även efter pandemin. 
 

 

Avhoppsförebyggande arbetet följs upp i 
kvalitetsbedömningen. 
 
Följs upp i särskild frågeställning i mallen till 
kvalitetsbedömningen, som ger ett statistiskt underlag 
för analys 

Följs upp i kvalitetsbedömningen en gång per år (på 
hösten) i särskild frågeställning. Men vi följer även upp 
närvarostatistik och rapporterar till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden fyra ggr/läsår. Samtliga 
rektorer och verksamhetschefer får i samband med att 
vi rapporterar närvarostatistik till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden en standardrapport för 
närvaro kopplat till sitt ansvar. 
 

 

Uppföljning av elevernas avbrott och skolnärvaro 
 
Statistik över avbrott och elevernas närvaro 
sammanställs i en rapport kvartalsvis 

När en elev gör avbrott från sina studier anmäls det av 
ansvarig rektor till enheten som ansvarar för det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA-enheten). KAA-
enheten arbetar sedan vidare med insatser för att 
stödja den unge tillbaka till studier eller annan 
sysselsättning. KAA har förstärkts och sedan 
höststarten 2020 arbetat framgångsrikt med att 
kartlägga sysselsättning för ungdomar utanför skolan. I 
arbetet med att följa elevernas närvaro har nya rutiner 
för uppföljning av frånvaro tagits fram och har använts 
från höstterminen 2020. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Antagningsorganisationen Årlig analys av antagningsorganisationen och en 
sammanställning av antagningsläget. 
 
Självvärdering hur vi arbetar med frågan som 
rapporteras i ÅR. 

Processrutinen följdes och fram till mars. På grund av 
Covid-19 hölls inte tidsplanen efter mars då vissa 
möten påverkades och gymnasieskolornas analyser 
blev försenade. Antagningsorganisationen som togs 
fram under våren beslutades av nämnden i september. 
Bäckängsgymnasiet startade i augusti ett arbete med 
att ta fram ändringar av sin antagningsorganisation 
som inte följde vare sig rutinen eller tidsplanen. Deras 
utredning och förslag till förändring blev inte klart till 
nämndens beslut i september. En förändring av 
antagningsorganisationen fattades därför även i 
oktober av nämnden. 
 

 

2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Budgetprocess Regelbunden uppföljning med ansvariga chefer 
 
Självvärdering hur vi arbetar med frågan. Analys av 
förbättring av prognosträffsäkerhet i slutet på året. 

Prognossäkerheten för den egna verksamheten är 
mycket bra. Prognosavvikelsen 2020 blev två procent. 
När det gäller köpta-sålda platser är det svårare att 
göra träffsäker prognos, beroende på friskolors 
etablering, elevers val att läsa i hemkommun och 
skolplaceringar som följer av beslut i socialtjänsten. 
Årets avvikelse beror till stor del på extraordinära 
händelser. 

Uppföljning av budget och 
åtgärdsplaner för budget i balans. 

Kontroller har genomförts löpande 
under året. Avvikelse i bokslut  
härleds till extraordinära händelser. 

Budgetuppföljning 
 
Budgetuppföljning med verksamhetschefer och 
förvaltningschef enligt Borås Stads 
ekonomistyrningsmodell (tiodagars och tertial). 

Rutinen med månadsvis uppföljning har fungerat enligt 
plan. Avrapportering till förvaltningens ledning och 
nämnden är gjord. Avrapportering i Stratsys är gjord 
enligt plan. 

Månadsvis uppföljning av budget 
och anpassningarna på skolorna 
genomförs enligt plan. 

Budgetuppföljning genomförd 
månadsvis med alla 
verksamhetschefer. I samband med 
detta följs även handlingsplan för 
anpassning till budget upp. 
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2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Delegationsordning enligt 
KL 

Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. 
 
Genomgång av anmälningslistorna fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. Två gånger per år görs en 
sammanställning över antal beslut per chef. 

Förvaltningen har under våren genomfört översyn av 
vidaredelegering och överlämnat dem till 
verksamhetschefer. 
En uppföljning av anmälning av inkomna beslut är 
genomförd och visade på brister i återrapporteringen 
från verksamheter till förvaltning. 
Under hösten har förvaltningen genomfört en 
information och utbildningsinsats i syfte att stärka 
rutiner kring korrekt rapportering.  

Utbildning genomförd 

 

Lokaler Kontroll att lokalresursplanen är aktuell och 
uppdaterad och förankrad hos LFF. 
 
Behovsinventering/uppföljning och dialog med LFF. 

Förvaltningens lokalsamordnare har gått igenom varje 
verksamhets behov och dokumenterat i 
lokalresursplanen. 

Arbetet med lokalresursplanen 

I november har planen stämts av med 
Lokalförsörjningsförvaltningen, 
genomförda uppdrag har checkats av, 
pågående uppdrag stämts av och en 
plan för kommande uppdrag 
upprättats. 

Personuppgifter Undersökning med hjälp av självvärdering, som 
rapporteras årligen. 
 
Årlig självvärdering hur vi arbetar med frågan 
(exempelvis genom att fråga chefer inom förvaltningen 
om kunskapsnivå, aktualisering och gallring av 
personuppgiftsregister, antalet avvikelser som 
rapporterats under året) 

Dataskyddsombud uppdaterar årligen aktuell lista 
tillsammans med informationssäkerhetsansvarig i 
förvaltningen. Under året har dataskyddsombud 
genomfört stickprovskontroller för att verifiera korrekt 
hantering. Under året har 
informationssäkerhetsansvarig bland annat arbetat 
med: 

 Alla stora IT-komponenter i PM3 är Klassade. 

 Kompletterat med PUB-avtal 

 Vi har upprättat en vit-lista med granskade 
Appar/tjänster/tillägg. 

 Behandlingsregistret har kompletterats med 
nytillkomna behandlingar. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 
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Uppföljning intern kontroll 2020 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av utförd 

intern kontroll 2020.               

        

Ärendet i sin helhet 

Uppföljning har gjorts på föregående års interna kontrollplan.  

Uppföljningen redovisar de interna kontroller som Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen genomfört inom områden där nämnden har 

identifierat väsentliga risker i verksamheten. 

Uppföljning genomförs inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och 

egen verksamhet som samtliga är gemensamma för Borås Stad. 

Resultat och slutsatser av kontrollerna redovisas i bilagd rapport.               

               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontroll 2020                               

Samverkan 

FSG 210217 

Beslutet expedieras till 

1.Kommunstyrelsens diarium 

2.Stadsrevisionens diarium 

 

 

 

Andreas Cerny 

Ordförande 

Christer Samuelsson 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Elevärenden Kontroll av att skolornas elevhälsoarbete fungerar 
 
Uppföljning av arbetet med elever i behov av särskilt 
stöd i samband med kvalitetsbedömning skola. 

Följs upp i kvalitetsbedömningen en gång per år (på 
hösten), särskild frågeställning som besvaras av 
funktionerna i elevhälsoteamen. Men i år har vi även 
följt upp detta i prognosuppföljningen (elevernas 
måluppfyllelse) kopplat till Covid, vilket vi avser att 
fortsätta med även framöver dvs. det är ett arbetssätt 
som vi kommer att fortsätta med även efter pandemin. 
 

 

Avhoppsförebyggande arbetet följs upp i 
kvalitetsbedömningen. 
 
Följs upp i särskild frågeställning i mallen till 
kvalitetsbedömningen, som ger ett statistiskt underlag 
för analys 

Följs upp i kvalitetsbedömningen en gång per år (på 
hösten) i särskild frågeställning. Men vi följer även upp 
närvarostatistik och rapporterar till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden fyra ggr/läsår. Samtliga 
rektorer och verksamhetschefer får i samband med att 
vi rapporterar närvarostatistik till Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden en standardrapport för 
närvaro kopplat till sitt ansvar. 
 

 

Uppföljning av elevernas avbrott och skolnärvaro 
 
Statistik över avbrott och elevernas närvaro 
sammanställs i en rapport kvartalsvis 

När en elev gör avbrott från sina studier anmäls det av 
ansvarig rektor till enheten som ansvarar för det 
kommunala aktivitetsansvaret (KAA-enheten). KAA-
enheten arbetar sedan vidare med insatser för att 
stödja den unge tillbaka till studier eller annan 
sysselsättning. KAA har förstärkts och sedan 
höststarten 2020 arbetat framgångsrikt med att 
kartlägga sysselsättning för ungdomar utanför skolan. I 
arbetet med att följa elevernas närvaro har nya rutiner 
för uppföljning av frånvaro tagits fram och har använts 
från höstterminen 2020. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Antagningsorganisationen Årlig analys av antagningsorganisationen och en 
sammanställning av antagningsläget. 
 
Självvärdering hur vi arbetar med frågan som 
rapporteras i ÅR. 

Processrutinen följdes och fram till mars. På grund av 
Covid-19 hölls inte tidsplanen efter mars då vissa 
möten påverkades och gymnasieskolornas analyser 
blev försenade. Antagningsorganisationen som togs 
fram under våren beslutades av nämnden i september. 
Bäckängsgymnasiet startade i augusti ett arbete med 
att ta fram ändringar av sin antagningsorganisation 
som inte följde vare sig rutinen eller tidsplanen. Deras 
utredning och förslag till förändring blev inte klart till 
nämndens beslut i september. En förändring av 
antagningsorganisationen fattades därför även i 
oktober av nämnden. 
 

 

2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Budgetprocess Regelbunden uppföljning med ansvariga chefer 
 
Självvärdering hur vi arbetar med frågan. Analys av 
förbättring av prognosträffsäkerhet i slutet på året. 

Prognossäkerheten för den egna verksamheten är 
mycket bra. Prognosavvikelsen 2020 blev två procent. 
När det gäller köpta-sålda platser är det svårare att 
göra träffsäker prognos, beroende på friskolors 
etablering, elevers val att läsa i hemkommun och 
skolplaceringar som följer av beslut i socialtjänsten. 
Årets avvikelse beror till stor del på extraordinära 
händelser. 

Uppföljning av budget och 
åtgärdsplaner för budget i balans. 

Kontroller har genomförts löpande 
under året. Avvikelse i bokslut  
härleds till extraordinära händelser. 

Budgetuppföljning 
 
Budgetuppföljning med verksamhetschefer och 
förvaltningschef enligt Borås Stads 
ekonomistyrningsmodell (tiodagars och tertial). 

Rutinen med månadsvis uppföljning har fungerat enligt 
plan. Avrapportering till förvaltningens ledning och 
nämnden är gjord. Avrapportering i Stratsys är gjord 
enligt plan. 

Månadsvis uppföljning av budget 
och anpassningarna på skolorna 
genomförs enligt plan. 

Budgetuppföljning genomförd 
månadsvis med alla 
verksamhetschefer. I samband med 
detta följs även handlingsplan för 
anpassning till budget upp. 
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2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Delegationsordning enligt 
KL 

Kontroll av att beslut rapporteras till GVUN. 
 
Genomgång av anmälningslistorna fyra gånger per år i 
jan, apr, aug och dec. Två gånger per år görs en 
sammanställning över antal beslut per chef. 

Förvaltningen har under våren genomfört översyn av 
vidaredelegering och överlämnat dem till 
verksamhetschefer. 
En uppföljning av anmälning av inkomna beslut är 
genomförd och visade på brister i återrapporteringen 
från verksamheter till förvaltning. 
Under hösten har förvaltningen genomfört en 
information och utbildningsinsats i syfte att stärka 
rutiner kring korrekt rapportering.  

Utbildning genomförd 

 

Lokaler Kontroll att lokalresursplanen är aktuell och 
uppdaterad och förankrad hos LFF. 
 
Behovsinventering/uppföljning och dialog med LFF. 

Förvaltningens lokalsamordnare har gått igenom varje 
verksamhets behov och dokumenterat i 
lokalresursplanen. 

Arbetet med lokalresursplanen 

I november har planen stämts av med 
Lokalförsörjningsförvaltningen, 
genomförda uppdrag har checkats av, 
pågående uppdrag stämts av och en 
plan för kommande uppdrag 
upprättats. 

Personuppgifter Undersökning med hjälp av självvärdering, som 
rapporteras årligen. 
 
Årlig självvärdering hur vi arbetar med frågan 
(exempelvis genom att fråga chefer inom förvaltningen 
om kunskapsnivå, aktualisering och gallring av 
personuppgiftsregister, antalet avvikelser som 
rapporterats under året) 

Dataskyddsombud uppdaterar årligen aktuell lista 
tillsammans med informationssäkerhetsansvarig i 
förvaltningen. Under året har dataskyddsombud 
genomfört stickprovskontroller för att verifiera korrekt 
hantering. Under året har 
informationssäkerhetsansvarig bland annat arbetat 
med: 

 Alla stora IT-komponenter i PM3 är Klassade. 

 Kompletterat med PUB-avtal 

 Vi har upprättat en vit-lista med granskade 
Appar/tjänster/tillägg. 

 Behandlingsregistret har kompletterats med 
nytillkomna behandlingar. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 
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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 2020 utifrån den plan som antogs av Grundskolenämnden för 2020 och redovisar iakttagelser 

och slutsatser i denna uppföljningsrapport. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Budgetprocess Uppföljning av plan för budgetarbetet och 
nämndutbildning 
 
Kontroll av följsamhet av planeringen för 
Grundskolenämndens budgetprocess 

Budgetprocessen har genomförts enligt plan. 
Nämnddagar har genomförts under 2020 där såväl 
RFM:s konstruktion samt effekter på nästkommande 
års budget, såväl i siffror som för verksamheterna har 
belysts. 

 

Budgetföljsamhet Reguljära budgetuppföljningar 
 
Månatlig uppföljning med rektorer och enhetschefer 

Reguljära budgetuppföljningar har utförts under året. 
Rektor och enhetschef har löpande träffat sin ekonom 
för budgetuppföljning. Bortsett från vissa undantag 
håller generellt sett enheterna sina budgetramar. 
Enheter med befarad underskott tar fram en 
handlingsplan för ekonomi i balans. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Administration Att rutiner finns för att hantera handlingar 
 
Genomföra 20 stickprov utifrån en enkät riktad till 
skoladministratörer 

Kontroll har gjorts genom en enkät till 
skoladministratörer att enheterna arbetar i enlighet 
med dokumenthanteringsplanen. 20 stycken stickprov 
har genomförts. 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. Under 2021 planeras 
riktade utbildningsinsatser till de skoladministratörer 
som bedöms vara i behov av ytterligare utbildning i 
dokumenthantering. 

 

Samarbete Avstämning av läget för samarbete med Individ och 
familjeomsorgsnämnden 
 
Kvalitativ bedömning med intervjuer 

Nämndens presidium har haft ett fysiskt möte. Ett 
annat möte ställdes in mht Coronapandemien. Utifrån 
uppföljningen bedöms läget vara positivt för ett ökat 
samarbete mellan de båda nämnderna. 

Under 2021 kommer presidiernas 
samverkansmöten att fortsätta. 

Samverkansmötena mellan 
presidierna i Grundskolenämnden och 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
syftar till att öka samarbetet mellan de 
båda nämnderna i arbetet med en god 
hälsa bland elever. 

Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem 
 
Analys av enkäter ställda till rektorer och elever samt 
analys av relevanta verksamhetsmått 

Fritidshemmen i Borås stad har generellt låg 
legitimationsnivå. I genomsnitt är behörighetsgraden 
35 %, vilket är i nivå som de senaste åren. 
Planerade utvecklingsinsatser framöver: 
• Följa upp och stödja rektors arbete med att 
systematisk utveckla fritidshemmets verksamhet. 
Blanda annat genom att följa upp hur rektor 
organiserar verksamheten utifrån läroplanen samt hur 
fritidshemmet bidrar till att komplettera förskoleklass 
och skola i genomförandet och uppfyllandet av 
läroplanens mål. 
• Fortsätta implementera Riktlinjer för pedagogisk 
utvecklingstid. 
• Upphandla ett gemensamt digitalt närvarosystem för 
kommunikation, schemaläggning, pedagogisk 
planering och bemanning. 
• Erbjuda riktade kompetensutvecklingsinsatser för 
personal i form av: 
Utbildningar av obehörig personal i fritidshem. 
Nätverksträffar för fritidshemspersonal. 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Personalomsättning Kontroll av den totala personalomsättningen för 
förvaltningen 
 
Kontroll av personalstatistik 

Grundskoleförvaltningen (Rapport ur Heroma, mäts på 
en 12-månadersperiod) 
Januari 2020 - 8,7 % 
Februari 2020 - 8,6 % 
Mars 2020 – 8,4 % 
April 2020 – 8,2 % 
Maj 2020 – 8,0% 
Juni 2020 – 8,2 % 
Juli 2020- 8,4 % 
Augusti 2020- 7,6% 
September 2020 – 7,7 % 
Oktober 2020 – 7.6 % 
November 2020 – 7,5 % 
December 2020 -7,0 % = Helår 2020. 
 
Under 2020 har personalomsättningen stadigt minskat 
från 8,7 % i januari ned till 7,0 % i december vilket 
betyder en minskning på 1,7 %. Minskningen tyder på 
en ökad stabilitet i personalgrupperna och 
rekryteringsläget bedöms som stabilare. I juni och juli 
syns en marginell ökning men i augusti sker en 
nedgång i personalomsättningen tillbaka till den lägre 
nivån på 7.5 % och året avslutas på . Trenden är 
fortsatt stabil och går i positiv riktning sedan maj 
månad 2020. Under perioden tom december 2020 har 
59 grundskollärare avslutat sin anställning, samtidigt 
rekryterade förvaltningen 111 nya grundskollärare 
genom extern rekrytering. I gruppen förskollärare 
avslutade 16 anställda sin anställning samtidigt som 
21 nya rekryterades vilket ger en ökning med 4 
förskollärare under perioden. I gruppen 
fritidspedagoger avslutade 20 anställda sin anställning 
samtidigt som 23 nya rekryterades. I grupperna 
kurator, kock, psykolog, ptp- psykolog och 
skolsköterska har förvaltningen rekryterat fler än vad 
som slutat. Bland gruppen övriga lärare var det fler 
som rekryterades än som avslutade sin anställning i 
förvaltningen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kontroll av tjänster som är tillsatta med obehöriga 
anställda 
 
Kontroll av personalstatistik 

Som obehörig kan man inte få en tillsvidareanställning 
på en tjänst där behörighet krävs. 201204 har vi 1565 
anställda på titlar där behörighet krävs för att bli 
tillsvidareanställd. Av de är 474  visstidsanställda dvs 
30% är obehöriga. 
Det som sticker ut mest är det låga antalet behöriga 
lärare i fritidshem där 73 av 207 är tillsvidareanställda 
vilket innebär att 65% är obehöriga. 

 

Kontroll av antalet behöriga lärare 
 
Kontroll av personalstatistik 

Andelen behöriga lärare i grundskola är 76,7 %, vilket 
är på samma nivå som under senare tid. Andelen 
behöriga lärare i fritidshem är 35 %, vilket även det är 
på samma nivå. Det är brist på legitimerade lärare, 
såväl på nationell nivå som lokalt i sjuhäradsområdet. 

Under 2021 kommer förvaltningen 
att följa upp och stödja rektors 
arbete med att systematisk 
utveckla fritidshemmets 
verksamhet. 

Blanda annat kommer detta att göras 
genom att följa upp hur rektor 
organiserar verksamheten utifrån 
läroplanen samt hur fritidshemmet 
bidrar till att komplettera förskoleklass 
och skola i genomförandet och 
uppfyllandet av läroplanens mål. 

Under 2021 kommer förvaltningen 
att fortsätta implementera Riktlinjer 
för pedagogisk utvecklingstid. 

 

Under 2021 kommer förvaltningen 
att upphandla ett gemensamt 
digitalt närvarosystem för 
kommunikation, schemaläggning, 
pedagogisk planering och 
bemanning. 

 

Under 2021 kommer förvaltningen 
att erbjuda riktade 
kompetensutvecklingsinsatser för 
personal. 

Detta kommer att ske i form av 
utbildningar av obehörig personal i 
fritidshem och Nätverksträffar för 
fritidshemspersonal 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Arbetsmiljö Kontroll av att alla rektorer genomgått 
rektorsutbildningen efter föreskriven tid och Borås 
Stads internutbildningar för chefer 
 
Enkätfråga i samband med arbetsmiljöenkät för chefer 

Rektorsutbildning/internutbildningar pågår enligt plan. 
Ny rutin för introduktion av chefer på 
Grundskoleförvaltningen from 1 augusti-19. Gällande 
Borås Stads internutbildningar för chefer finns det i 
dagsläget ingen samlad information. Uppdraget ligger 
hos kompetensstrateg på Stadsledningskansliet. 

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Lokalsituationen I den årliga lokalplanen, beskriva hur 
befolkningsprognosens förändrade elevvolymer 
föreslås ta hand om i befintliga eller nya skolenheter 
 
Kontroll av elevantal och prognoser framåt 

Vad visar kontrollen av elevantalet visar att det är 
13824 elever i som går i Grundskolan 2020. 
Prognosen framöver fram till 2024 visar en ökning av 
973 nya elever. Avstämning av lokalbehov har gjorts 
mellan GRF Grundskoleförvaltningen och LFF 
Lokalförsörjningsförvaltningen 7:e April. Planering 
finns för om- och tillbyggnation av skolor samt 
planering pågår för 2 nya skolor. 

 

Fysisk skolmiljö Kontroll av att lokaler är anpassade för elevers 
skolgång 
 
Genomföra 10 stickprover för kontroll av skolornas 
skyddsrondsprotokoll. 
 
Kontroll av lokalernas ändamålsenlighet och 
förutsättningar för att bedriva utbildning enligt skollag 
och läroplan, genom bedömning av lokalernas 
utformning, standard och elevvolymer 

Uppföljning av 10 stickprov har genomförts. Kontrollen 
visar att skolorna håller en hög kvalitet men vissa 
brister lyfts som mindre verksamhetsanpassningar. 
Respektive rektor beskriver behov av förändringar i 
respektive lokal som mindre 
verksamhetsanpassningar i den årliga lokalplanen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Elevhälsa Kontroll av hur många elever som mår psykiskt dåligt 
 
Statistik från hälsosamtal i ProReNata 

Skolsköterskorna arbetar efter ett lagstadgat BAS 
program. I detta Bas program ingår hälsosamtal i 
förskoleklass, åk 2, åk 4 samt åk 7. Dessa samtal 
utgår från givna frågeställningar och dokumenteras i 
ProReNata. Vid hälsosamtalen under läsåret 19/20 i 
årskurs 4 och årskurs 7 framkom följande resultat 
utifrån psykiskt dåligt mående: 
Två frågor i hälsosamtalet berör direkt elevernas 
mående: 
1. Hur mår du? 
2. Om du tänker på hur du har det? 
I årskurs 4 genomfördes 1165 hälsosamtal (av 1179 
elever) och där svarade 98,1% av eleverna Bra eller 
Mycket bra på dessa båda frågor. 
I årskurs 7 genomfördes 1070 hälsosamtal (av 1105 
elever) och där svarade 97,1% av eleverna Bra eller 
Mycket bra på dessa båda frågor. Det är ett positivt 
resultat på frågeställningarna som rör psykisk ohälsa 
på Hälsosamtalen som genomförs i åk 4 och åk 7. 
Dock är det tillräckligt många elever som inte mår 
psykiskt bra. 

Under 2021 kommer arbetet att 
fortgå med att utveckla arbetet mot 
psykisk ohälsa bland elever. 

 

Särskilt stöd Kvalitetssäkra processen om särskilt stöd genom att 
mäta antalet åtgärdsprogram med utvärderingar per år 
 
Mäta antalet åtgärdsprogram med utvärderingar per år 
i ProReNata 

Under höstterminen 2020 upprättades 1745 (förra 
perioden 1174), från 1-177 stycken för varje 
skola,”Beslut om åtgärdsprogram/särskilt stöd”. 
Utvärderades 767 (förra perioden 857), från 0-110 för 
varje skola, ”Utvärdering av åtgärdsprogram” 
Avslutades 34 åtgärdsprogram, från 0-20 för varje 
skola. 
Det upprättas fler åtgärdsprogram än tidigare år, vilket 
är positivt. Detta är också signaler på att skolorna blir 
bättre och bättre på att följa särskilt stödprocessen. 

Under 2021 kommer arbetet att 
fortgå med att utveckla arbetet med 
rätt insatser för elever i behov av 
särskilt stöd. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Integration Kontroll av andel nyanlända per skolenhet 
 
Kontroll av andelen nyanlända elever per skolenhet 

Andelen nyanlända elever minskar. I slutet av andra 
halvåret 2020 var det i snitt 6,6 % nyanlända elever i 
de kommunala skolorna i Borås Stad. Under första 
halvåret 2020 var det 7,4 % i snitt och andra halvåret 
2019 var andelen 7,9 % i snitt. 
Andelen nyanlända elever per skolenhet i slutet av 
2020, %: 
Bergdalskolan – 7,4, Björkhöjdskolan – 13,3, 
Engelbrektskolan F-6 – 3,9, Engelbrektskolan 7-9 – 
5,1, Aplaredskolan – 8,3, Dannikeskolan – 7, 
Dalsjöskolan 4-6 – 2,1, Dalsjöskolan 7-9 – 3, 
Gånghesterskolan – 3,4, Kerstinsgårdskolan – 2,1, 
Målsrydskolan – 13,6, Rångedalaskolan - 2, 
Tummarpskolan – 1,6, Äsperedskolan – 1,8, 
Asklandaskolan - 0, Borgstenaskolan – 4,5, 
Bredaredskolan – 2,4, Fristadskolan – 1,6, Gula 
skolan – 2,7, Sparsörskolan – 0,7, Daltorpskolan F-6 – 
15,6, Daltorpskolan 7-9 – 9,1, Kristinebergskolan – 
5,5, Svedjeskolan – 11,4, Bodaskolan F-6 – 21,4, 
Bodaskolan 7-9 – 10,3, Fjärdingskolan – 16,8, 
Fjärdingskolan Sär – 17,4, Myråsskolan – 2,4, 
Byttorpskolan – 14,9, Hestra Midgårdskolan – 5,5, 
Särlaskolan F-6 – 24,8, Särlaskolan 7-9 – 22,5, 
Sandaredskolan – 1,3, Sandgärdskolan – 1,2, 
Sjömarkenskolan – 1,9, Sandhultskolan – 1,4, 
Erikslundskolan F-6 – 28,5, Erikslundskolan 7-9 – 
13,5, Erikslundskolan Sär – 11,7, Sjöboskolan – 11,8, 
Ekarängskolan – 7,5, Trandaredskolan - 2, 
Kinnarummaskolan - 1,1, Svaneholmskolan - 16, 
Viskaforsskolan F-6 – 8,5, Viskaforsskolan 7-9 – 8,8. 
 
Analys: Det är stor skillnad i andelen nyanlända elever 
i Borås Stads skolor. Den främsta anledningen till det 
är bostadssegregationen. En annan anledning till att 
det kan vara svårt att få skolplats i annan del av 
staden än där man bor, är att det är mycket trångt i 
många av kommunens grundskolor. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Bilden av skolan Uppföljning av bilden av skolan 
 
Uppföljning av rektorernas arbete med fokusområdet 
bilden av skolan samt resultat från 
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. Den strategiska 
kommunikationsplan samt de indikatorer kring bilden 
av skolan som har tagits fram har ytterligare förstärkt 
arbetet kring bilden av skolan.. 
 
Bilden av skolan lyfts för dialog vid varje 
uppföljningsmöte mellan rektor och verksamhetschef. 
Särskild hjälp/vägledning får skolorna av 
förvaltningens strategiska kommunikatör. Vår 
bedömning är att skolorna står väl rustade i att hantera 
faktorer som kan komma att påverka den positiva 
bilden av skolan. Frågan om bilden av skolan är en 
naturlig del av skolornas systematiska kvalitetsarbete. 
 
Strategisk kommunikatör går igenom förvaltningens 
strategiska kommunikationsplan med tillhörande 
indikatorer vid introduktion av nya rektorer. 
 
Årets skolklimatenkät visar att medelresultatet för detta 
område är lägre jämfört med andra områden, för såväl 
årskurs 4-6 som för årskurs 7-9. Ur ett 
rektorsperspektiv upplevs arbetet med bilden av 
skolan fortlöpa väl, emedan man kan utläsa att 
eleverna inte delar uppfattningen. 

 

Studiero Kontroll av hur elever upplever studiero 
 
Enkätfråga i skolklimatundersökningen 

Kontrollen består av fråga i skolklimatenkäten till 
elever i årskurs 4-6 och 7-9. I årskurs 4-6 är det 73 % 
av eleverna som upplever studiero och i årskurs 7-9 
63 % av eleverna. Resultatet förbättrades jämfört med 
2019, samtidigt som frågeställningen justerades något. 
Skolenheterna bedriver ett kontinuerligt och 
systematiskt arbete med trygghet och studiero. En 
faktor som påverkar svaren är varje elevs definition av 
när det är studiero i undervisningen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Säkerhet Kontroll av att anmälningar av kränkande behandlingar 
görs till huvudmannen 
 
Analys av antalet anmälningar om kränkande 
behandlingar till huvudmannens diarium 

Under 2020 kom det in 1927 anmälningar om 
kränkande behandling till huvudmannen. Det är i snitt 
41 anmälningar per skolenhet. Antalet anmälningar 
har successivt ökat de senaste åren, vilket beror på att 
processerna förbättrats och att kunskapen om kraven i 
de nationella styrdokumenten har ökat. Det finns 
fortfarande skillnader mellan skolenheterna, som bara 
kan förklaras av att det fortfarande finns variationer i 
synsätt och kunskap.  

Under 2021 kommer förvaltningen 
att införa ett digitalt stöd för att 
förenkla arbetet kring kränkande 
behandling. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2020 

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 2020 

16 

Lokalplan 

GRF tar årligen fram en lokalplan. Det är den 
viktigaste åtgärden för att ha kontroll på och 
synliggöra aktuellt läge avseende lokaler och 
framtida behov i relation till stadens tillväxt och 
elevvolymers utveckling. 

 Avslutad Arbete med lokalplan är färdigställt och beslutas på 
nämnd i Januari 2021. 

Utökad dimension 

Kapaciteten i skollokalerna behöver öka. Det 
finns ett antal pågående och planerade projekt för 
utbyggnad och nybyggnad. 

 Avslutad Avstämning av Lokalbehovsresursplan är gjord mellan 
LFF och GRF. I denna plan beskrivs framtida utökade 
behov av lokaler för grundskolan  

Risk för att kompetensen i fritidshem brister 
vilket kan medföra brister i kvaliteten i 
verksamheten 

Andelen i personalen med rätt behörighet har 
minskat vilket kan leda till brister i kvaliteten, 
personalomsättning och hög arbetsbelastning. 
 
Riskbedömning 2020 

16 

Utbildning för att öka behörigheten och 
kompetensen 

Ett särskilt program på högskolan i Borås 
planeras i samverkan mellan högskolan och GRF. 
Programmet syftar till att lämpliga anställda i 
Borås Stad ska arbeta på deltid och studera på 
deltid för att få legitimation för arbete i fritidshem. 
GRF planerar även intern kompetenshöjande 
utbildning för personalen samt utbildning för 
rektorer i att leda fritidshem. 

 Avslutad Under 2020 har Grundskoleförvaltningen genomfört 
följanderiktade åtgärder till personal i fritidshem: 
•Nätverksträffar. 
•Introduktion för obehöriga lärare och lärare som behöver 
stöd i sitt uppdrag. 
• Föreläsning för all personal på skolor och fritidshem på 
temat rastaktiviteter. 
•Webbutbildningar via Skolverkets portal för personal. 
•Arbetsintegrerad lärarutbildning med inriktning mot 
fritidshem. 

Risk för en ökad segregation 

Social oro, resultat i skolan påverkas, risk för 
konflikter. 
 
Riskbedömning 2020 

16 

Fritt och aktivt skolval 

Vårdnadshavare har möjlighet att fritt välja skola 
för sina barn. Grundskoleförvaltningen placerar 
elever utifrån vårdnadshavares önskemål och de 
regler för skolplacering som gäller. Det fria 
skolvalet bedöms öka möjligheten till elevgrupper 
i skolorna med elever från olika bostadsområden. 

 Avslutad Skolvalet inför läsåret 20/21 är genomfört. Det har varit tre 
placeringsomgångar. Den första i februari då beslut gick ut 
till alla som omfattades av skolvalet i förskoleklass, 
årskurs 4 och årskurs 7. Och sedan i mars respektive april 
för de som lämnade in önskemål om skolbyte efter första 
beslutet. Utvärdering är genomförd och redovisas för 
Grundskolenämnden i september 2020. 
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2020 

Bilden av skolan/attraktivitet 

Insatser för att förbättra 
vårdnadshavares/medborgares syn på 
grundskolor i Borås Stad bedöms öka möjligheten 
till val av skolor även utanför det egna 
bostadsområdet. Ett exempel på det är 
inrättandet av spetsklasser och profiler  för att öka 
skolors attraktivitet. 

 Avslutad 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. Den 
strategiska kommunikationsplan samt de indikatorer kring 
bilden av skolan som har tagits fram har ytterligare 
förstärkt arbetet kring bilden av skolan.. 
 
Bilden av skolan lyfts för dialog vid varje uppföljningsmöte 
mellan rektor och verksamhetschef. Särskild 
hjälp/vägledning får skolorna av förvaltningens strategiska 
kommunikatör. Vår bedömning är att skolorna står väl 
rustade i att hantera faktorer som kan komma att påverka 
den positiva bilden av skolan. Frågan om bilden av skolan 
är en naturlig del av skolornas systematiska 
kvalitetsarbete. 
 
Strategisk kommunikatör går igenom förvaltningens 
strategiska kommunikationsplan med tillhörande 
indikatorer vid introduktion av nya rektorer. 
 
Årets skolklimatenkät visar att medelresultatet för detta 
område är lägre jämfört med andra områden, för såväl 
årskurs 4-6 som för årskurs 7-9. Ur ett rektorsperspektiv 
upplevs arbetet med bilden av skolan fortlöpa väl, emedan 
man kan utläsa att eleverna inte delar uppfattningen. 

Risk för psykisk ohälsa bland elever 

Allt fler unga människor mår psykiskt dåligt. 
 
Riskbedömning 2020 

16 

Utveckling av elevhälsoarbetet 

Inom GRF pågår det ett särskilt prioriterat 
utvecklingsarbete för förbättrad elevhälsa. Där 
ingår det främjande och förebyggande arbetet, 
men även tidig upptäckt av elevers stödbehov 
samt att upptäcka och åtgärda frånvaro tidigt. 

 Avslutad Det är ett positivt resultat på frågeställningarna som rör 
psykisk ohälsa på Hälsosamtalen som genomförs i åk 4 
och åk 7. Dock är det tillräckligt många elever som inte 
mår psykiskt bra. Här arbetar elevhälsans personal 
tillsammans med rektorerna och alla elevhälsopersonal på 
skolorna för att tidigt upptäcka elever som inte mår bra. 
Detta sker på olika sätt där Hälsosamtalet är ett sätt att 
upptäcka psykisk ohälsa. Skolorna arbetar också aktivt 
med att anmäla kränkningar till huvudmannen vilket också 
kan vara en del att upptäcka psykisk ohälsa. Vidare håller 
en arbetsgrupp inom elevhälsan tillsammans med några 
rektorer arbeta fram en process med tillhörande dokument 
i Särskilt stödprocessen som ska bidra till att fånga upp 
och upptäcka elevers mående på ett tidigt stadium. 
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2020 

Risk för bristande samarbete med Individ- och 
familjeomsorgsnämnden 

Bristande samarbete kan leda till att elever i 
socialt utsatta situationer inte får adekvat stöd. 
 
Riskbedömning 2020 

16 

Samverkansmöten mellan GRF och IFO 

samverkansmöten mellan IFO och GRF ska 
genomföras regelbundet. I dessa möten deltar 
chefer och andra befattningshavare i relevanta 
positioner. Syftena med dessa möten är att 
förbättra relationer, göra överenskommelser och 
diskutera upplevda problem, allt för elevernas 
bästa i sikte. 

 Avslutad Möte mellan presidier genomfört 200428. Beslöts att 
fördjupa samarbete med bl a tätare möten mellan 
presidierna. Vidare har samarbeten startats om ett 
Närvaroteam, samarbete kring situationen på 
Särlaskolan/Norrby, etc. Det inplanerade mötet den 2 
november 2020 ställdes in mht Coronapandemien. 
Möte mellan FC och VC på respektive nivå har 
intensifierats under hösten 2020, med totalt fem fysiska 
möten. 
 

Samarbete mellan skolor (rektorer och EHT) 
och IFO (socialsekreterare) 

Rutiner och organisation för samarbetet mellan 
rektorer/EHT och socialsekreterare ska förbättras. 

 Pågående 
med avvikelse 

Gemensamma fortbildningsinsatser är genomförda. 
Ramar och fokus för arbete skall förtydligas. 
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Uppföljning Intern kontroll 2020 

Grundskolenämndens beslut 

Godkänner upprättad uppföljning över intern kontroll 2020 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 fattade beslut 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Trygga kommunens tillgångar och förhindra förluster 

• Säkra en rättvisande redovisning som följer god redovisningssed  

• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar. 

Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive 

verksamhetsområde. 

Grundskoleförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2020 utifrån den 

plan som antogs av Grundskolenämnden för 2020 och redovisar iakttagelser 

och slutsatser i medföljande uppföljningsrapport. Granskningen har 

genomförts enligt plan.                

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontroll 2020 (Grundskolenämnden)                     

Samverkan 

FSG 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 
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Uppföljning intern kontroll - 2020 (Miljö- och konsumentnämnden) 
Kategori Verksamhet / 

Process 
Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp

ortör 
Åtgärd Status 

Ekonomi Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att 
felaktiga 
kundfakturor 
skickas ut 

6 Kontroll av rätt 
fakturering 

Stickprov 50 
fakturor varje 
tertial 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Av 150 fakturor 
hittades inga 
avvikelser. Ingen 
åtgärd krävs. 

 
Utförd 

 Ingen åtgärd.  

Risk att Lagen 
om offentlig 
upphandling 
(LOU) inte följs 

9 Kontroll att Borås 
Stads 
direktupphandlin
gsregler efterlevs. 

Stickprov på 
leverantörers 
sammanlagda 
belopp över 
gällande 
direktupphandling
ens 
prisbasbeloppsgr
änser. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Från och med 2015 
används en 
direktupphandlings
modul från Visma 
som ger en bra 
struktur och 
dokumentation av 
genomförda 
direktupphandlingar
. Vid större 
upphandlingar tas 
hjälp av 
Koncerninköp. 
Stickprov visade 
inga avvikelser så 
ingen åtgärd är 
aktuell. 

 
Utförd 

 Ingen åtgärd.  Ekonomi Upphandling 

Risk att ramavtal 
inte följs 

6 Kontroll att inköp 
följer ramavtal. 

Stickprov av vissa 
konton enligt 
upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Stickprov på 13 
olika konton och 
kontroll av 23 
leverantörer visar 
att vi har haft avtal 
med 8 stycken. För 
övriga leverantörer 
har det inte funnits 
några alternativ. 
Ingen åtgärd aktuell 
förutom att påminna 
personalen om att 
kontrollera om avtal 
finns innan inköp. 

 
Utförd 

 Påminnelse till 
personalen om 
att kontrollera om 
avtal finns innan 
inköp. 

 

Egen 
verksam
het 

Posthantering/Dia
rieföring 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 

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

Stickprov 50 
ärenden. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek

Av 50 ärenden 
konstaterades 
följande avvikelser: 
- I sex ärenden 
framgick det inte på 

 
Utförd 

 Informera 
handläggare och 
uppdatera 
användarmanual
er löpande. 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp
ortör 

Åtgärd Status 

ändamålsenligt 
sätt. 

vens 
Varje år 

handlingen när 
ansökan inkommit, 
endast via datumet 
handlingen var 
inlagd i Ecos. 
- I två ärenden var 
datumet för 
upprättande av 
handlingen inte 
samma som på 
skrivelsen 
- I två ärenden var 
inte 
diarieplanbetecknin
gen komplett 
- I ett ärende 
saknades part för 
ärendet 
(Inga ärenden är 
ännu arkiverade 
över till e-arkivet) 
Rutiner tas fram/har 
tagits fram och 
korrigeringar har 
gjorts för det nya 
ärendehanteringssy
stemet så att 
ovanstående 
avvikelser ej kan 
uppstå igen. Inga 
åtgärder är aktuella 
förutom att 
handläggare 
informeras och 
användarmanualer 
uppdateras 
löpande. 

Egen 
verksam
het 

Utskick av 
svarskort 

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

3 Utskick av 
svarskort i 
ansöknings- och 
anmälningsärend
en inom 5 
arbetsdagar. 

Stickprov 50 
ärenden. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Av 50 ärenden 
hittades följande 
avvikelser: 
- I fyra ärenden har 
bekräftelse skickats 
ut efter 5 dagar 
- I åtta ärenden har 
inte allmän 
bekräftelse skickats 
ut, utan istället har 

 
 Utförd 

 Ingen åtgärd.  



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp
ortör 

Åtgärd Status 

svar skickats direkt 
från handläggaren. 
I vissa fall skapas 
ärenden av 
handläggare, 
alternativ kommer 
ansökan/anmälan 
direkt till 
handläggare och då 
skickas ingen 
allmän bekräftelse. 
Ingen åtgärd krävs. 

Egen 
verksam
het 

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

6 Delegationsbeslut 
i tillstånds- och 
anmälningsärend
en inom 20 dagar 
efter kompletta 
handlingar. 

Stickprov 25 
ärenden. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

5 ärenden av 27 
kontrollerade i 
tillstånds- och 
anmälningsärenden 
har tagit längre tid 
än 20 arbetsdagar 
efter att kompletta 
handlingar inkommit 
till förvaltningen. 
Det är viktigt att 
fortsätta informera 
framför allt nya 
medarbetare om 
förvaltningens 
kvalitetsmått, för 
övrigt inga åtgärder. 

 
Utförd 

 Informera framför 
allt nya 
medarbetare om 
förvaltningens 
interna 
kvalitetsmått. 

 

Egen 
verksam
het 

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

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

Komplett 
genomgång. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

8 av totalt 32 
miljörapporter fick 
svar efter den 30 
juni. Två av de åtta 
fick inget svar alls. 
Tyvärr beror 
förseningen resp. 
uteblivet svar på 
omständigheterna 
kring Corona. En 
möjlig förbättring 
som undersöks är 
om automatiska 
påminnelser kan 
läggas in i 
ärendehanteringssy
stemet för dessa 
ärenden. Inga 

 
Utförd 

 Undersöka om 
automatiska 
påminnelser kan 
läggas in i 
ärendehantering
ssystemet för 
dessa ärenden. 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp
ortör 

Åtgärd Status 

övriga åtgärder är 
aktuella. 

Egen 
verksam
het 

Pågående 
ärenden i ECOS 

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

8 Kontroll att 
ärenden avslutas 
korrekt i ECOS 

Stickprov 50 
ärenden 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Av 50 ärenden är 
17 ärenden 
pågående. Av de 17 
pågående ärenden 
fanns det 6 ärenden 
som borde kunna 
avslutas. 
Mail skickas ut varje 
kvartal till 
handläggare om att 
kontrollera om de 
har pågående 
ärenden kan 
avslutas. Inga 
övriga åtgärder är 
aktuella. 

 
Utförd 

 Mailutskick varje 
kvartal till 
handläggare om 
att kontrollera om 
de har pågående 
ärenden som kan 
avslutas. 

 

Egen 
verksam
het 

Dokumenthanterin
gsplan 

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

8 Kontroll att 
upprättad 
dokumenthanteri
ngsplan är aktuell 
och följs. 

Genomgång av 
aktuell 
dokumenthanterin
gsplan. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Arbetet pågår med 
en ny 
dokumenthantering
splan för hela 
förvaltningen och 
beräknas vara 
antagen av 
nämnden till 
sommaren 2021. 

 
Utförd 

med 
avvikel

se 

 Inga ytterligare 
åtgärder. 

 

Egen 
verksam
het 

Kontroll att lokaler 
är ändamålsenliga 

Risk att service 
till kunder 
försämras, lägre 
effektivitet samt 
risk för 
arbetsmiljöstres
s. 

12 Kontroll att 
lokaler är 
ändamålsenliga. 

Kontinuerlig 
bevakning på 
antal anställda 
per rum, 
sammansträdesru
m samt 
gemensamma 
mötesplatser. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Förvaltningens 
behov beskrivs 
årligen i 
Lokalresursbehovsp
lanen som delges 
LFF i början på 
året. 

 
Utförd 

 Inga ytterligare 
åtgärder. 

 

Personal 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 

12 Kontroll att 
förvaltningen har 
en fungerande 
personal-
rekryteringsproce
ss och kompetent 
personal är på 
plats. 

Kontinuerligt 
strategiskt 
ledningsarbete. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Förvaltningen har 
sedan 2019 en 
egen HR-specialist 
på heltid vilket 
underlättar och 
avlastar mycket för 
framför allt cheferna 
på förvaltningen. 
Vidare så har under 
2018 och 2019 

 
Utförd 

 Inga ytterligare 
åtgärder. 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp
ortör 

Åtgärd Status 

utbildning, 
dåliga lokaler 
etc. 

extra lönemedel 
beviljats för att 
kunna behålla 
kompetent personal 
och på så sätt 
också minska 
svårigheten med att 
rekrytera kompetent 
personal. Vid 
introduktion och 
under 
upplärningsfasen 
görs inspektioner 
två och två. 
Förvaltningen har 
en positiv syn på 
praktikanter och 
examensarbetare 
och erbjuder gärna 
praktik respektive 
examensarbeten. 

Styrning 
och 
ledning 

Kontroll av 
styrdokument 

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

6 Kontroll att 
stadens 
styrdokument är 
kända och följs. 

Genomgång av 
alla styrdokument 
på APT under 
året. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Relevanta 
styrdokument gås 
igenom på APT och 
vid behov. 

 
Utförd 

 Inga ytterligare 
åtgärder. 

 

Personal Kontroll SAM Risk att SAM-
hjulet inte följs. 

6 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. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Årshjulet med SAM 
följs i Stratsys i den 
gemensamma 
SAM-kalendern. 

 
Utförd 

 Inga ytterligare 
åtgärder. 

 

Ekonomi Kontroll av avtal 
och taxor 

Risk att avtal 
och taxor inte 
följs. 

6 Kontroll att taxor 
är korrekta, avtal 
följs och att rätt 
antal timmar 
debiteras. 

Kontinuerlig 
uppföljning under 
året. 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Nämnden fastställer 
årligen taxor enligt 
en indexuppräkning 
som tillhandahålls 
av Sveriges 
kommuner och 
regioner, prisindex 
för kommunal 
verksamhet (PKV). 

 
Utförd 

 Ett större arbete 
avseende taxor 
kommer att 
inledas under 
2021. 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp
ortör 

Åtgärd Status 

Risk att den 
politiska 
intentionen som 
föreligger ett 
beslut faller 
bort/misstolkas 
och beslutet får 
en annan 
innebörd än 
avsikten 

9 Kontroll att 
beslutsformulerin
gar i protokoll ej 
kan misstolkas 

Kontrolleras vid 
justering av 
nämndprotokoll 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Inga avvikelser 
hittades. 

 
Utförd 

 En ny utformning 
på 
nämndprotokollet 
är under 
framtagning för 
att ytterligare 
förenkla och 
förtydliga fattade 
beslut. 

 Styrning 
och 
ledning 

Förvaltningsöverg
ripande 

Risk att alla 
ledamöter/partie
r ej får alla 
utskick från 
förvaltningen 

6 Kontroll att 
utskick av 
handlingar når 
fram till alla 
mottagare 

Säkerställa 
korrekt 
kontaktinformatio
n inför varje 
utskick 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Inga avvikelser 
hittades. 

 
Utförd 

 Ingen åtgärd.  

Egen 
verksam
het 

Dataskyddsförord
ningen (GDPR) 

Risk att 
personuppgifter 
eller annan 
känslig 
information röjs. 

12 Kontroll att 
innehåll i 
verksamhetssyste
men uppfyller de 
nya kraven 

Kontroll av 
informationen i 
verksamhetssyste
men med hjälp av 
inventeringsverkty
g 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Arbetet pågår 
kontinuerligt med 
GDPR-
anpassningar. Vid 
uppgraderingar av 
IT-systemen gör 
leverantörerna 
anpassningar. 

 
Utförd 

 Under 2021 
kommer arbetet 
att fortsätta med 
att bland annat 
uppdatera 
säkerhetsklassni
ngen för våra IT-
system, 
uppdatera 
registerförtecknin
gen, 
webbutbildning 
IT-säkerhet / 
GDPR för 
samtliga 
medarbetare, 
översyn av 
rutiner kring 
GDPR, e-post 
och 
dokumenthanteri
ngsplanen, 
upprensning av 
gemensamma 
mappar samt 
framtagning av 
regler kring 
mappstruktur. 

 



Kategori Verksamhet / 
Process 

Riskbild Risk Kontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapp
ortör 

Åtgärd Status 

Risk att mål och 
uppdrag 
avseende 
ekonomi och 
verksamhet från 
nämnden inte 
uppfylls inom 
ekonomiska 
ramar. 

16 Kontroll att 
nämndens mål 
uppfylls samt att 
uppdrag utförs 
inom de 
ekonomiska 
ramarna 

Ekonomisk- och 
verksamhetsuppf
öljning varje 
månad 

Period 
2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje år 

Kontinuerlig 
uppföljning görs 
genom 10-dagars, 
pluppsamtal samt 
budgetuppföljningar
. Uppdrag och 
indikatorer 
kommenteras och 
rapporteras med 
aktuell status i 
tertial- och 
bokslutsrapporterna
. 

 
Utförd 

 Inga ytterligare 
åtgärder. 

 Styrning 
och 
ledning 

Måluppfyllelse 

Uppföljning 
verklig tillsyn 
jämfört med 
planerad tillsyn 

12 Uppföljning 
verklig tillsyn 
jämfört med 
planerad tillsyn 

Uppföljning 
verklig tillsyn 
jämfört med 
planerad tillsyn 
enligt beslutade 
tillsynsplaner 

Period 
År 2020 
 
Kontrollfrek
vens 
Varje tertial 

På grund av Covid-
19 har den 
planerade tillsynen 
till stor del ersatts 
av annan tillsyn, 
vilket betyder att de 
beslutade 
tillsynsplanerna inte 
kunnat följas helt 
under 2020. 

 
Utförd 

med 
avvikel

se 

 Uppföljning sker i 
samband med 
tertial- och 
årsrapporter. 
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 Miljö- och konsumentnämnden 

Uppföljning intern kontroll 2020 

Förslag till beslut 
Miljö- och konsumentnämnden godkänner uppföljningen av intern kontroll 2020. 

Sammanfattning 
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. 

Ärendebeskrivning 
Enligt Borås Stads regler för intern kontroll ska varje nämnd och bolagsstyrelse 
upprätta en organisation för sin interna kontroll, och anta regler och anvisningar för 
denna. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska löpande följa upp det interna 
kontrollsystemet inom sitt verksamhetsområde. Varje år ska en plan för denna 
uppföljning, samt en riskanalys av rutiner och processer, antas av nämnd och 
bolagsstyrelse. Varje nämnd och bolagsstyrelse ska i samband med årsredovisningen 
redovisa resultatet av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. Nämnden ska 
försäkra sig om att granskningarna enligt den interna kontrollplanen genomförs, och 
vidta åtgärder som säkerställer att den interna kontrollen är tillräcklig. 

Miljöförvaltningens bedömning 
Miljöförvaltningen har genomfört intern kontroll för 2020 utifrån den 
plan som antogs av Miljö- och konsumentnämnden 2019-09-24, § 269 för 2020 och 
redovisar resultat i medföljande uppföljningsrapport. Sammanlagt har 19 riskbilder 
följts upp inom områdena styrning och ledning, personal, ekonomi och egen 
verksamhet. Granskningen har genomförts enligt plan. 

Konsekvensbedömning 
Miljö- och konsumentnämndens årliga uppföljning av förvaltningens risker i 
verksamheten har en påverkan på ekonomisk, social och ekologisk dimension och är 
ett sätt för nämnden att styra att risker identifieras och hanteras inom alla områden. 
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Kategori Verksamhet /Verksamhet /
ProcessProcess

RiskbildRiskbild Riskbedömning KontrollmomentKontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör ÅtgärdÅtgärd Status

Personal Samtliga verksamheter Risk för sårbarhet i organisationen 9 Antal sjukskrivningar som påverkar
verksamheten negativt

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Maria
Zetterström
Tuvegran

Genomgång och
uppföljning

Egen
verksamhet

Hantering av
konstsamling

Risk för skador på konstsamling 9 Rutiner för konsthantering Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Eva
Eriksdotter

Inventering och
åtgärdsplan

Att förvaring av konst är
ändamålsenlig

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Eva
Eriksdotter

Pågår, lokalerna är inte
ändamålsenliga

Konstinventering Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Eva
Eriksdotter

Inventering slutförd

Styrning och
ledning

Verksamhetsplanering Svårighet att göra långsiktiga
planeringar

9 Översyn Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Katarina
Sparre

Genomlysning av uppdrag
och mål,
verksamhetsplaner

Egen
verksamhet

Säkerhet och trygghet Terroraktion 8 Kontrollera säkerheten Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Katarina
Sparre

Riskbedömning

Styrning och
ledning

Mål och uppdrag Risk att verksamhet ej bedrivs
ändamålsenligt och effektivt

9 Förvaltningens arbete och
uppföljning av mål och uppdrag

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Katarina
Sparre

Genomlysning av uppdrag
och mål,
verksamhetsplaner

sida 1 av 2 (2021-02-01)



Kategori Verksamhet /Verksamhet /
ProcessProcess

RiskbildRiskbild Riskbedömning KontrollmomentKontrollmoment Uppföljning Analys Status Rapportör ÅtgärdÅtgärd Status

Förvaltning agerar utan
beslutsunderlag

9 Genomgång av handlingar och rutin
för beslut

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Evelina
Lövnord

Genomgång av handlingar
enligt process

Hot och våld 9 Bedömning om beslutet kan få
oönskade effekter

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Evelina
Lövnord

Riskbedömning

Egen
verksamhet

uppdrag som inte kan
genomföras

Uppdrag är inte relevanta eller
genomtänkta

9 Jämförelse av grunduppdrag och
reglemente

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Katarina
Sparre

Kontroll och jämförelse

sida 2 av 2 (2021-02-01)
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Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2020 och 

översänder denna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen för kännedom.  

Sammanfattning  

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den 

politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. 

Fokus har under 2020 varit att identifiera risker inom den egna verksamheten. 

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. 

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 av Intern kontrollplanen.      

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 2020 har fokus varit på att identifiera risker inom Kulturförvaltningens 

verksamheter. Under året har verksamheterna arbetat löpande med att åtgärda 

risker på verksamhets nivå.  
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2(2) 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontrollplan - 2020                 

Samverkan 

FSG 2021-02-09. 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden godkänner uppföljning av intern kontrollplan 2020 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. 
Fokus har under 2020 varit att identifiera risker inom den egna verksamheten. 
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. 
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 av Intern kontrollplanen.      

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontrollplan – 2020 
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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. 

Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt finna förbättringsområden för att förebygga framtida 

avvikelser och minska riskerna för att fel uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis; 

• Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

• Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

• Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m 

Riskanalysen är viktig för att kartlägga största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys, interna kontroll genomförande och uppföljning av 

denna. 

Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern 

kontroll. Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när 

kontrollerna ska göras. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. Om risken bedöms vara hög (9 och högre) bör 

riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska detta kommenteras. Nämnden kan även välja att i intern 

kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning. 

Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, personal och egen verksamhet. 

Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras och möjligheter till förbättring identifieras. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Verksamhetsplanering Översyn 
 
Översyn av hur verksamhetsplaneringen 
påverkas av den interna budgetprocessen. 

Översyn och analys av hur verksamhetsplaneringen påverkas 
av den interna budgetprocessen. men har gjort en 
genomlysning av uppdrag och mål samt framtagande av 
verksamhetsplaner för att kunna förbättra planeringen. 
Det här berör hela Borås Stad och budgetprocessen är ett av 
områdena i arbetet med tillitsresan, vi avvaktar denna rapport. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Mål och uppdrag Förvaltningens arbete och uppföljning av mål 
och uppdrag 
 
Kontroll av alla förvaltningens uppdrag och 
mål i förhållande till resurser, samt styrning 
från kommunala, regionala och nationella 
aktörer. 

Kontroll av alla förvaltningens uppdrag och mål i förhållande till 
resurser, samt styrning från kommunala, regionala och 
nationella aktörer. Kontrollen ger svar på hur förvaltningen 
arbetar med tilldelade mål och uppdrag, hur prioriteringar görs, 
samt hur man arbetar med analys och åtgärdsplaner vid 
ofullständig måluppfyllelse. Samtliga verksamheter har tagit 
fram verksamhetsplaner och gjort en genomlysning av uppdrag 
och mål. 

 

Genomgång av handlingar och rutin för 
beslut 
 
Genomgång av rutin för handlingar, 
processbeskrvining 

Genomgång av handlingar med förvaltningschef, godkända 
handlingar skickas sedan till ordförande för godkännande innan 
utskick till presidium. Slutligt beslut tas på nämnden. KuF följer 
Borås stads nämndprocess. Genomgång av handlingar enligt 
process. 

 

Bedömning om beslutet kan få oönskade 
effekter 
 
Riskbedömning vid beslut som kan få 
oönskade effekter 

Riskbedömning görs, vilka kan påverkas, vilka åtgärder tas för 
att minska risken, vilken avsändare skickar beslutet.  

 

2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Samtliga verksamheter Antal sjukskrivningar som påverkar 
verksamheten negativt 
 
Genomgång av längre sjukskrivningar 

Genomgång av längre sjukskrivningar och hur dessa har 
påverkat verksamheten. Analys av resultat, finns det något som 
kan förbättras eller undvikas. Detta arbete kommer fortsätta att 
genomföras. 

 

2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Hantering av 
konstsamling 

Rutiner för konsthantering 
 
Kontroll av rutiner för konsthanteringen 

Kontinuerliga kontroller av konsthanteringen har skett under 
året även, en kontroll av rutiner för konsthanteringen för den 
egna konstsamlingen har gått igenom samt påpekande av 
brister som kvarstår. 
En inventering är genomförd och en åtgärdsplan är framtagen. 

 

Att förvaring av konst är ändamålsenlig 
 
Kontroll och stickprover på förvaring av konst 

Varje år genomför stickprov vid flera tillfällen på förvaring av 
konst. Brister finns då lokalerna inte är ändamålsenliga. Arbete 
pågår eftersom lokalerna är inte ändamålsenliga. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Konstinventering 
 
Genomföra en inventering i syfte att 
kvalitetssäkra arbetet 

Kontroll av inventeringen för konstsamling i syfte att 
kvalitetssäkra arbetet efter systembyte och personalbyte. 
Inventering slutförd och arbetet fortsätter att kvalitetssäkras. 

 

Säkerhet och trygghet Kontrollera säkerheten 
 
Riskbedömning vid arrangemang 

Bedömning och säkerhetsöversyn och risker som kan uppstå, 
riskbedömning vid arrangemang. Vid de flesta arrangemang har 
en riskbedömning gjorts och CKS har kontaktats vid behov.  

 

uppdrag som inte kan 
genomföras 

Jämförelse av grunduppdrag och reglemente 
 
Jämföra att grunduppdrag, reglemente och 
uppdrag utanför budget är i linje med 
varandra 

Utgår från grunduppdrag och reglemente och uppdrag utanför 
budget är i linje med varandra. Kontroll och jämförelse. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 
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§ 19 Dnr LFN 2021-00039 1.2.4.1 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 
Lokalförsörjningsnämnden 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten samt 
att översända densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2000 § 123 ska 
nämnderna upprätta en intern kontrollplan, vars resultat årligen ska redovisas 
för Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 

Lokalförsörjningsnämnden fastställer årligen en intern kontrollplan som syftar 
till att följa upp att verksamheten når sina mål, att riktlinjer följs och kontroller 
genomförs. 

Lokalförsörjningsnämndens kontrollplan är integrerad i förvaltningens 
kvalitets- och miljölednings-system (ISO). Varje år utför förvaltningens 
internrevisorer stickprovskontroll på rutinerna som ingår i verksamhets-
systemet.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2020 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

Lokalförsörjningsnämndens beslut 

Lokalförsörjningsnämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten samt 

att översända densamma till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Kommunfullmäktiges beslut den 21 september 2000 § 123 ska 
nämnderna upprätta en intern kontrollplan, vars resultat årligen ska redovisas 
för Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen. 
 
Lokalförsörjningsnämnden fastställer årligen en intern kontrollplan som syftar 
till att följa upp att verksamheten når sina mål, att riktlinjer följs och kontroller 
genomförs. 
 
Lokalförsörjningsnämndens kontrollplan är integrerad i förvaltningens 
kvalitets- och miljölednings-system (ISO). Varje år utför förvaltningens 
internrevisorer stickprovskontroll på rutinerna som ingår i verksamhets-
systemet.    
 
               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2020                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Nils-Åke Björklund 

Mötesordförande 

Anders Waldau 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
Uppföljning Intern kontroll 2020 

Lokalförsörjningsnämnden 
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1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Delegation Uppföljning av beslutsärenden enligt 
delegation. 
 
Stickprov 

Samtliga beslutsärenden på delegation följs upp på respektive 
nämndmöte. Inga avvikelser har noterats. 

Bevakning av momentet avslutas 
 

Lokalförsörjningsnämnde
ns prövande roll 

Förvaltningen upprättar beslutsunderlag med 
kalkyler för varje investering. Förändringar till 
följd av politiska beslut som inte är 
fastighetsekonomiskt optimala och går utöver 
lagd budget redovisas till nämnden. 
 
Uppföljning och redovisning till ledningsgrupp 
och nämnd. 

Förändringar hanteras löpande i projekten och har informerats 
inför beslut i Lokalförsörjningsnämnden. 
 

Bevakning a momentet avslutas 
 

Kommunikation Säkra förståelse för underlag inför beslut. 
 
Uppföljning/utvärdering av nämndmöten med 
presidiet 

På presidiemötet den 19 januari lyftes frågan om hur 
beslutsunderlagen har uppfattats under året. Har informationen 
varit tillräcklig och tydlig? Samtliga presidieledamöter har 
uppfattat beslutsunderlagen som tillfredsställande. 

Bevakning av momentet avslutas 
 

Lokalresursplanering Kontroll av att 
lokalresursplaneringsprocessen fungerar, 
särskilt fokus på nya förvaltningar. 
 
Löpande informations- och 
avstämningsmöten 

Genomgångar har genomförts med de stora förvaltningarnas 
Presidie och ledningsgrupper. Responsen har varit positiv. 
Möten med presidier flyttades från våren till hösten på grund av 
situationen med Covid-19. 

Bevakning av momentet avslutas 
 

1.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kompetensförsörjning I medarbetarsamtalet upprätta 
kompetensutvecklingsplan. Utifrån kravprofil 
anpassa/utveckla rekryteringsannonser. 
 
Uppföljning av genomförda 
medarbetarsamtal och undertecknande av 
blankett. 

I samband med medarbetarsamtal har 
kompetensutvecklingsplaner upprättats enligt Borås Stads 
rutiner. 
 
Rekryteringsannonserna har under året förändrats där 
nödvändig kompetens på ett tydligare sätt framgår. Där extern 
rekryteringskonsult använts har kravprofilen på ett utförligare 
sätt kommunicerats. 

Bevakning av momentet avslutas 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Geneomföra NMI-undersökning och 
analysera förvaltningens svarsfrekvens. 
 
Uppföljning av NMI-målet Hållbart 
medarbetarengagemang. 

Under 2020 har ingen NMI-mätning genomförts. Förvaltningen 
har fortsatt arbeta med resultatet av 2019 års mätning. 
Svarsfrekvensen 2019 uppgick till 100 procent. Förvaltningen 
har sedan 2008 arbetat systematiskt med resultatet av 
genomförda NMI-undersökningar. Rutinerna har visat sig vara 
tillfredsställande under lång tid varför bevakning av momentet 
avslutas. 

Bevakning av momentet avslutas 
 

Personalomsättning Anlita konsulter som en tillfällig lösning. 
 
Arbetsbelastning tas upp i det årliga 
medarbetarsamtalet och uppfölj 
ningssamtalet. Mätstickan används. 

Det har under året inte varit några uppsägningar som påverkat 
organisationens arbetsbelastning i någon högre utsträckning. 
Situationen med Covid-19 har påverkat till viss del och vid 
behov har vår fastighetsjour (SOS Alarm) eller Serviekontoret 
anlitats för att täcka upp behovet. 

Bevakning av momentet avslutas 
 

1.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten,YY-kod korrekt finns på 
fakturan, F-skatt, organisationsnummer, 
genomgång av attestförteckningar, ej egen 
attest. 
 
Stickprovsstorlek 1-2% 

Uppföljning har skett månadsvis. Stickprov om 10 fakturor har 
tagits per månad. Tre av de tio stycken fakturor har visat 
avvikelse i form av felaktiga/saknade YY-kod. Felaktigheter 
rättas löpande varför bevakning av momentet avslutas. 

Bevakning av momentet avslutas 
 

Kontroll av F-skatt, förfallodatum, 
fakturaadress, referenskod, 
organisationsnummer, belopp, moms, 
original 
 
Stickprov, 20 fakturor/månad 

Samtliga stickprov har gjorts förutom i juli. Inga avvikelser 
noterades bortsett från felaktiga eller avsaknad av YY-kod. 
Felaktigheter rapporteras/åtgärdas löpande. 
 
 

Bevakning av momentet avslutas 
 

Har vara/tjänst inhandlats på rätt sätt samt 
har rätt förvaltning betalat 
 
Stickprov, 20 fakturor per månad 

Samtliga direktupphandlingar har gjorts i upphandlingsmodulen 
eller via offentlig upphandling varför inga avvikelser kan uppstå. 

Bevakning av momentet avslutas 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 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 
 
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

Det har utförts en stickprovskontroll av fakturor avseende 
aktuellt området. Alla transaktioner med ett belopp om 500 kr 
eller mer har granskats. Inom varje ansvar har samtliga fakturor 
upp till 15 st granskats. För de ansvar där antalet fakturor 
överstiger 15 st har ett urval gjorts på den överstigande delen. 
Totalt har 40 fakturor granskats. Granskningen visar att några 
fakturor saknar underlag med uppgifter om deltagarlista och 
innehållsförteckning. I två fall hade fakturorna felaktig attest och 
i tre fall hade fel moms angetts. Felaktigheter rättas löpande 
varför bevakning av momentet avslutas. 

Bevakning av momentet avslutas 
 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Kontroll av rätt fakturering, korrekta 
inkomstuppgifter 
(äldreomsorg/funktionshinderverksamhet) 
 
Stickprov i verksamhetssystem 

Det har kontrollerats 20 stycken kundfakturor. Kontrollen visar 
att det inte finns felaktiga debiteringar. 

Bevakning av momentet avslutas 
 

Upphandling Avstämning av  Agresso mot upphandlingar i 
Tendsign. 
 
Avstämning av Agresso mot upphandlingar i 
Tendsign och direktupphandlingsmodulen. 

Granskning visar att upphandlingar följer lagar och Borås Stads 
regler. Inga avvikelser har noterats. 

Bevakning av momentet avslutas 
Fortsatt bevakning av momentet. 

Att upphandlingen är gjord i 
direktupphandlingsmodulen på korrekt sätt. 
 
Stickprov av gjorda direktupphandlingar. 

Modulen tillåter inte att felaktigheter begås vid upphandlingen 
avseende de olika momenten. 5 stickprov gjordes avseende 
handlingar. Inga avvikelser noterades. 

Bevakning av momentet avslutas 
 

Bevakning av momentet avslutas 
 

4 stickprov av upphandlingar gjorda i 
direktupphandlingsmodulen. 
 
Stickprov 20 fakturor/månad 

5 stickprov gjordes avseende handlingar. Inga avvikelser 
noterades. 

Bevakning av momentet avslutas 
Fortsatt bevakning av momentet. 

Kontroll av utvärderingsprocessen avseende 
avtal där bedömningar utöver lägsta pris 
görs. 
 
Samtliga handlingar i ärendet granskas. 

Samtliga anbud som antagits under året har varit med lägsta 
pris. 

Fortsatt bevakning av momentet. 
 

1.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 



Lokalförsörjningsnämnden, Uppföljning Intern kontroll 2020 5(5) 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Ny organisation Frågan diskuteras regelbundet i 
ledningsgruppen. 
 
Arbetsbelastning tas upp i det årliga 
medarbetarsamtalet. Mätstickan används. 

Under perioden har situationen på grund av Covid-19 
diskuterats på ledningsmöte en gång per vecka. De flesta 
medarbetare har varit på plats men i några fall har frånvaro 
orsakat en högre arbetsbelastning på övriga medarbetare. 
Vissa förändringar har gjorts exempelvis schemalagd närvaro 
vilket förbättrat situationen. 
 
Distansarbetet har till vissa delar påverkat upplevelsen av den 
psykosociala arbetsmiljön negativt.  

Bevakning av momentet avslutas 
Uppföljning av 
organisationsbelastning fortsätter att 
genomföras på ledningsmöte en gång 
per vecka. 

Upphandling Inkomna anbud överstiger 
investeringsbudget. 
 
Bristande finansiering kan innebära 
förseningar och ev stopp i projektet. Kontroll  
för ett fåtal projekt av att uppdatering av 
dokument i processen samt prognoser görs. 

Vid ev. händelse sker avstämningar och uppföljning av anbud 
och delpriser mot gjort kalkyl. 
Vi upplever en ökad konkurrens på marknaden vilket påverkar 
våra upphandlingar positivt. Således har vi inte noterat någon 
avvikelse. 

Bevakning av momentet avslutas 
 

2 Uppföljning direkta åtgärder 
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01. Rapport till ledningen

Baserat på resultatet av revisionen rekommenderar revisionsteamet ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 certifiering
av Lokalförsörjningsförvaltningen Borås Stad.

Bra resultat. En mindre avvikelse har noterats vid revisionen och den berör brister i att hålla rutiner för SBA levande
fullt ut.

Handlingsplan har tagits fram för den mindre avvikelsen. Åtgärder är införda i rapporten inkl ansvarig, tid och
status.
Fortsatt certifiering mot ISO 9001 och ISO 14001 rekommenderas.

Revisionsledaren bekräftar att kontraktsuppgifterna för ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 är korrekta. Detta omfattar
de ändringar som krävs till följd av resultatet från steg 1 revisionen (inklusive ändringar i omfattningen, antalet
dagar för Steg 2 revisionen, samt antalet dagar för efterföljande surveillancebesök).

Ständiga förbättringar:
LFF arbetar med fokusområden/ handlingsplaner, som täcker in både kvalitet och miljö, för verksamheten. Dessa
följs upp regelbundet på nämndmötena.
Riskanalys görs i kontrollplanen som uppdateras årligen med genomförda åtgärder och utvärdering.

Revisionsresultat:

Områden för högsta ledningens uppmärksamhet:

* Verksamheten behöver säkerställa att ledningssystemet hålls uppdaterat. Placering i ny plattform kan leda till
detta.
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02. Logg för revisionsnoteringar

Där en standards krav skiljer sig från standarddefinitionen nedan, är standardens krav de gällande.

Stor avvikelse
Avsaknaden av, eller misslyckande att uppfylla, införa och underhålla, ett eller flera ledningssystemskrav, eller en situation vilken, baserat på tillgängliga objektiva
bevis, skulle väcka betydande tveksamheter avseende ledningssystemets förmåga att leverera resultat som krävs enligt aktuella revisionskriterier eller för att
uppnå:
• de åtaganden som organisationen har gjort i sin policy, mål eller gentemot allmänheten
• uppfyllelse av tillämpliga myndighetskrav
• överensstämmelse med tillämpliga kundkrav.

Mindre avvikelse
En upptäckt/notering som indikerar en svaghet i det införda och underhållna ledningssystemet, men som inte har en betydande inverkan på ledningssystemets
förmåga att uppfylla ett krav, eller som riskerar systemets leveransförmåga, och som behöver behandlas för att säkerställa systemets framtida duglighet.

Revisionskriteria (Paragraf) ISO 14001:2015 ( 8.2 )2795670_GOTJWZ01Referensnr

Utfärdandedatum 17-februari-2020Mindre avvikelseGradering

Process / aspekt SBANyStatus

Sturegatan 36,Borås,SEPlats(er)

Avvikelse Organisationen brister i att hålla rutiner för SBA levande fullt ut.

Bevis - Gränsdraganingslista senast uppdaterad 2018, dessa skall
dokumenteras för varje år.
- Provningsprotokoll brandskydd inte dokumenterat under 2019, skall
göras kvartalsvis/månadsvis.
- Utrymningsövning gjordes senast 20180925. Den skall göras 1
gång/år enligt SBA Borås stad 20120322
- Årsalmanacka har inte uppdaterats sedan 2017.

Föreslagen korrigering, korrigerande
åtgärd/er och tidsplan.

Se wordfil med handlingsplan där det även framgår tid för åtgärderna,
ansvarig och staus i arbetet

* Gränsdragningslistan ska uppdateras och undertecknas
* Upprättande av provningsprotokoll 2020
* Utrymningsövning
* Nya FIP:are (första insatsperson)
* Uppdatering av årsalmanacka
* Ny administrativ brandskyddskontrollant

Samtliga åtgärder är enligt handlingsplanen klara senast den 30 aprirl
2020.

Korrigering

Grundorsaksanalys Ordinarie administrativ Brandskyddskontrollant (SBA) är
långtidssjukskriven och har initialt inte blivit ersatt.

Krav Dokumentation skall hållas aktuell enligt krav i SBA pärmen.
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Korrigerande åtgärd/er

Datum för stängningLR har granskat och säkerställt
implementeringen av genomförda
åtgärder.
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03. Sammanfattning av revisionen

Uppföljning av ledningens utveckling av processbeskrivniingarna.
* Uppföljning av Tema för 2019 nedan. Förenkla ledningssystemet.
* Granskning av ny process för kundservice och felanmälan.
* Granskning av fler projekt med prorjektledare involverade.
* Granskning av fastighetsförvaltning avseende Befintliga fastigheter, Inhyrda fastigheter och arbetet med P
certifiering (inomhusmiljö)

Deltagare på öppnings- och slutmöte:
Anders Waldau, Förvaltningschef
Lena Zetterberg, enhetschef stab

Introduktion:
Omfattning, revisionsmetodik, tystnadsplikt, gradering av avvikelser, fokusområden, scop, revisionsplan gicks
igenom på startmötet.

Detta var ett Förnyelserevision- besök, genomfört i enlighet med mål som tidigare meddelats kunden. Målet för
nästa besök, inkluderande tillämpliga besöksspecifika mål (tema/ fokus), är bekräftat i bifogad revisionsprogram/-
plan.

Syfte med besöket:

Valda fokusområden:
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Revisor:Byggprocessen Skold, JohanRevision av: Kundens
representant:

Bahara Ali,
Projektledare

Bygg processen från initativ till färdig byggnad inkl beslut, samverkan, projektorganisation, planering, inköp,
upphandling av konsulter och entreprenör, etc
Investeringsplan, Dokumentstyrning, Kommunikation med framtida brukare, Projekteringsledning, forum för
uppföljning, Avrop från ramavtal avseende arkitekter, kontraktsmöte, konstruktörer, installationskonsulter, ÄTA -
Hantering, kommunikaion med kund i projektet, Byggmöten & Projekteringsmöten, ekonomiskk uppföljning,
budgetarbete mm

Projekt
Vildmarken Förkola (62013), Nybygnation.

Revisionsspår och källor till bevis:

Bygg processen har utvecklats och är fungerande i organisationen, rutiner är tydliga och följs på ett bra sätt. Dock
har konstaterats att det fortfarande finns gamla ej gällande dokument kvar i ledningssystemet. Överväg att förenkla
processen Startmöte/kontraktsmöte där projektplan (som bilaga) kompletterar minnesanteckninger som är själva
"protokollet".
Egna planeringsdolument i excel med räknesnurror för hantering av budget mm. Antingen skall dessa
kvalitetssäkras och implementeras i ledningssystemet eller tas bort.  Tag fram gemensamma rutiner för detta.
Drönare har använts för att tydligt visa arbetsplatsen i olika skeden i projektet, på ett trevligt och överskådligt sätt.
Entreprenörers Projektplan som beskriver, utifrån alla relevanta områden, hur respektive område skall hanteras i
projektet bör styras upp och tydliggöras utifrån LFF's riktlinjer och behov. Projektplanen skall vara aktuell och
uppdateras vid behov.
Överväg att se över planeringsverktyget Power Project som ett alternativ inför beslut om ev köp av
planeringsverktyg.

Utvärdering och slutsatser:

Projekt Vildmarken Förskola
* Dokumentation från Upphandling av Storköksentreprenör saknas.
* Byggprocessen håller på att utvecklas avseende upphandling projektörer och byggentreprenörer
* Gamla dokument kan fortfarande konstateras vara kvar i ledningssystemet. Ex B4.2.1 och B4.1.1 som är rutiner
med olika namn på dagordning Kontroll / Statistik.
* Ledningssystemet upplevs som besvärligt och behöver ses över. Beslut i ledningen har tagaits om att Canea-
systemet skall användas. Arbetet bör påbörjas omgående.
* Kvalitets- & Miljöplan (Totalentreprenör) bör ses över och tydliga krav på vad denna skall innehålla bör utvecklas.
Se er AF-del där ni stipulerar vad ni vill att leverantörer (Entreprenörer) skall ha kunskap om inom och vad som
skall säkerställa rätt kvalitet inom respektive ansvarsområde i projektet.Bland annat riskanalys och hur detta skall
genomföras.

Områden som skall uppmärksammas:
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Revisor:Ledningsprocesse
n

Skold, JohanRevision av: Kundens
representant:

Anders Waldau
Lena Zetterberg

Förändringar i organisationens kontext, Ledningens genomgång, Internrevision, Ständiga förbättringar, Styrning av
förändringar i ledningssystemet och i organisationen, Korrigerande åtgärder, Systemplanering, Avvikelsehantering,
Ledningssystemets prestanda gentemot uppsatta mål och mätetal.

Revisionsspår och källor till bevis:

Ledningsprocessen inkl uppföljning av verlsamheten fungerar bra. Interna revisioner behöver på ett tydigare sätt
planeras så att alla standernas krav revideras. Utöver detta kan kompletterande interna revisioner med fördel
genomföras i syfte till att se hur vissa specifika rutiner/processer fungerar och om de är effektiva.
Organisationen består av ca 40 medarbetare idagsläget. De förbättringsområdena som lyfts upp på förra rapporten
har tagits omhand och visst arbete kvarstår som ex Interna Revisioner. Mätning av kundtillfredsställelsen är ett
område som behöver ses över. Nöjdheten från kunderna redovisas på Ledningens genomgång.
Övriga förvaltningar som har koppling till Lokalförsörjningsförvaltningen hanterar samverkan via dialogmöten  för att
skapa samsyn kring kommunens samlade behov. Detta fungerar bra. Det är 15 förvaltningar i kommunen. LRP -
processenm och LBP - processen presenterades - Investeringsplan på lång siskt och resultat är väl uppstyrt.
Uppföljning av Kontrollplanen.
LFF arbetar med fokusområden/ handlingsplaner, som täcker in både kvalitet och miljö, för verksamheten. Dessa
följs upp regelbundet på nämndmötena.
Riskanalys görs i kontrollplanen som uppdateras årligen med genomförda åtgärder och utvärdering.

Utvärdering och slutsatser:

* Interna revisioner behöver på ett tydigare sätt planeras för hela ledningssystemet.
* Mätning av kundtillfedsställelsen behöver utvecklas så att detta blir till nytta. Detta är uppmärksammat av
ledningen och diskuteras.
* En del gamla dokument finns fortfarande kvar i ledningssystemet. Detta skulle enligt förra rapporten tas omhand.

Områden som skall uppmärksammas:
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Revisor:Miljöledning, P
cerifiering och
inköp/upphandling

Skold, JohanRevision av: Kundens
representant:

Richard Svanberg,
AC
Irene Andersson,
Miljösamordnare

Borås Stads mål och målarbetet på LFF. Miljöaspekter, värdering av miljöaspekterna, övervakning och mätning av
betydande miljöaspekter, Summering av miljöprestanda till ledningen, Sunda Hus, Energiförbrukning,
Sttrålskyddsmyndighetens krav avseende radon i material och i mark. LFF Miljöstatistik 2019, Vad följs upp på
ledningens genomgång?
KeepAnAye system/verktyg för rapportering av statistik utifrån mätningar , livscykelperspektiv, GFU, Tendsign mm

Projekt:
Sjömarken Skola

Revisionsspår och källor till bevis:

Ett av miljömålen är att husen skall förbruka 30% mindre el än BBR. Detta är ett mål som nu skall ses över med
anledning av förändringar i BBR.
P certifiering genomförs i fastigheter efter beslut av LFF för ombyggnatioiner och nybyggnationer. RICE följer upp
arbetet, för att det skall kunna ställa ut certifikat på, ett tydligt sätt. P certifiering omfattar 9 funktionskrav. P
Certifiering fungerar bra.
Sunda Hus följs och hanteras i alla fastigheter

Utvärdering och slutsatser:

* Se över vlika miljömätningar som är intressant att följa upp med trender årsvis.
* Vad och hur som skall redovisas på ledningsgruppsmöte och/eller på Ledningens Genomgång bör fastställas.
Skapa ett bra beslutsunderlag.
* Sammanställning av LFF Energistatistiklista med information som är tydligt underlag för ledningens övergripande
uppföljning bör fastställas

Områden som skall uppmärksammas:
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Revisor:Förvaltningsproces
sen,
Förebyggande
underhåll egna
fastigheter

Jessika WallqvistRevision av: Kundens
representant:

Sören Larsson

Delegationsordning
Processen i iBinder inkl rutiner, e. Fastighetsdrift planerat underhåll 20151001, Felavhjälpande underhåll-
Ärendeghantering 201510001
Förvaltningsprocessen 20160627
Ärendehantering
Kundönskemål
Ramavtal dift och förvaltning, stickprov Servicekontoret
Intern kommunikation, Back- up, 3x3 möten , Förvaltarmöte 20200131
114690 Underhållsplan, stickprov beställning Mariagården 20200207 beslysningsprojekt
Assemblin, offert 20200122
Engelbrektsskolan , OVK 20190627

Revisionsspår och källor till bevis:

God styrning kan visas. Väl inarbetade rutiner och god uppföljning.

Utvärdering och slutsatser:

Några processer i iBinder saknas hos den reviderade, ex Stödprocesserna och Hyresprocessen. Säkerställ att alla
har tillgång till relevanta processer.

Se till att 3x3 möten tas upp, dessa är viktiga om någon blir frånvarande.

Områden som skall uppmärksammas:
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Revisor:Nödlägesberedska
p, Infrastruktur, IT
och
verksamhetsmiljö

Jessika WallqvistRevision av: Kundens
representant:

Per- Erik Rylander,
Lena Zetterberg

Krispärm
Brandskyddspärm
Första Insats Person
Introduktion av brandskydd vid nyanställning 20190328
Krispslan, anhöriglistor
Rutin ledningens ansvar krisberedskap 2015
IT- utlagd process

Revisionsspår och källor till bevis:

Den person som varit ansvarig för SBA är långtidssjukskriven. Dokumentationen i pärmen har inte blivit
uppdaterad. Bra rutiner för krisberesksap finns och är väl förankrade, har används ex. vid oväder. Alla IT- system
sköts via Borås stad.

Utvärdering och slutsatser:

Dokumentation gällande systematiskt brandskyddsarbete brister, se mindre avviklse.

Se över krisberedskapspärmen, skall den finnas fysiskt? Alla information finns på Borås stads hemsida. Vissa
dokument i pärmen är inte uppdaterade.

Områden som skall uppmärksammas:

Form: MSBSF43000_rev01 - MMYY Report Report: GBG0002011/2795670 - 17-mars-2020 Page 11



Revisor:Dokumentsgransk
ning

Jessika WallqvistRevision av: Kundens
representant:

Lena Zetterberg

Rutin för styrning av dokumentation

Revisionsspår och källor till bevis:

Bra styrning via krav från lagstiftning. Ny dokumentstyrningsrutin skall tas fram pga nya krav.

Utvärdering och slutsatser:

Inga specifika.

Områden som skall uppmärksammas:

Revisor:Förvaltningsproces
sen,
Förebyggande
underhåll inhyrda
fastigheter

Jessika WallqvistRevision av: Kundens
representant:

Andreas
Davidsson

Hyresprocessen inkl rutiner
Lokalhyresplanen
iBinder, Avtal, Stickprov Dalsjögläntan avtal , ritningar, Kinnaruma förskola pärm
Fokusområden 2020/Mål- ex. minska lokalbanken
Hyresplan 2019-2021

Revisionsspår och källor till bevis:

God styrning kan vias. En ny avdelningchef har anställts och mycket arbete har lagts ner på att systematisera och
styra upp arbetet.

Utvärdering och slutsatser:

Se över att processerna och rutinerna i iBinder är uppdaterade. Information om hyresobjekten finns i iBinder och på
gemensam server, är det effektivt för er?

Områden som skall uppmärksammas:
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Revisor:Felanmälan,
Förbättringsarbete-
avvikelsehantering/
interna revisioner,
Kompetensutveckli
ng och
utbildningsplanerin
g

Jessika WallqvistRevision av: Kundens
representant:

Lena Zetterberg,
Björn Borggren-
gällande
felanmälan

Rutin för felanmälan 20151001, stickprov i Remotex
Synpunktshantering, Infracontrol
Avvikelsehantering: Interna revisioner, rapporter: Prognosprocessen dec 2019, Budgetprocess december 2019
samt Internkontroll, Skyddsrond, FSG- möte 20191204
Rutin för Intern revision MK2 20170331, lista över förvaltningens intern revisorer
MK3 Avvikelsehantering 20160910, Beslutsprocess L7 201150910
Utbildning Personalreurser 20150910
Introduktionschecklista 20170308, rutin för introduktion 20170308, stickprov 20190325
Checklista obligatoriska utbildningar
Handlingsplan/Fokusområden 2020

Revisionsspår och källor till bevis:

Felanmälan sker på ett effektivt sätt i Remotex, ett väl inarbetat system. Andra avvikelser hanteras ändamålsenligt
enligt olika rutiner.

Rutiner för kometens och utbildning bedöms som ändamålsenliga.

Utvärdering och slutsatser:

Säkerställ att rapporter från intern revision beskriver mot vilka kriterier som revisionerna görs, vilka standarder som
reviderats mot. Stickprov tagna visar att alla inte finns med.

Se rutinen för interna revisioner, enligt den skall revisionsrapporterna diarieföras- detta görs inte.

Uppdatera listan över interna revisorer, några nya har tillkommit.

Se över om datum för uppdatering av dokument behöver ändras i Budgetprocess E1.

Att leda utan att vara chef skall läggas in i lista över obligatoriska utbildningar.

Det diskuterades att introduktionen i ledningssystemet kan förbättras. Se över om ni kan hålla en gemensam

Områden som skall uppmärksammas:
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utbildning.
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04. Uppgifter för nästa besök

Standard(-er) ISO 9001:2015 Typ av besök Surveillance 1

Revisionsdagar 0.75 DAY Datum för nästa
besök

mars, 2021

Team jsd + jessika
Plats Revisionsda

gar
Koder

Sturegatan 36,Borås,SE 0.75 DAY 108002,108601

Standard(-er) ISO 14001:2015 Typ av besök Surveillance 1

Revisionsdagar 0.75 DAY Datum för nästa
besök

mars, 2021

Team jsd + jessika
Plats Revisionsda

gar
Koder

Sturegatan 36,Borås,SE 0.75 DAY 750102,451101
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05. Bilaga
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Revision 2020-02-18

Avvikelse: Organisationen brister i att hålla rutiner för SBA levande fullt ut.

Krav: Dokumentation skall hållas aktuell enligt krav i SBA pärmen.

Bevis:

 Gränsdraganingslista senast uppdaterad 2018, dessa skall dokumenteras för varje år.

 Provningsprotokoll brandskydd inte dokumenterat under 2019, skall göras 
kvartalsvis/månadsvis.

 Utrymningsövning gjordes senast 20180925. Den skall göras 1gång/år enligt SBA Borås 
stad 20120322

 Årsalmanacka har inte uppdaterats sedan 2017.

Grundorsaksanalys
Ordinarie administrativ Brandskyddskontrollant (SBA) är långtidssjukskriven och har initialt 
inte blivit ersatt. 

Handlingsplan för åtgärdande av ovanstående avvikelse

Åtgärd Tid Ansvarig Klart
Gränsdragningslistan ska 
uppdateras och undertecknas 2020-03-31 Per-Erik Rylander ☒

Upprättande av 
provningsprotokoll 2020 2020-03-31 Per-Erik Rylander/Alen Muftic ☒

Utrymningsövning 2020-04-30 Per-Erik Rylander ☐

Nya FIP:are (första 
insatsperson) 2020-03-31 Per-Erik Rylander ☒

Uppdatering av årsalmanacka 2020-04-30 Per-Erik Rylander/Alen Muftic ☐

Ny administrativ 
brandskyddskontrollant 2020-03-31 Per-Erik Rylander ☒
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1. Revisionsprogram/Plan
Både revisionsplanen och programmet är dynamiska och måste vara i linje med kundens utveckling. Ändringar (även i sista 
minuten) är möjliga med en giltig anledning som t.ex. ändringar hos kunden, processer, resultat av ledningens genomgång etc. 
Före slutmötet skall revisionsteamet (åter)konfirmera programmet och identifiera eventuella ändringar som rör t.ex. ändringar i 
ledningssystemet, innehåll, tid eller datum för revisionen, kompetenser etc. 

Typ av besök Certifikat-
förnyelse SV1 FV Certifikat-

förnyelse SV1 FV Certifikat-
förnyelse SV1

Tänkta besök (mån/år) 03/19 04/20 04/21 03/22 04/23 04/24 03/25 04/26
Startdatum TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD
Slutdatum TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD TBD

Revisionsdagar 3 1,5 1,5 TBD TBD TBD TBD TBD
För komplexa 

organisationer finns 
kanske en separat 

revisionsplan

J J J J J J J/N J/N

Förändringar i antalet 
anställda som kan 

påverka längden på 
revisionen (om Ja lägg till 

det nya antalet)

N N N N J/N J/N J/N J/N

Där det identifierats ovan se separat relevant revisionsplan för ytterligare detaljer. 
Process / aspekt / tema / plats
Det slutliga valet kommer att beslutas efter genomgång av ledningselementen och faktiska resultat

Startmöte        
Avslutningsmöte        
Förändringar i 
organisationens 
förutsättningar (Kontext) (2)

 
     

Ledningens Genomgång        
Interna Revisioner        
Ständig Förbättring        
Hantering av 
förändring/risker och 
möjligheter inkl. aspekter 
och förebyggande åtgärder

 

     

Korrigerande åtgärder        
Klagomålshantering  
Lagar och andra krav        
Vid OHSAS/AFS (Swedac) 
säkerställ att arbetstagare 
bereds tillfälle att delta

 
     

Användning av LRQA logo 
och andra märken

       

Resultat av mål        
Nödlägesberedskap        
Projekthantering        
Förvaltningsprocessen        
Inköp        
Ledningsprocessen        
Resursplanring, komp mm        
Miljösamordning        
Lokalresursplanering        
Energioptimering        
Arbetsplatsbesök        
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1: Fyll i listan med organisationens delar, avdelningar och / eller processer för de olika platserna
2: Krav i standarder baserade på Annex SL
3: Inte ett krav i standarder baserade på Annex SL. 

Scope / Omfattning
Eventuella ändringar i Scope / omfattning kommer att vara överenskomna i formell korrespondens mellan LRQA och Kunden 
eller definierad i sektion 4 av föregående LRQA revisonsrapport. 

Scope / 
Omfattning

Byggledning och förvaltning av fastigheter

Uteslutningar Inga

 

Starttid (ungefärligt) 09.00 Sluttid (ungefärligt) 16.30
Den exakta start- och sluttiden för besöket kommer att beslutas i kontakter med aktuell revisor före besöket och noteras i 
rapporten.

Ytterligare information 

Isolerade iakttagelser och möjligheter till förbättring 
Om vi identifierar förbättringsmöjligheter i ert ledningssystem kommer vi att dokumentera det antingen i processtabellen för det 
område som har bedömts, eller i sammanfattningen av rapporten om de kan leverera förbättringar på en strategisk nivå. 

Sekretess 
Vi kommer att behandla innehållet i denna rapport tillsammans med eventuella anteckningar som gjorts under besöket strikt 
konfidentiellt och kommer inte att avslöja dem för någon tredje part utan skriftligt godkännande av kunden, förutom till våra 
ackrediteringsmyndigheter om dessa efterfrågar information. 

Stickprov 
Revisioner bygger på stickprov på verksamheten vilket betyder att inte alla områden blir granskade till ett hundra procent. 
Avsaknad av kommentarer på ett område betyder inte att det inte finns potentiella avvikelser där. Detta innebär även att vid 
eventuella anmärkningar, behöver företaget analysera bredden av problemet. 

Juridisk enhet 
Den ackrediterade juridiska enheten och det kundansvariga kontoret som tillhandahållit revisionstjänsten i denna rapport, finns 
hänvisat till i gällande avtal för tjänsten.
 
Generella revisionsmål och teamansvar
De generella revisionsmålen och revisionsteamets ansvar finns inkluderat i kundinformation (Client Information Note) 
‘Assessment Process’. Eventuella besöksspecifika mål för kommande besök kommer att noteras i rapporten från föregående 
revision och kommer att behandlas genom revisionsplanen för aktuellt besök. Revisions standard och revisorernas roller är 
definierade och kommunicerade till Kunden i samband med den dokumenterade konfirmeringen av revisionen.
 
Revisionskriteria
Revisionskriteria består av aktuell revisionsstandard och kundens ledningssystems processer och dokumentation.
 
Ytterligare observatörer
Om behov finns för ytterligare observatörer kommer detta att formellt kommuniceras med Kunden.
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2. Revisonsplan

Dag 1

09.00-9.20 Introduktionsmöte med representanter från ledningen för att gå igenom 
omfattningen av besöket, revisionsmetodik, rapporteringsmetod, policy och 
organisation

09.20-11.00 Ledningens ansvar 
(kommunikation, interna revisioner, analys av information, ständiga förbättringar, genomgång av 
tidigare noteringar, avvikelsehantering, målarbete, hantering av reklamationer, resursplanering, 
interna revisioner, analys av information mm

Johan Sköld (Revisionsledare) Jessika Wallqvist
11.00-11.30 Försäljning FFU och order 

(Överlämnande till PL)
11.00-11.30 Nödlägesberedskap, 

infrastruktur, IT och 
verksamhetsmiljö

11.30-12.30 Lunch

12.30-13.15 Projekthantering,
Upphandling, inköp, Planering av 
projekt samt kommunikation med 
Entreprenör/Konsult. (genomgång 
avtal mm inför arbetsplatsbesök
Projektledare

12.30-13.30 Förvaltningsprocessen
Förebyggande underhåll, Egna 
fastigheter
(Planering på lång sikt, 3-års planering, 
Utförande av planerat arbete, riskanalys 
avseende långsiktig planering, inköp)

13.15-14.30 Arbetsplatsbesök 1 13.30-14.30 Förvaltningsprocessen
Förebyggande underhåll, 
Inhyrda fastigheter
(Planering på lång sikt, 3-års planering, 
Utförande av planerat arbete, riskanalys 
avseende långsiktig planering, inköp)

14.30-15.30 Arbetsplatsbesök 2 14.30-15.30 Dokumentgranskning (jmf std. 
krav mot rutiner och styrning av 
redovisande och specificerande  
dokument).

15.30-16.30 Rapportskrivning

16.30 Avslutning av dagen
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Dag 2
Johan Sköld (Revisionsledare) Jessika Wallqvist

09.00-09.30 Genomgång av resultat från föregående dag och genomgång av dagens 
aktiviteter

09.30-10.00 Felanmälan 09.30-10.00 P Certifiering (inneklimat)

10.00-10.30 Avvikelsehantering, Interna 
revisioner, Kundklagomål –
synpunkter
Överklagan vid upphandling

10.00-11.00 Miljöledning (Miljöaspekter, 
övervakning och mätning, resultat och 
uppföljning mm).
(Miljökrav i projekt, miljöarbete på 
kontoret inkl kemikaliehantering & 
avfallshantering)

10-30 – 11.30 Komptensutveckling och 
utbildningsplanering
(Summering kompetens per 
avdelning, utvecklingssamtal, 
strategisk kompetensutveckling. 
Introduktion av nyanställda mm)

11.00 – 11.30 Inköp, Upphandling
Bedömning av godkända leverantörer 
och nya leverantörer mm

11.30-12.30 Lunch

12.30-14.00 Rapportskrivning 12.30-14.00 Rapportskrivning

14.00–14.30 Avslutningsmöte med ledningen för att presentera en summering av revisionen 
med noteringar och rekommendationer

3. Rapport överväganden
 LRQA Rapport överväganden
Har det varit några avvikelser från den 
ursprungliga revisionsplanen?

Nej Om ja, notera dessa förändringar i 
introduktionsavsnittet av rapporten tillsammans 
med förklaring till förändringen. 

Har det funnits några större förändringar som 
påverkar revisionsprogrammet? 

Nej Om Ja, beskriv dessa förändringar i introduktionen 
till rapporten och uppdatera APP

Har det genomförts några betydande 
förändringar som påverkar kundens 
ledningssystem sedan föregående revision 
genomfördes? 

Nej Om ja, beskriv förändringarna i sektionen för 
rapportering till ledningen i rapporten. 

Har några olösta problem identifierats under 
revisionen?

Nej Om ja, beskriv dessa i sektionen för rapportering 
till ledningen i rapporten 

Genomfördes revisonen som kombinerad eller 
integrerad revision? 

Komb Om ja, definiera vilken typ av revision och vilka 
standarder som ingick i introduktionsavsnittet i 
rapporten.

Hade organisationen effektiv kontroll på 
användning av certifieringsdokumentation och 
tillhörande märkning?

Ja Om nej, dokumentera i rapport sektionen för 
obligatoriska element 
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Om tillämpligt, har organisationen vidtagit 
effektiva korrigerande åtgärder avseende 
tidigare identifierade avvikelser?

N/A Notera resultatet i avsnittet för avvikelser på 
aktuell avvikelse. 

Fortsätter organisationens ledningssystem att 
uppfylla tillämpliga krav och nå de förväntade 
resultaten?

Ja Om nej, beskriv anledningar i sektionen för 
rapportering till ledningen i rapporten. 

Är certifikatets omfattning fortfarande lämplig 
för organisationens verksamhet / produkter / 
tjänster?

Ja Om nej, beskriv de nödvändiga åtgärderna med 
avseende på omfattning i sektionen för 
rapportering till ledningen i rapporten och 
uppdatera APP efter behov. 

Uppfylldes målen för besöket I enlighet med 
APP under besöket?

Ja Om nej, beskriv anledning och nödvändiga 
åtgärder i sektionen för rapportering till ledningen i 
rapporten och uppdatera APP efter behov.



BILAGA 2 INTERN KONTROLL 
Revision 2020-02-18 
 

Avvikelse: Organisationen brister i att hålla rutiner för SBA levande fullt ut. 

Krav: Dokumentation skall hållas aktuell enligt krav i SBA pärmen. 

Bevis: 

• Gränsdraganingslista senast uppdaterad 2018, dessa skall dokumenteras för varje år. 
 

• Provningsprotokoll brandskydd inte dokumenterat under 2019, skall göras 
kvartalsvis/månadsvis. 
 

• Utrymningsövning gjordes senast 20180925. Den skall göras 1gång/år enligt SBA Borås 
stad 20120322 
 

• Årsalmanacka har inte uppdaterats sedan 2017. 

 

Grundorsaksanalys 
Ordinarie administrativ Brandskyddskontrollant (SBA) är långtidssjukskriven och har initialt 
inte blivit ersatt.  

 

Handlingsplan för åtgärdande av ovanstående avvikelse 

Åtgärd 
 Tid Ansvarig Klart 
Gränsdragningslistan ska 
uppdateras och undertecknas 
 

2020-03-31 Per-Erik Rylander ☒ 

Upprättande av 
provningsprotokoll 2020 
 

2020-03-31 Per-Erik Rylander/Alen Muftic ☒ 

Utrymningsövning 
 2020-04-30 Per-Erik Rylander ☒ 

Nya FIP:are (första 
insatsperson) 
 

2020-03-31 Per-Erik Rylander ☒ 

Uppdatering av årsalmanacka 2020-04-30 Per-Erik Rylander/Alen Muftic ☒ 
 
Ny administrativ 
brandskyddskontrollant 

 
2020-03-31 

 
Per-Erik Rylander ☒ 

 

 

 



Uppföljning intern kontrollplan - 2020 (Sociala omsorgsnämnden)Uppföljning intern kontrollplan - 2020 (Sociala omsorgsnämnden)

Kategori Verksamhet /Verksamhet /
ProcessProcess

RiskbildRiskbild Riskbedömning KontrollmomentKontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapportör ÅtgärdÅtgärd Status

  

  

  

  

  

Styrning
och ledning

Förvaltningsövergripande Risk att det blir en otydlig
ansvarsfördelning mellan
Sociala
omsorgsförvaltningen
och Vård- och
äldreförvaltningen som
kan leda till att brukare
hamnar mellan stolarna
och får försenade
insatser som följd.

9 Kontroll att
reglemente är tydligt
gällande
ansvarsfördelning.

Uppföljning genom samtal med
enhetschef myndighet om
ansvarsfördelningen är tydlig
mellan Sociala
omsorgsförvaltningen och Vård-
och äldreförvaltningen.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Förvaltningschefer
tillsammans med berörda
verksamhetschefer inom SoF
och Väf har under 2020 haft
möten kring tolkning av
reglementet för att tydliggöra
ansvarsfördelningen.
Förvaltningarna arbetar med
en tillämpningsanvisning som
ska underlätta då det uppstår
olika uppfattningar i tolkning
av reglementet.
Tillämpningsanvisningen är
ännu inte klar och berbetas av
Förvaltningscheferna på Sof
och Väf.

Utförd
Susanne
Sprigg

Kontroll att
samverkansrutiner
finns upprättade, är
kända och följs av
verksamhetschefer
och enhetschefer.

Kontroll om samverkansrutiner
mellan förvaltningarna finns
upprättade. Frågor om
samverkansrutiner och
samverkan ställs till ett urval av
fem
verksamhetschefer/enhetschefer
inom området om följsamhet till
rutiner och om dessa fungerar.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Samverkansrutin i form av
LoSip (Lokal Sip) är upprättad
och antagen i Sociala klustert.
Enhetscheferna har
presenterat den för
medarbetarna  så den är känd
på förvaltningen.

Utförd
Susanne
Sprigg

Analys av
registrerade
avvikelser och
inkomna
synpunkter/klagomål

Utifrån registrerade avvikelser
enligt SoL, LSS och HSL samt
inkomna synpunkter/klagomål i
Sociala omsorgsförvaltningens
verksamheter, följa upp och
analysera om orsak kan
härledas till otydlig
ansvarsfördelning.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Uppföljning av registrerade
avvikelser presenteras
regelbundet för
Förvaltningsledningen där
områden identifieras som
behöver arbetas vidare med.

Utförd
Susanne
Sprigg

Ekonomi Kontanthantering Risk för felaktig hantering
av privata medel.

9 Uppföljning och
analys av följsamhet
riktlinje.

Granskning i utvalda
verksamheter enligt Borås Stads
riktlinjer gällande enheternas
hantering av privata medel.

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Under 2020 görs det ingen
internkontroll av privata medel
ute på enheterna. Detta pga
corona-viruset.

 Ej
utförd

Nina
Clareving

Personal Bemanning/Rekrytering Risk att beslutade
insatser inte kan
verkställas. Det kan
innebära bristande
måluppfyllelse, påverka
utförandets kvalitet
och/eller att den enskilde
inte får de insatser den
har rätt till

9 Uppföljning och
analys av
registrerade
avvikelser.

Utifrån registrerade avvikelser
enligt SoL, LSS och HSL samt
inkomna synpunkter/klagomål i
Sociala omsorgsförvaltningens
verksamheter, följa upp och
analysera om orsak kan
härledas till ej utförda insatser
pga. personalbrist.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Ej utfört under hösten.  Ej
utförd

Richard
Brevik

Dialog med
bemanningspoolen

Uppföljning och
analys av
personalomsättning.

Analys av statistik från
personalsystem på kontrollera
antal genomförda
rekryteringar/antal avslutade
anställningar under året.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Ej utfört under hösten.  Ej
utförd

Richard
Brevik
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Kategori Verksamhet /Verksamhet /
ProcessProcess

RiskbildRiskbild Riskbedömning KontrollmomentKontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapportör ÅtgärdÅtgärd Status

Analys av tillgången
till personal/vikarier i
verksamheterna.

Statistik från
bemanningspoolen samt
kontinuerliga avstämningar
med
enhetschefer/verksamhetschefer
kring bemanning och tillgång på
personal/vikarier.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Har under hela hösten varit en
god tillgång på vikarier. Utförd

Richard
Brevik

Risk att det inte finns
sjuksköterskor,
arbetsterapeuter och
fysioterapeuter att
rekrytera.

12 Uppföljning av
personalomsättning.

Genom statistik från
personalsystemet kontrollera
antal rekryteringar under året.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Rekrytering av legitimerad
personal inom HSV
organisationen är fortfarande
ansträngd. Vid låg bemanning
kan patientsäkerheten
äventyras och stödet till chefer
och omvårdnadspersonal
minskar.

Utförd
Susanne
Sprigg

Egen
verksamhet

Brukarnas behov Risk att
genomförandeplanen
upprättas utan brukares
delaktighet samt att det
saknas mål kopplat till
insatsen.

9 Uppföljning och
analys av upprättade
genomförandeplaner

Minst 10 slumpmässigt utvalda
genomförandeplaner från varje
verksamhetsområde
kontrolleras huruvida brukarna
har varit delaktiga vid
upprättandet eller revidering av
genomförandeplanen samt att
genomförandeplanen innehåller
mål med insatserna och
konkreta arbetssätt formuleras i
planen.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Samtliga medarbetare har
genomgått utbildning
genomförandeplansutbildning.
I denna utbildning har
medarbetarna får insyn i
aktuell lagstiftning, kompetens
att upprätta GFP. 

Utförd
Richard
Brevik

Genomförandeplansutbildning
för medarbetare
Analys efter genomförd
kollegial granskning

Risk för fall, trycksår,
undernäring, försämrad
munhälsa hos patient
när rutin för bedömning
inte följs.

9 Uppföljning och
analys av
registrerade
avvikelser.

Utifrån registrerade avvikelser
enligt SoL, LSS och HSL samt
inkomna synpunkter/klagomål i
Sociala omsorgsförvaltningens
verksamheter, följa upp och
analysera om orsak kan
härledas till ej utförda
bedömningar.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Registrerade avvikelser enligt
SoL, LSS och HSL samt
inkomna synpunkter/
klagomål i Sociala
omsorgsförvaltningens
verksamheter följs upp på
enhetsnivå samt med
MAS/MAR/SAS regelbundet
under året. Presenteras på
Förvaltningsledninegn 2
ggr/år.

Utförd
Susanne
Sprigg

Anställning av sjuksköterska
med särskilt mentorsuppdrag

Uppföljning att
rutinen är känd och
följs.

10 stickprov genomförs med
spridning i förvaltningens olika
verksamhetsområden. Kontroll i
Viva om bedömningar
genomförs såsom rutinen
beskriver.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Analysen visar att det finns
brister i följsamhet av rutinen.
Arbete pågår med att göra den
känd bland medarbetare och
att rutiner följs. 

Utförd
Susanne
Sprigg

Risk att beslut inte kan
verkställas som kan
innebära att brukarna
inte får sina behov
tillgodosedda. Det kan
leda till
vitesföreläggande hos
IVO.

12 Uppföljning och
analys av
boendeplatser.

Uppföljning och analys av ej
beviljade beslut i förhållande till
antal lediga boendeplatser. Ej
verkställda beslut  rapporteras
årligen till IVO och
Kommunstyrelsen.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Antal ej verkställda beslut
ligger på en jämn nivå likt
föregående år. 2020 ökade
dock ej verkställda beslut inom
Daglig verksamhet till följd av
att SoN stängde verksamheten
mars-augusti till följd av Covid-
19.

Utförd
Susanne
Sprigg
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Risk att brukare inte kan
erbjudas boendeplats i
Borås Stad.

12 Uppföljning och
analys

Genom samtal med enhetschef
myndighet följa upp och
analysera om brukare inte
kunnat erbjudas boendeplats
efter utskrivning från psykiatrin.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Vid analys av beslut som inte
kan verkställas i Borås Stad för
denna målgrupp framkommer
att behovet av insats är så
omfattande att extern
placering är nödvändig. Vid
samsjuklighet finns ett bra
samarbete med IFO.

Utförd
Susanne
Sprigg

Risk att deltagare inte
kan erbjudas  individuellt
anpassad daglig
verksamhet på grund av
plats- och resursbrist.

9 Uppföljning och
analys av antalet
personer som anses
vara felplacerade på
grund av lokalbrist.

Analys och uppföljning hur
många personer inom daglig
verksamhet som inte har fått sitt
förstaval, hur många personer
som står på kö att byta
placering och hur många lediga
platser som finns inom daglig
verksamhet.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Mellan mars-augusti 2020 var
daglig verksamhet i Borås Stad
stängd pga av
coronapandemin. Parallellt
med stängningen erbjöds
deltagarna aktiviteter i sin
hemmiljö för att så långt det
var möjligt tillgodose
personernas behov.
Ett omfattande
utvecklingsarbete pågår inom
daglig verksamhet för
kartlägga deltagares behov,
vilka platser/lokaler som finns
samt vilka deltagare som står
på kö till de olika
verksamheterna i förhållande
till lediga platser. Nämnden
har givit förvaltningen i
uppdrag att se över lokalerna
och samordna
verksamheterna på ett mer
effektivt sätt. Fortsatt arbete
kommer ske för att genomföra
nivåbedömning och identifiera
kapacitetstak i alla dagliga
verksamheter

Utförd
med

avvikelse

Helen
Persson

Daglig verksamhet är stängd
pga corona-viruset.

Uppföljning och
analys av
registrerade
avvikelser.

Utifrån registrerade avvikelser
enligt LSS samt inkomna
synpunkter/klagomål i Sociala
omsorgsförvaltningens
verksamheter, följa upp och
analysera om orsak kan
härledas till ej anpassad daglig
verksamhet pga. platsbrist
och/eller resursbrist.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Det har under år 2020 kommit
in totalt 52 synpunkter och
klagomål. 35 utav dessa berör
egen verksamhet och 17 rör
externa utförare.
Drygt var fjärde
synpunkt/klagomål (12 st.) rör
daglig verksamhet, då kopplat
till stängning med anledning
av coronapandemin. Under
våren 2020 togs ett
nämndbeslut om att stänga
ned en daglig verksamhet
(Vingen) på grund av
ekonomiska besparingar. Fyra
synpunkter är direkt kopplade
till nedstängningen av
verksamheten Vingen.
 

Utförd
med

avvikelse

Helen
Persson
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RiskbildRiskbild Riskbedömning KontrollmomentKontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapportör ÅtgärdÅtgärd Status

Risk för att brukare ej får
sina behov
tillgodosedda.

12 Individuppföljning
av brukarnas insatser
och behov.

Ansvarig handläggare genomför
individuppföljningar för att
säkerställa att brukarna får sina
behov tillgodosedda och vilka
behov brukarna har.
Uppföljningens resultat kan
påvisa om brukarna får
förändrade behov och ev.
åtgärder behöver vidtas på
förvaltning- och/eller
verksamhetsnivå.

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Handläggarna har en plan för
uppföljning men vissa
uppföljningar har blivit
försenade pga
underbemanning

Utförd
Susanne
Sprigg

Analys av
registrerade
avvikelser och
inkomna
synpunkter/klagomål

Utifrån registrerade avvikelser
enligt SoL, LSS och HSL samt
inkomna synpunkter/klagomål i
Sociala omsorgsförvaltningens
verksamheter, följa upp och
analysera om orsak kan
härledas till en åldrande
målgrupp, kompetens,
vårdformer eller samarbete.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Utifrån analys av inkomna
avvikelser inom LSS och SoL
framgår ingen
överrepresentation av en
åldrande målgrupp. När det
gäller HSL-avvikelser kan vi
inte göra en motsvarande
analys, då det ej går att utläsa
ålder i den statistiken.
Indikationerna på inkomna
avvikelser är relativt jämnt
fördelade över
ålderskategorierna, antalet
brukare/ålderskategori. 

Utförd
Annica
Sommar

Analys av
målgrupper

Analys av statistik utifrån
brukarnas ålder, nya beviljade
beslut samt kartläggning av
brukarnas behov.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Antalet rapporterade hot- och
våldsincidenter har ökat på
våra boenden under 2020, ett
fåtal brukare står för flertalet
incidenter. Analysen är att
förvaltningen behöver hitta
arbetssätt och kompetens för
att hantera målgruppen som
har både en
funktionsnedsättning och en
samtidig psykiatrisk
funktionsnedsättning. Under
2020 var kvinnor kraftigt 
överrepresenterade i hot- och
våldsincidenter. 

Utförd
Annica
Sommar

Risk att bristen på
boendeplatser i Borås
Stad leder till ökade
kostnader och sämre
livskvalitet för brukare.

12 Uppföljning och
analys av
boendeplatser.

Uppföljning och analys av
externa placeringar i förhållande
till antal lediga boendeplatser.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

LSS
Under perioden har det funnits
12-15 ej verkställda beslut. 
2 hemflyttningar har skett
under perioden.
Det har funnits få lediga
gruppbostäder och då det har
uppstått lediga platser har det
genast erbjudits för ny brukare.
Det har funnits ca 7 lediga
servicebostäder. Av de ej
verkställda finns i dagsläget 1
brukare som kan/har erbjudits
servicebostad. Resterande har
behov av gruppbostäder.
Det har under perioden
uppstått behov av akuta
omflyttningar från
servicebostad till gruppbostad,

Utförd
Annica
Sommar
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som har omhändertagits då
ledig passande bostad har
funnits.
I slutet av perioden finns det
15 brukare som bor på köpt
plats, av annan utförare. Av
dessa har ca 7-8 personer
identifierats för att flytta hem
då ledig passande bostad
finns. En planering finns klar
för en hemflytt under mars
månad 2021, som är
överklagad av god man.

Nyproduktion LSS
Under perioden har två
projekteringar för nya
gruppbostäder med inriktning
autism påbörjats, två boenden
håller på att byggas, ett
autismboende och ett
”demensboende”.
Ett boende står klart att
byggas men det är fortsatt
överklagat av markägarna.

SoL
Under perioden har det funnits
4-5 ej verkställda beslut.
Fyra beslut har verkställts
varav tre är hemflyttningar.
Det har funnits 5 lediga
gruppbostäder och ca 3
satelitbostäder.
Det har under perioden funnits
ca 22 brukare som bor på köpt
plats, av annan utförare. Av
dessa har 6 personer
identifierats som möjliga att
kunna flytta hem då ledig
passande bostad finns.

Nyproduktion SoL
Planeringen är att två nya
bostäder byggs, båda ersätter
befintliga boenden. 1 ska vara
klar i dec 2021 och den andra
sep 2022.
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RiskbildRiskbild Riskbedömning KontrollmomentKontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapportör ÅtgärdÅtgärd Status

Ekonomi Fakturahantering Risk att Borås Stad och
Skatteverkets regler för
representation/utbildning
och dess redovisning inte
följs.

9 Kontroll av
attesterade fakturor.

Kontroll genom stickprov att
deltagarförteckning, syfte,
program framgår gällande
representationen eller
utbildningen. Kontroll av att
attestant ej är deltagare. (Konto
471*/477*/61*)

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Sociala omsorgsnämnden

Fullständig kontroll utförd
gällande oktober och
november 2020 på konto
471*/477*/61*.
Alla fakturor avseende
representation/utbildning
m.m. kontrolleras för
fakturaspecifikation, syfte,
deltagarlista, program och att
attest ej görs av deltagare.
Kontrollen visar att tidigare års
åtgärder har lett till
förbättringar, men att det
fortfarande finns vissa brister,
framförallt gällande
deltagarlista, program och
syfte. Vi fortsätter med att
göra stickprov under året och
med att informera
budgetansvariga och nya
attestanter om rutiner och
regler kring utbildning och
representation. En rutin
kommer att skickas ut till
samtliga chefer under 2021.

Utförd
Nina
Clareving

Risk att Sociala
omsorgsförvaltningen
bryter mot LOU och Borås
Stads
upphandlingsregler.

9 Kontroll av inköp i
förvaltningen

Kontroll genom stickprov av
konton enligt Agressorapport att
gjorda inköp följer upphandlade
avtal och regler för
direktupphandling.

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Kontroll av att inköp görs från
leverantörer med ramavtal
alternativt via upphandling är
inte längre möjligt via färdiga
rapporter från
ekonomisystemet. Kontakt har
tagits med koncerninköp om
hur sådan kontroll kan göras i
framtiden.

 Ej
utförd

Nina
Clareving

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

9 Kontroll att bilagor
finns på
leverantörsfakturor.

Under en slumpmässigt utvald
månad, kontrolleras att bilagor
finns med på First Card-
fakturorna.

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Kontroll av att kvitton finns
med på First Card fakturorna
har gjorts genom
stickprovskontroll. Två fakturor
saknar kvitton vilket kan bero
på att attest nyss har skett och
inscanning av kvitton inte är
gjord ännu. Bokförd moms
stämmer inte med fakturorna.
Information om detta har
mailats till attestanterna.
Korten kommer att avslutas
under våren 2021.

Utförd
Nina
Clareving

Risk att kostnad för
sjukersättning till externa
utförare är felaktig.

9 Kontroll av fakturor
för sjukersättning.

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Enhetschef arbetar med att
granska fakturor tillsammans
med handläggarna för att
analysera och kontrollera
dessa ansökningar

Utförd
Susanne
Sprigg

Genomföra djupgranskningar
av sjuklönefakturor och övrig
ekonomisk ersättning som
utgår till personlig assistans.
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RiskbildRiskbild Riskbedömning KontrollmomentKontrollmoment Kontrollmetod Uppföljning Analys Status Rapportör ÅtgärdÅtgärd Status

Risk att förvaltningen
betalar felaktiga fakturor.

6 Kontroll av
leverantörsfakturor.

Stickprov och kontroll av ett
ansvar/en leverantör för
inskannade leverantörsfakturor.

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Alla leverantörsfakturor
attesteras alltid av två
personer. 
Vid budgetuppföljning
upptäcks ev felaktiga fakturor
som har belastat ett ansvar.

Utförd
Nina
Clareving

Ekonomi Budget Risk att chefer gör
bristande prognoser,
vilket leder till felaktigt
beslutsunderlag.

12 Uppföljning analys
av prognos.

Stäm av prognos under året mot
verkligt utfall

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Tydligare budgetunderlag och
nya omarbetade
budgetuppfölningsmallar
hjälper enhetschefer att göra
bättre prognoser. Enhetschef
har uppföljningsmöten och
upprättar prognos med stöd
av ekonom varje månad.
Större prognosavvikelser
analyseras djupare.

Utförd
Nina
Clareving

Risk att det blir ökade
kostnader på grund av
nya bedömningar av
Försäkringskassan.

12 Uppföljning och
analys av ekonomin
och samband samt
övervältringseffekter.

Kontroll av antalet beslut och
timmar samt analys av vilka
effekter övervältringen har
inneburit för Sociala
omsorgsförvaltningen.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Uppföljning och analys av
ekonomin samt
övervältringseffekter.

Utförd
Susanne
Sprigg

Risk att Sociala
omsorgsnämndens
budget inte motsvarar
brukarnas behov.

12 Uppföljning och
analys av behov,
vårdtyngd och
insatser.

Följa upp behov, vårdtyngd och
insatser i förvaltningen för att
analysera och identifiera
mönster och trender från
tidigare år.

Period
2020

Kontrollfrekvens
Varje år

Ingen analys gjord  Ej
utförd

Susanne
Sprigg

Personal Kompetens Risk för missförhållande
pga. bristande
kompetens.

12 Uppföljning och
analys av Lex Sarah
och Lex Maria.

Utifrån upprättade Lex Sarah
och Lex Maria i Sociala
omsorgsförvaltningens
verksamheter, följa upp och
analysera om bristande
kompetens/kompetensnivå är
kopplat till eventuella
missförhållanden.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Under våren 2020 fattade
förvaltningsledningen beslut
om att inte genomföra
verksamhetsbesök
(granskning av verksamheter)
utifrån förvaltningens arbete
med pandemin. I tidigare
gjorda verksamhetstillsyner
har framkommit att
kunskapen behöver förbättras
inom områdena: social
dokumentation, skydd- och
begränsningsåtgärder och
arbete med lågaffektivt
bemötande inom psykiatrin.

SAS anger att det i några lex
Sarah framkommer att
bristande
kompetens/okunskap är
orsaken till missförhållandet. I
första hand handlar det om
brister i den sociala
dokumentationen.
Genomförandeplanerna
omfattar inte hela dygnet på
grund av det saknas ett
strukturerat arbetssätt mellan
dag- och nattpersonal
gällande brukarfrågor.

Utförd
Annica
Sommar

Riktade utbildningsinsatser till
medarbetare och enhetschefer
i avvikelseprocess
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Åtgärderna som SAS har
lämnat i samband med
utredningarna är att cheferna
som ansvarar för dag- och
nattpersonal ska se till att
brukarens genomförandeplan
ska omfatta hela dygnet samt
ha ett strukturerat samarbete
mellan dag och nattpersonal.

Avvikelseprocessen är under
2020 implementerad inom
samtliga förvaltningar i
sociala klustret. Det saknas
dock en sammanhållen analys
kring avvikelser och vissa
enheter har inte skrivit några
avvikelser alls under året. Detta
skulle kunna betyda att vi har
ett mörkertal i vår organisation
där det kan ligga
missförhållanden men på
grund av okunskap redovisas
de inte. Det finns därför ett
behov av fortsatt uppföljning
och under 2021 arbetar
förvaltningscontrollern med ett
analysmaterial som består av
alla avvikelser,
missförhållanden, tillbud och
arbetsskador i ett samlat
dokument. Tanken är att det
ska ge underlag till en mer
systematisk analys i
kvalitetsarbetet. 
 

Uppföljning och
analys av andel
utbildad personal.

Statistik på andel utbildad
personal.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Det finns i dagsläget inget
system som gör det möjligt att
följa upp statistik på andelen
utbildad personal. HR arbetar
tillsammans med HR-centralt
för att upphandla ett system
som stödjer den typen av
statistik, men ännu är inga
beslut fattade.

 Ej
utförd

Annica
Sommar

Risk att brukarna inte får
sina delegerade HSL-
insatser.

12 Uppföljning och
analys ej utförda,
delegerade insatser.

HSL-personal registrerar varje
gång de blir kontaktade av
personal på grund av att
delegerad insats inte kan
utföras.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

Avvikelser av delegeringar
ökade i samband med att
MCSS infördes och det har
inneburit en hög belastning för
legitimerad personal. Ec inom
HSV har dialog med
enhetschefer inom
verkställigheten för att komma
till rätta med dessa avvikelser
som beror på försenade
registrering av delegerade
insatser.

Utförd
Susanne
Sprigg

Personal Sjukfrånvaro Risk att kvaliteten blir
lidande på grund av hög
sjukfrånvaro.

12 Uppföljning och
analys av
sjukfrånvaro.

Statistik sjukfrånvaro
rapporteras varje månad.

Period
Halvår 2 2020

Kontrollfrekvens
Varje halvår

De enhetschefer som har en
särskilt hög sjukfrånvaro har
under hösten genomfört
analysarbete. 

Utförd
Richard
Brevik
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Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för Fritids- och 

folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 

interna kontrollplanen 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom.        

Ärendet i sin helhet 

Fritids och folkhälsonämnden beslutade 2019-08-20 om nämndens interna 

kontrollplan för 2020. Samtliga punkter i planen är avstämda och redovisas i 

nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2020.  

Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett planerings- och 

uppföljningsverktyget som Borås Stad använder för bland annat intern kontroll.    

Intern kontroll är en del i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Arbete 

med att identifiera risker, genomföra och följa upp kontrollmoment ger en bra 

grund för att identifiera och arbeta med förbättringar i vardagen på 

verksamhetsnivå.  

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har påverkats av Covid-19 i 

stor utsträckning. Detta har medfört att riskanalyser och hantering av risker har 

genomförts i stor utsträckning på alla nivåer i förvaltningen. Situationen har 

krävt att man hittar lösningar och agerar utifrån de risker man ser i vardagen. 

Detta arbete har varit en påfrestning för verksamheterna, men en värdefull 

erfarenhet i hur man kan identifiera och beakta risker systematiskt. På sikt är 

detta erfarenheter vi kan ta tillvara även i arbetet med den interna kontrollen.  

Uppföljningen 2020 har genomförts tillsammans med berörda verksamheter 

vilket gett möjlighet till fördjupning i de områden som tagits upp. I detta arbete 

har man kunnat identifiera förbättringar som kan göras på verksamhetsnivå, 

några av dessa redogörs och dokumenteras som åtgärder i uppföljningen.  

Arbetet med intern kontroll sprider kunskap om nämndens verksamhet, och 

ökar kännedomen om vilka rutiner och regler som gäller vilket minskar risken 

att fel som kan ge allvarliga konsekvenser uppstår. I dagsläget är det inte särskilt 

troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

Inom vissa områden kan dock kontrollen och kunskapen blir än bättre och 
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fortsatta åtgärder är planerade. Ett övergripande utvecklingsområde är också att 

samla dokumentationen kring arbetet på verksamhetsnivå i Stratsys. 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 

interna kontrollplanen 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom.        

               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2020, 2021-02-23 

                               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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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. 

Granskningen ska verifiera att; 

 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs 

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys, interna kontroll genomförande och 

uppföljning av denna. 

Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern 

kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen 

mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken 

bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska detta kommenteras. Nämnden 

kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning. 

Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, 

minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 

Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, personal och egen verksamhet. 

Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras och möjligheter till förbättring identifieras. 

Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt finna förbättringsområden för att förebygga framtida 

avvikelser och minska riskerna för att fel uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis; 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m 

  

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen. 
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2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Hantering av 
personuppgifter 

Kontroll av innehåll i verksamhetssystemen 
 
Kontroll av att information i verksamhetssystemen 
uppfyller kraven enligt dataskyddslagen. 

Arbetet med informationssäkerhet och hanteringen av 
personuppgifter är en pågående process inom Borås 
Stad. Sedan dataskyddsförordningens införande finns 
krav på alla förvaltningar att dokumentera olika former 
av register där personuppgifter specificeras. Detta 
görs i ett system som kallas draftIT. 
Hanteringen av information omfattas av 
offentlighetsprincipen och regelverket kring allmän 
handling. Det betyder att personuppgifter hanteras den 
tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt 
bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- 
och sekretesslagen och arkivlagen. Alla har rätt att 
begära ett registerutdrag för att få veta vilka 
personuppgifter som finns registrerade. Man har också 
rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga 
personuppgifter rättas eller raderas. 
Med informationshantering avses de åtgärder som 
vidtas för att informationen ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt och kontrollerat vis, genom att den 
skapas, struktureras, hanteras, förvaras och lagras på 
lämpligt sätt. 
Borås Stads framtagna informationssäkerhetspolicy är 
en del av Borås Stads strategiska 
informationssäkerhetsarbete. Arbetet ska bedrivas 
utifrån ett ledningssystem som ska säkerställa att 
arbetet sker på ett strategiskt, systematiskt och 
samordnat sätt över hela kommunen. Målet och 
ambitionen är att ledningssystemet ska vara infört i 
Borås Stad senast 2025. Kommunfullmäktige har det 
yttersta ansvaret för stadens 
informationssäkerhetsarbete. Ansvaret för att 
samordna, utveckla och leda arbetet har 
Kommunstyrelsen. Nämnder och helägda bolag 
ansvarar för att efterleva riktlinjer och beslut som 
fastställs av Kommunstyrelsen. Inom förvaltningen 
finns en person som har i uppdrag att ansvarar för att 
driva arbetet på förvaltningsnivå och vara 
kontaktperson i nätverk inom Staden. 

Genomgång rutin 
En genomgång av hantering av 
personuppgifter inom förvaltningen 
och till föreningar 



Fritids- och folkhälsonämnden, Uppföljning Intern kontroll 2020 4(7) 

2.2 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Säkerhet och trygghet Säkerhetsrutiner 
 
4-6 Stickprov på om säkerhetsrutiner finns på 
mötesplatser/anläggningar. 

Sammanlagt 12 stickprov har gjorts gällande 
säkerhetsrutiner och kunskapen kring dessa. 
Stickproven har gjorts på både mötesplatser, öppen 
ungdomsverksamhet, badanläggningar, 
idrottsanläggningar fördelat på olika geografiska 
områden.  Alla verksamheter har säkerhetsrutiner av 
olika slag, brandsäkerhet, kris, rutiner kring hot och 
våld, rutiner för hantering av maskiner, rutiner för 
kemikaliehantering av några som nämns. 
Kännedomen om rutinerna bedöms som god och det 
finns rutiner för årlig genomgång och översyn av 
rutinerna. Vid särskilda händelse görs också översyn 
av rutiner. SAM- systematiskt arbetsmiljöarbete och 
uppföljningen i Stratsys ger ett stöd och påminnelse i 
detta arbete. Ett förbättringsarbete som identifierats är 
dokumentation av rutinerna, av stickproven framgår att 
de är dokumenterade på olika sätt antigen digitalt eller 
i pärmar. Det skulle vara en utveckling att samla all 
dokumentation och därmed också göra den mer 
lättillgänglig.    

Ett till förbättringsområde gällande dokumentation är 
att dokumentera och skapa tydlighet i 
ansvarsfördelning och rutiner gällande de 
anläggningar där vi har samverkan med civilsamhället. 
Förvaltningen har en god dialog med inblandade 
aktörer och följer upp arbetet genom årliga 
avstämningar, men systematiken och 
dokumentationen kring detta kan utvecklas. Då 
ansvarsfördelningen och säkerhetsrutiner skiljer sig åt 
mellan anläggningar är behovet av tydlighet i 
processerna viktigt. Detta är ett identifierat 
förbättringsområde inom förvaltningen som också lyfts 
i kommande års interna kontrollplan. En ny funktion 
som lokalsamordnare har initierats under året för att 
hålla ihop arbetet kring alla lokaler, detta ger också 
bättre förutsättningar att se över och dokumentera 
säkerhetsrutiner. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kännedom om säkerhetsrutiner 
 
4-6 Stickprov om personal har kännedom om 
säkerhetsrutiner på mötesplatser/anläggningar. 

Sammanlagt 12 stickprov har gjorts gällande 
säkerhetsrutiner och kunskapen kring dessa. 
Stickproven har gjorts på både mötesplatser, öppen 
ungdomsverksamhet, badanläggningar, 
idrottsanläggningar fördelat på olika geografiska 
områden.  Alla verksamheter har säkerhetsrutiner av 
olika slag, brandsäkerhet, kris, rutiner kring hot och 
våld, rutiner för hantering av maskiner, rutiner för 
kemikaliehantering av några som nämns. 
Kännedomen om rutinerna bedöms som god och det 
finns rutiner för årlig genomgång och översyn av 
rutinerna. Vid särskilda händelse görs också översyn 
av rutiner. SAM- systematiskt arbetsmiljöarbete och 
uppföljningen i Stratsys ger ett stöd och påminnelse i 
detta arbete. Ett förbättringsarbete som identifierats är 
dokumentation av rutinerna, av stickproven framgår att 
de är dokumenterade på olika sätt antigen digitalt eller 
i pärmar. Det skulle vara en utveckling att samla all 
dokumentation och därmed också göra den mer 
lättillgänglig.    

Ett till förbättringsområde gällande dokumentation är 
att dokumentera och skapa tydlighet i 
ansvarsfördelning och rutiner gällande de 
anläggningar där vi har samverkan med civilsamhället. 
Förvaltningen har en god dialog med inblandade 
aktörer och följer upp arbetet genom årliga 
avstämningar, men systematiken och 
dokumentationen kring detta kan utvecklas. Då 
ansvarsfördelningen och säkerhetsrutiner skiljer sig åt 
mellan anläggningar är behovet av tydlighet i 
processerna viktigt. Detta är ett identifierat 
förbättringsområde inom förvaltningen som också lyfts 
i kommande års interna kontrollplan. En ny funktion 
som lokalsamordnare har initierats under året för att 
hålla ihop arbetet kring alla lokaler, detta ger också 
bättre förutsättningar att se över och dokumentera 
säkerhetsrutiner. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Ökad kunskap 
 
Genomgång av checklista för säkerhet för 
förtroendevalda. 

Förvaltningen arbetar med rutiner och kunskap kring 
hot och våld årligen inom ramen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet där arbetet också följs upp. Enheten 
CKS- Centrum för kunskap och säkerhet vid 
Stadsledningskansliet är ett stöd för förvaltningarna i 
säkerhetsarbetet och arbetar med bland annat 
kunskapsspridning. Förvaltningen har haft som 
ambition att genomföra ett informationstillfälle med 
stöd av CKS under året men har fått prioritera om på 
grund av Covid-19. CKS har under året prioriterat stöd 
i krishanteringen och förvaltningen har under året haft 
återkommande dialog, bland annat kring säkerhet och 
hot/våld situationer. Dessa situationer och samtal i sig 
har till viss del bidragit till en ökad kunskap. 
Kunskapsspridning kring generella rutiner och stöd 
kring hot och våld är fortfarande prioriterat och 
informationstillfället är bokat i början på 2021.  

Informationstillfälle till 
förtroendevalda 
 

3 Uppföljning direkta åtgärder 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2020 

Felaktig utbetalning av föreningsbidrag 
Risk att föreningar som ej delar vår värdegrund får 
bidrag för sin verksamhet 
 
Riskbedömning 2020 
8 

Kontinuerlig uppföljning görs på 
verksamhetsnivå. 
 

 Avslutad Görs löpande i verksamheten. 

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. 
 
Riskbedömning 2020 
6 

Information och utbildning kring gällande 
regler som finns. 
 

 Avslutad  
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2020 

Grunduppdragen fullföljs inte enligt plan 
Risk att grunduppdragen inte genomförs som 
planerat på grund av många nya uppdrag som 
tilldelas utan att resurser tillförs. 
 
Riskbedömning 2020 
6 

Ekonomisk- och verksamhetsuppföljning görs 
varje månad 
 

 Avslutad Görs kontinuerligt i verksamhetsledningen. 

Begränsningar i fritidsutbud 
Risk finns att boråsarnas rättighet/tillgänglighet till 
fritidsutbud begränsas på grund av förutsättningar 
i budget. 
 
Riskbedömning 2020 
6 

Ekonomisk- och verksamhetsuppföljning görs 
varje månad 
 

 Avslutad Görs kontinuerligt i verksamhetsledningen. 

Förutom redovisningen av kontrollmoment 2020 redogör uppföljningen också för identifierade förbättringsområden och åtgärder från tidigare års arbete 

med intern kontroll. 
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§ 29 Dnr FOFN 2021-00010 1.2.3.1 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 

interna kontrollplanen 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom.   

Sammanfattning av ärendet 

Fritids och folkhälsonämnden beslutade 2019-08-20 om nämndens interna 

kontrollplan för 2020. Samtliga punkter i planen är avstämda och redovisas i 

nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2020.  

Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett planerings- och 

uppföljningsverktyget som Borås Stad använder för bland annat intern kontroll.    

Intern kontroll är en del i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Arbete 

med att identifiera risker, genomföra och följa upp kontrollmoment ger en bra 

grund för att identifiera och arbeta med förbättringar i vardagen på 

verksamhetsnivå.  

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har påverkats av Covid-19 i 

stor utsträckning. Detta har medfört att riskanalyser och hantering av risker har 

genomförts i stor utsträckning på alla nivåer i förvaltningen. Situationen har 

krävt att man hittar lösningar och agerar utifrån de risker man ser i vardagen. 

Detta arbete har varit en påfrestning för verksamheterna, men en värdefull 

erfarenhet i hur man kan identifiera och beakta risker systematiskt. På sikt är 

detta erfarenheter vi kan ta tillvara även i arbetet med den interna kontrollen.  

Uppföljningen 2020 har genomförts tillsammans med berörda verksamheter 

vilket gett möjlighet till fördjupning i de områden som tagits upp. I detta arbete 

har man kunnat identifiera förbättringar som kan göras på verksamhetsnivå, 

några av dessa redogörs och dokumenteras som åtgärder i uppföljningen.  

Arbetet med intern kontroll sprider kunskap om nämndens verksamhet, och 

ökar kännedomen om vilka rutiner och regler som gäller vilket minskar risken 

att fel som kan ge allvarliga konsekvenser uppstår. I dagsläget är det inte särskilt 

troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

Inom vissa områden kan dock kontrollen och kunskapen blir än bättre och 
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fortsatta åtgärder är planerade. Ett övergripande utvecklingsområde är också att 

samla dokumentationen kring arbetet på verksamhetsnivå i Stratsys. 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 
interna kontrollplanen 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Stadsrevisionen för kännedom. 

 

               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2020, 2021-02-23 

 
Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2021-02-26  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2021-02-26. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
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§ 21 Dnr TEN 2021-00013 1.2.3.25 

Uppföljning av intern kontroll 2020 

Tekniska nämndens beslut 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna uppföljningsrapporten samt att 
översända handlingarna till Kommunstyrelsen och Stadsrevisionen.  

Sammanfattning av ärendet 

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 2020 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.  

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontrollplan 2020 2021-02-11 

2. Intern kontrollplan 2020 2021-02-11 
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3. Riskanalys 2020 2021-02-11 
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Dnr TEN 2021-00013 1.2.3.25 
 

  

 

Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

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 2020 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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Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Intern kontrollplan 2020 2021-02-11 

2. Intern kontrollplan 2020 2021-02-11                                

3. Riskanalys 2020 2021-02-11                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Stadsrevisionen, SRE.diarium@boras.se 

 

 

 

Jan Idehed 

Ordförande 

Magnus Palm  

Förvaltningschef 
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Tekniska nämnden 
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1 Inledning 

1.1 Beslut  

Kontrollerna har genomförts i enlighet med antagen plan för intern kontroll 2020. 

  

Resultat av genomförda kontroller 

Fungerande rutiner finns inom samtliga delområden. 

Information om ekonomiska regler och övriga rutiner sker kontinuerligt inom förvaltningen. 

  

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN 

  

Magnus Palm 

Förvaltningschef 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt föreskrifter 
avseende såsom övertid/mertidsersättning, 
användning av bil i tjänsten samt utlägg i tjänsten 
 
Intern kontroll-förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Stickprov på Park & skogsavdelningen har genomförts 
utan anmärkning. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Följa upp att ev. anmälda hot- och våldssituationer 
gentemot personal hanteras på ett bra sätt. 
 
Avstämning av inkomna tillbud och arbetsskador 
relaterade till hot- och våldssituationer. Avstämningen 
sker gentemot den centralt framtagna rutin som finns 
beskriven i programmet Canea One. 

Samtliga hot & våldsitutationer följs upp vid varje 
månads FSG. 

 

2.2 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 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. 
 
Stickprov 1-2 % 

858 externa leverantörsfakturor har granskats på 
konto 4* - 7* under period 202009 gällande 
kontrollmomenten (underlag finns på k:/.) Några 
avvikelser: 9 fakturor saknade YY-kod och 7 fakturor 
hade felaktig YY-kod. De flesta fakturorna hade 30 
dagar som betalningsvillkor men det var 9 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. 
 
Stickprov 1-2 % 

Kontroll har gjorts av samtliga fakturor under 
september månad och ingen faktura saknade 
anteckning av innehållet.  

 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning finns, att syfte framgår, samt att 
program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 
 
Stickprov (1-2 %) av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

Samtliga fakturor juni - november avseende konto 
471x, 4772, 614x, 616x har kontrollerats. Ett antal 
fakturor saknade tydligt syfte och/eller 
deltagarförteckning. Berörda attestanter har kontaktats 
för komplettering. Underlag finns på K:/ under mappen 
Intern kontroll 2020. 
 
Utbildning kommer genomföras under 2021 för 
samtliga chefer på förvaltningen med gällande regler 
för representation/utbildning utav HR-chef och 
Ekonomichef.  
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2.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Vägunderhåll Kontroll av utvecklingen avseende inkomna 
felanmälningar i InfraControl gällande antal potthål. 
 
Sammanställning av felanmälningar i InfraControl. 

Anmälningar i felanmälningssystemet vad avser 
potthål omfattade 470 st. Sedan 2016 då de 
omfattande fibergrävningarna påbörjades har antalet 
potthål varit högre än normalt. Under 2020 har det 
eftersläpande behovet av schaktreparationer hunnits 
ikapp varför anmälningarna av potthål förväntas 
minska under kommande år även om lagningarna i sig 
innebär en skada i vägkroppen som ökar risken för att 
potthål uppkommer.  

 

Särskoleskjuts Kontroll att rätt antal fordon inklusive chaufförer finns i 
verksamheten. 
 
Stickprov utvalda datum, 1 gång/månad. 

Görs löpande under året beroende på elevunderlag.  

Klotter Klotter - Kontroller hur många felanmälningar som 
inkommer samt se hur många av dessa som inte avser 
Tekniska förvaltningens anläggningar. 
 
Sammanställning av felanmälningar i InfraControl. 

Under 2020 har 257 ärenden rörande klotter 
inrapporterats i vårt felanmälningssystem. 35 av dessa 
har varit feladresserade och har vidarebefordrats till 
rätt instans. Ett systematiskt arbete med 
klottersanering verkar ha gett resultat då kostnaden 
uppvisar en vikande trend de två senaste åren jämfört 
med 2018. 

 

Otrygghet Kontroll att sammanställd uppföljningsrapport gjorts 
efter trygghetsvandring samt att analys och prioritering 
av inkomna synpunkter gjorts. 
 
Stickprov 1 trygghetsvandring/år. 

Tekniska förvaltningen har under 2020 deltagit i en 
trygghetsvandring på Sjöbo. De synpunkter som haft 
kopplingar till Tekniska nämndens ansvarsområde har 
hanterats inom organisationen. 

 

3 Uppföljning direkta åtgärder 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2020 

Feladresserade uppgifter 
Klotter - Risk att handläggning av ärenden 
försenas. 
 
Riskbedömning 2020 
9 

Samarbetsprojekt mellan flera förvaltningar 
 

 Avslutad  
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2020 

Kapitalförstöring 
Risk för kapitalförstöring p.g.a. eftersatt underhåll. 
 
Riskbedömning 2020 
12 

Konsekvenser beskrivs i budget 
 

 Avslutad  
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Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 82 Dnr KS 2021-00069 1.2.3.2 

Intern kontroll Kommunstyrelsen: Uppföljning 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens uppföljning av intern kontroll 2020 godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll ska varje nämnd 
och bolagsstyrelse i samband med årsredovisningen redovisa resultatet av den 
interna kontrollen till Kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen har för egen del gjort uppföljningen enligt bilagd rapport. 
Mot bakgrund av utfallet av uppföljningen föreslås inga speciella åtgärder 
utöver det löpande arbetet med kvalitetssäkring.               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2020 för Kommunstyrelsen 

   

 



 

 

 
Uppföljning Intern kontroll 2020 

Kommunstyrelsen 
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1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Delegation Kontrollera att beslutet är juridiskt korrekt 
 
Stickprov 10 st KS-beslut 

Föreliggande granskning avser dels frågan huruvida 
Kommunstyrelsen är rätt beslutsinstans dels kontroll 
av att dessa beslut är korrekta. 
Granskningen utgörs av tio stickprov av 
Kommunstyrelsen fattade beslut under 
verksamhetsåret 2020 och genomfördes av 
undertecknad stadsjurist den 27 januari 2021. 
 
Samtliga nedanstående beslut är fattade av rätt 
instans (Kommunstyrelsen) och bedöms i övrigt att 
vara korrekta. 
 
Följande beslut granskades: 
 

1. Dnr KS 2020-00839 Tilldelningsbeslut i 
upphandling av finansiell leasing avseende 
vagnpark. 

2. Dnr KS 2020-00228 Svar på motion av 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén 
(M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför 
prövningen av strandskydd från Miljö- och 
konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

3. Dnr KS 2020-01084 Lokalbehovsplan 

4. Dnr KS 2020-00959 Svar på revisionsrapport 
– Uppföljande granskning av Borås stads 
förebyggande arbete mot oegentligheter och 
korruption 

5. Dnr KS 2020-00164 Redovisning av 
kommunalt partistöd – Liberalerna Borås 

6. Dnr KS 2020-00254 Drogpolitisk 
handlingsplan 2020 

7. Dnr KS 2020-00899 Getängsvägen 23 – 
Förhyrning av lokaler för Servicekontoret 

8. Dnr KS 2018-00915 Exploatering av Viared 
västra 

9. Dnr KS 2017-00843 Riktlinjer för 
trädvårdsarbete i Borås stad 

10. 10.Dnr KS 2020-00694 Borås Stads 
remissyttrande över Remiss: Förslag till 
Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets 
föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till 
allmänna samlingslokaler 

För kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kontrollera att anmälda delegationsbeslut till KS är 
korrekta 
 
Stickprov 10 st delegationsbeslut till KS 

Föreliggande granskning avser dels frågan huruvida 
Kommunstyrelsen är rätt beslutsinstans dels kontroll 
av att dessa beslut är korrekta. 
Granskningen utgörs av tio stickprov av 
Kommunstyrelsen fattade beslut under 
verksamhetsåret 2020 och genomfördes av 
undertecknad stadsjurist den 1 februari 2021.Samtliga 
nedanstående beslut är fattade av rätt instans 
(Kommunstyrelsen) och bedöms i övrigt att vara 
korrekta. 
 
Följande beslut granskades: 
 

1. Dnr KS 2020-00008 Beslut om refinansiering 
och amortering för finansiering av 
internbankens utlåning till de kommunala 
bolagen. 

2. Dnr KS 2020-00012 Beslut om avskrivning av 
fordringar under ett halvt basbelopp per 
ärende. 

3. Dnr KS 2019-00655 Samrådsyttrande över 
detaljplan Nedre Norrmalm, Järven 4,15 & 
16. 

4. Dnr KS 2020-00009 Beslut om kontantkassor 
för högst 5000 kronor. 

5. Dnr KS 2020-00010 Beslut om utdelning ur 
donationsfonder. 

6. Dnr KS 2020-00665 Beslut om försäljning av 
ca 2580 kvm av Viared 5:1, utmed 
Ryssnäsgatan 

7. Dnr KS 2019-00003 Beslut i ärenden om 
spellagen. 

8. Dnr KS 2020-00012 Beslut om avskrivning av 
fordringar under ett halvt basbelopp per 
ärende 

9. Dnr KS 2020-00278 Beslut om att godkänna 
förslag från kronofogden om skuldsanering. 

10. Dnr KS 2020-00305 Beslut i brådskande 
ärende. 

 
För kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Mattus Streiby 
Stadsjurist 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kontrollera att fattade beslut genomförts i enlighet med 
beslutets intention 
 
Stickprov 10 st KS-beslut 

Föreliggande granskning avser dels frågan huruvida 
Kommunstyrelsen är rätt beslutsinstans dels kontroll 
av att dessa beslut är korrekta. 
Granskningen utgörs av tio stickprov av 
Kommunstyrelsen fattade beslut under 
verksamhetsåret 2020 och genomfördes av 
undertecknad stadsjurist den 27 januari 2021. 
 
Samtliga nedanstående beslut är fattade av rätt 
instans (Kommunstyrelsen) och bedöms i övrigt att 
vara korrekta. 
 
Följande beslut granskades: 

1. Dnr KS 2020-00839 Tilldelningsbeslut i 
upphandling av finansiell leasing avseende 
vagnpark. 

2. Dnr KS 2020-00228 Svar på motion av 
Annette Carlsson (M), Lars-Gunnar Comén 
(M) och Niklas Arvidsson (KD): Överför 
prövningen av strandskydd från Miljö- och 
konsumentnämnden till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 

3. Dnr KS 2020-01084 Lokalbehovsplan 

4. Dnr KS 2020-00959 Svar på revisionsrapport 
– Uppföljande granskning av Borås stads 
förebyggande arbete mot oegentligheter och 
korruption 

5. Dnr KS 2020-00164 Redovisning av 
kommunalt partistöd – Liberalerna Borås 

6. Dnr KS 2020-00254 Drogpolitisk 
handlingsplan 2020 

7. Dnr KS 2020-00899 Getängsvägen 23 – 
Förhyrning av lokaler för Servicekontoret 

8. Dnr KS 2018-00915 Exploatering av Viared 
västra 

9. Dnr KS 2017-00843 Riktlinjer för 
trädvårdsarbete i Borås stad 

10. 10.Dnr KS 2020-00694 Borås Stads 
remissyttrande över Remiss: Förslag till 
Boverkets föreskrifter om ändring i Boverkets 
föreskrifter (2017:2) om statsbidrag till 
allmänna samlingslokaler 

För kommunstyrelsens förvaltning 
Louise Mattus Streiby 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Uppsikt Kontrollera att Tillitsresan tydliggör grunduppdragen 
från KF till enhetschef 
 
Kontrollera protokoll från Tillitsresans politiska 
beredningsgrupp samt protokollen från arbetsgruppen 
"Budget och långsiktig planering 

Den beslutade metoden att kontrollera protokoll från 
Tillitsresans politiska beredningsgrupp samt protokoll 
från Arbetsgruppen budget och långsiktig planering 
har inte gått att genomföra då inga protokoll finns att 
tillgå. 
I planen för 2021 kvarstår risken, men kontrollmoment 
och kontrollmetod fokuserar istället på KS 
genomförande av uppdrag från KF. En uppföljning av 
2020 utifrån denna kontrollmetod visar att  knappt 60% 
av uppdragen är helt eller delvis genomförda. Status 
på alla uppdrag är i dagsläget inte redovisat utan blir 
tillgängligt först i kommande årsredovisning. 

 

1.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontrollera andel tillsatta tjänster i förhållande till antal 
rekryteringstillfällen av bristyrken definierade av 
Personal och förhandling 
 
Kontrollera andel tillsatta tjänster av antal 
rekryteringstillfällen av IT/Systemvetare, Ingenjörer, 
Arkitekter, Lantmätare och Fysiska planerare 

Endast en tjänst, utifrån de definierade bristyrkena, 
som mark- och exploateringsingenjör annonserades ut 
under 2020 och den tillsattes vid rekryteringen. 

 

1.3 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Verksamhetskontroller 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. 
 
Analys av CSK arbete för att motverka att organiserad 
brottslighet får fäste i Borås Stad 

Enkätsvaren visar med ett undantag att de tillfrågade 
verksamheterna anser att CKS stöd har bidragit till att 
förhindra att brottslighet tar sig in. Behov av ytterligare 
stöd varierar från "inget behov av ytterligare stöd" 
(Upphandling, Bemanning Grundskola och Bemanning 
VÄF9 till "stort behov ytterligare stöd" (LOV och 
Bemanning Soc oms förv) 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 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. 
 
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. 

De två utredare som rekryterades i mitten av 2019 har 
tillsammans med medarbetare i kunskapsinriktningen 
påbörjat strukturera arbetet mot den organiserade 
brottsligheten. Arbetet fick dock till stora delar avbrytas 
då två av utredarna allt sedan 12 mars dagligen 
arbetat i den centrala krisledningsstaben. Under 2021 
planeras dock arbetet återupptas och bedömningen är 
att det finns goda förutsättningar att strukturerat och 
långsiktigt motverka att den organiserade 
brottsligheten får fäste i Borås stads verksamheter.  

 

 



Beslutsdatum  Sida 64 (77) 
2021-02-24 

  

§68 
 
Uppföljning Intern kontroll 2020 

Ärendenummer:  2019-188 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för 2020 
samt att sända denna till Kommunstyrelsen. 

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

Beslutsunderlag 
Uppföljning Intern kontroll 2020 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
  



 

 
Uppföljning Intern kontroll 2020 

Samhällsbyggnadsnämnden 

 

Fastställd 2021-02-24 
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1 Uppföljning Intern kontrollplan 

1.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Politik Att CKS checklista för säkerhet på öppna 
nämndmöten i Borås Stad följs 
 
Säkerställa att förtroendevalda har kännedom om 
checklistan 

En genomgång av checklistan gjordes på 
nämndsammanträdet 2020-02-27. 

Genomgång av checklista med 
presidium och på 
nämndsammanträde 

 

1.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Att rätt lön betalas ut till rätt personal. 
 
Löneservice utför kontroller av olika avdelningar efter 
beställning av HR-specialisten 

Löneservice har kontrollerat två avdelningar under 
året. 
Kontrollmoment är attester, signallista, ersättning, 
schema, sysselsättningsgrad, raster och bruttolön. 
20 personer på administrativa avdelningen och plan- 
och bygglovsavdelningen har kontrollerats utan 
anmärkning.  

 

Personalrekrytering Att förvaltningen har en fungerande 
personalrekryteringsprocess och kompetent personal 
är på plats. 
 
Årlig genomgång av omvärldsfaktorer som påverka 
möjligheterna att rekrytera personal. 

All rekrytering är kompetensbaserad. En kravprofil 
med önskvärda kvalifikationer gås igenom och annons 
upprättas i samband med varje ny rekrytering, vilket 
gör att personal med rätt kompetens kan anställas.  

Förvaltningen följer den process som finns för 
personalrekrytering och gör löpande en 
omvärldsbevakning, vilket även gjorts 2020. 

 

Förvaltningen ansvarar för att det finns en aktuell 
kompetensförsörjningsplan, arbetsmiljöpolicy, 
lönepolicy m.m 
 
Kontroll av att relevanta dokument upprättas och 
uppdateras 

Uppdateringen av kompetensförsörjningsplanen för 
2020 tvingades ta en paus på grund av corona. Ett 
utkast finns. 

Lokal anpassning och tillämpning 
av aktuella policys. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Attraktiv arbetsgivare Att rutiner för överlämning av arbetsuppgifter och 
kunskap uppfylls 
 
Uppföljning vid varje personalavgång och 
nyrekrytering 

Arbete med att dokumentera alla processer i Canea 
pågår, för att säkerställa att rutiner och kunskap förs 
vidare. 
 
Rutiner för introduktion och exitsamtal har upprättats 
och finns i Canea. 
 
Arbetet med arbetsgivarvarumärket pågår.  

Underlag och tidsplan för 
arbetsgivarvarumärke tas fram och 
planeras. 

 

1.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekt leverantörsfaktura, utgiften tillhör 
verksamheten,YY-kod korrekt finns på fakturan, F-
skatt, organisationsnummer, genomgång av 
attestförteckningar, ej egen attest. 
 
Stickprovsstorlek 1-2% 

25 stycken av 1 234 externa leverantörsfakturor har 
kontrollerats, vilket motsvarar 2%. 
22 stycken granskades utan anmärkning. 
En faktura saknade YY-kod. 
En faktura hade felaktigt angiven YY-kod. 
En faktura hade felaktig fakturaadress och en 
referensperson som har slutat på SBF. Inköpet har 
skett i butik, leverantören är upphandlad men alla 
inköp ska göras genom Agresso e-handel. 
 
Fem stycken av 106 internfakturor har kontrollerats, 
vilket motsvarar 5%. 
Samtliga granskades utan anmärkning. 
 

Fortsatt information om till 
medarbetare om att det är viktigt att 
ange rätt fakturauppgifter samt att 
beställningar ska ske hos 
upphandlad leverantör via rätt 
kanal. 

 

Representation-utbildning Att deltagarförteckning, att syfte framgår , samt 
att  program bifogas, för kostnader avseende 
representation, utbildningar m.m. Att kostnader för 
representation följer skattelagstiftning samt Borås 
Stads riktlinjer 
 
Stickprov av konto 471x , 4772, (614x, 616x) 

20 fakturor har kontrollerats, vilket motsvarar 6% av 
det totala antalet. 
 
11 kontroller har genomförts utan anmärkning. 
I 5 fall saknas bifogad deltagarlista och/eller program. 
Underlag finns dock till samtliga, men inte bifogat i 
ekonomisystemet 
De övriga är beställningar från Grillen som bokförs 
direkt på angiven kontering utan att passera 
fakturahanteringssystemet. Syfte framgår men 
program och deltagare saknas. 

Ytterligare information om 
hantering av underlag vid kurser, 
resor mm krävs. Förvaltningen 
kommer fortsätta ha en löpande 
uppsikt över att attestregler samt 
rutiner vid redovisning, 
konferenser och utbildningar 
efterlevs. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Att samtliga tjänster som Samhällsbyggnadsnämnden 
ska ta betalt för  (bygglov, kartor, utstakning, 
detaljplaner mm) är rätt fakturerade. 
 
Stickprovsvisa kontroller 1-2% 

40 st kundfakturor och underlag har granskats under 
året, vilket motsvarar 2% av det totala antalet skickade 
fakturor. 
 
Samtliga är korrekt fakturerade men två stycken hade 
felaktig hänvisning till BN-nummer på fakturan. Ett 
underlag saknades men efter kontroll med 
handläggaren kunde konstateras att faktureringen 
stämmer. 
 
Åtgärd 

Kontrollen föranleder inga åtgärder 

 

Upphandling Att Borås Stads direktupphandlingsregler efterlevs 
 
Stickprov på leverantörers sammanlagda belopp över 
gällande direktupphandlingens prisbasbeloppsgränser 

Förvaltningen följer Borås Stads 
direktupphandlingsregler. 

Flera medarbetare har gått utbildning och därmed fått 
tillgång till direktupphandlingsmodulen. Modulen har 
underlättat arbetet med direktupphandlingar och har 
använts vid flera tillfällen under året. 
Förvaltningen meddelar koncerninköp om behov av 
hjälp uppstår.  

Förvaltningen meddelar 
koncerninköp om behovet av hjälp 
finns. Flera medarbetare har gått 
utbildning och därmed fått tillgång 
till direktupphandlingsmodulen. 

 

Att inköp följer ramavtal 
 
Stickprov av vissa konton enligt upplagd Agresso 
Exceleratorfrågor 

Arbete med att informera medarbetarna om vikten av 
att i första hand använda sig av upphandlade 
leverantörer pågår löpande. I de fall där avtal saknas 
centralt gör förvaltningen egna direktupphandlingar. 
Uppföljningen av hur avtalen följs pågår också löpande 
och har underlättats i och med det nya 
inköpsanalyssystemet. Under 2020 har 65% handlats 
på avtal och 30% utanför avtal. Dock har inte 
förvaltningens alla egna avtal registrerats i systemet 
ännu.  

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. 
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1.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Verksamhetskontroller/Kv
alitet 

Att allt som ska diarieföras diarieförs rätt; rätt 
kategoriserat, rätt digitaliserat, inom rätt tidsperiod. 
 
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. 

Kontrollen genomfördes utan anmärkningar 
 

Ha med detta löpande i 
introduktionen av nyanställda som 
kommer att behöva hantera 
diarieföring som en del av sin 
yrkesroll. 

 

Riskbild: Risk för mutor, otillbörlig påverkan, jäv. 
Kontrollmoment: Förvaltningen ansvarar för att det 
finns tydliga riktlinjer samt regler för upphandlingar 
 
Kontroll av eventuella anmälningar 

Inga indikationer finns på att det förekommit mutor, 
otilbörlig påverkan eller jäv. 

Förvaltningen följer SAM-kalendern och Borås Stads 
policy "Vårt förhållningssätt - hur vi motverkar 
oegentligheter" gick avdelningarna igenom på APT i 
januari enligt plan. 
 
De kontroller som gjorts i Agresso av 
leverantörsfakturor visar inga indikationer på 
oegentligheter. 

Se till att chefer och medarbetare 
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 
 
Löpande extern granskning av planer som ska antas 

Tretton planer har antagits under 2020. Granskningen 
visar att de håller en hög kvalitet. Planerna har 
granskats utifrån innehåll, språk och läsbarhet. 
Kontrollen föranleder inga åtgärder 

 

Riskbild: Risk att planer antagits utan att vara 
detaljerade. Kontrollmoment: Att detaljplanen håller 
hög kvalitet 
 
Löpande extern granskning av planer som ska antas 

Tretton planer har antagits under 2020. Granskningen 
visar att de håller en hög kvalitet. Planerna har 
granskats utifrån innehåll, språk och läsbarhet. 
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 
 
Kontroll av eventuella anmälningar. 
Utbilda personal så de får 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" 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Riskbild: Risk att misstag begås vid framtagning av 
planer vid hög arbetsbelastning. Kontrollmoment: Att 
detaljplanen håller hög kvalitet 
 
Löpande extern granskning av planer som ska antas 

Tretton planer har antagits under 2020. Granskningen 
visar att de håller en hög kvalitet. Planerna har 
granskats utifrån innehåll, språk och läsbarhet. 
Kontrollen föranleder inga åtgärder 
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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 också 
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, vid behov, föreslå nämnden åtgärder för att säkerställa att kontrollen är tillräcklig. 

2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Samverkan Avstämning av samverkan 
 
Servicenämndens presidium initierar och bokar möten 
med koncernens olika presidium och berörda 
tjänstemän, för uppföljning och påverkansarbete i 
positiv anda. 
 

Planering för 2020 bestod av 6 st möten. Endast 2 st möten kunde 
genomföras enligt plan och det var möte med LFF och BEMAB. 
 
Den enda orsaken till att vi endast kunnat genomföra 2 st möten 
var covid-19 restriktioner. 

 

Lagar och avtal Rutinbeskrivning för personuppgiftshantering enligt 
GDPR. 
 
Kontroll vid årets slut, att rutiner tagits fram. 
 

Arbetet med att ta fram rutinbeskrivning för hantering av 
personuppgiftsbehandlingar har pågått men blev försenat 
eftersom det har krävts centrala beslut i vissa frågor som ska vara 
med i rutinen. 

 

2.2 Personal 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Bisysslor Chef informerar om regler kring bisyssla. 
 
Under perioden januari till juni kontrolleras att samtliga 
chefer med nyanställd personal har fått 
introduktionsmappen enligt ISO-rutin 2595 samt att 
information om bisyssla finns med i SK:s SAM-
presentation som visas på APT. 
 

Information om vad som gäller för bisyssla ges till medarbetarna 
inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och tas 
då upp en gång per år. I de introduktionsmappar som delas ut till 
nyanställda medarbetare finns också information om bisyssla 
(enligt ISO-rutin 2595). 
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2.3 Ekonomi 
 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Korrekta attester vid manuell leverantörsbetalning 
 
Samtliga manuella leverantörsfakturor kontrolleras 

Samtliga manuella leverantörsfakturor under 2020 har 
kontrollerats, ver.nr 700751 - 700773, totalt 23 leverantörsfakturor. 
 
Samtliga fakturor har korrekt attest och är inskannade i Agresso. 
 

 

2.4 Egen verksamhet 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Verksamhetskontroller Verksamhetskontroller 
 
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 nio internrevisioner genomförts; 
Tre mindre avvikelser har rapporterades, varav två är åtgärdade 
och en följs upp under 2021. 
Ett förbättringsförslag lämnades och det antogs och genomfördes. 
Vid fem revisioner framkom ingen avvikelse eller 
förbättringsförslag. 
 
2020-10-19 samt 2020-10-21-22 genomförde RISE den årliga 
revisionen utifrån ISO-certifieringen. 2020 innebar det att en 
omcertifiering gjordes både för ISO 9001 för kvalitet och för ISO 
14001 för miljö. 
 
Sammanställning av genomförda revisioner, samt interna och 
externa revisionsrapporter bifogas - Uppföljning Intern kontroll 
2020 - Bilaga - ISO revisionsplan 2018-2020.pdf 
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Uppföljning Intern kontroll 2020 

Servicenämndens beslut 
Servicenämnden godkänner förslag till uppföljning av Intern kontroll 2020.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 
Varje nämnd och bolag ska i samband med årsredovisningen redovisa resultatet 
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen, tillsammans med riskanalys 
och plan för innevarande år. Uppföljningen ska också lämnas till 
Stadsrevisionen.               

 

Beslutsunderlag 
1. Uppföljning Intern kontroll 2020                                
 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Stadsrevisionen 
 
 

 

Micael Svensson 
Ordförande 

Kenneth Lundqvist 
Förvaltningschef 

 



Internrevisioner 2020 Revision av Aktivitet/Process Bilaga/rapport

Bilaga 1-2 Den 19 och 21-22 oktober 2020 besökte det 
externa certifieringsorganet, RISE, Servicekontoret 
för ny certifieringsrevision.

Bilaga 1 RISE Revisionsplan
Bilaga 2 Avvikelser och förbättringsförslag

Rev. 1 EN; arbetschefsområde 2; anläggning VA, Checklista omläggning av dricksvattenledning, 
CHK-2375. 
De förklarade noggrant på viket sätt de arbetar med de olika 
delarna i checklistan. 
Ingen avvikelse. Förbättringsförslag av revisorerna antogs. 
Åtgärdad

Se revisionsrapport nr 1

Rev. 2 DA; område 3; support De nyanställda har ett tättsamarbete med kollegor samt 
teamledare och chef. De har processer i ITIL som de anställda 
tar del av samt en handbok med instruktioner. 
Ingen avvikelse.

Se revisionsrapport nr 2

Rev. 3 Personalenheten Rekryteringsprocessen, PRK-3035, INS-4308, RUT-2038. En 
mindre avvikelse framkom, dokumentet RUT-2038-v.4.0 
SK/PK Rutin registerkontroll av personal hade inte 
uppdatering skett sedan 2018-11-06 och larmfunktionen i 
Canea hade inte fungerat eller uppmärksammats. Mindre 
avvikelse, åtgärdad.

Se revisionsrapport nr 3

Rev. 4 PoK; Stadshusservice; Grillen mfl SK Rutin egenkontroll Stadshuskvarterets serveringar; Rut-
2254. 
God kunskap i egenkontroll och noggrannhet inom 
livsmedelshantering. Krävs dock uppdateringar i RUT-2254, 
BLA-2555 samt CHK-2256. 
Mindre avvikelse. Åtgärdad.

Se revisionsrapport nr 4

Rev. 5 VF; fordonsenheten Process boka besiktningstider, PRK-3865. 
Processen är under omarbetning, process dokumentet inte 
färdigställt. 
Mindre avvikelse. Åtgärdad.

Se revisionsrapport 5

Rev. 6 PoK; Kontorsservice (tryckeri + kopiatorer) SK Process Tryckeri tillhandahålla grafisk tryckning; 
översikt, PRK-2670. 
Väl inarbetat arbetssätt. Ingen avvikelse.

Se revisionsrapport nr 6

Rev. 7 Ekonomi-IT-Teknisk o logistisk utv SK Säkerställa att inköp sker från kreditvärdiga leverantörer, 
RUT 2505. 
Rutinen fungerar väl och följer rutinen och förstärks 
ytteligare genom varningssystem på redovisningsservice som 
signalerar om faktura är på väg att betalas till en icke 
godkänd leverantör. 
Ingen avvikelse.

Se revisionsrapport nr 7

Rev. 8 Förvaltningsledning SK Nödläges- och beredskapsplan Pantängen, PLA- 2218. 
Mindre avvikelse. Dokumentet är otydligt och följer inte en 
röd tråd, viket gör att att man som läsare har svårt att ta till 
sig informationen. Generellt kan man se i dokumentet att det 
måste bli tydligare så det framgår: vilken funktion som gör 
vad, hur dokumentation av uppföljningar görs, hur 
dokumentet kommuniceras ut i organisationen, 
dokumentets processer exempelvis genom processkartaföra 
de olika delarna. 
Uppföljning sker 2021-02-17

Se revisionsrapport nr 8

Rev. 9 VF; fordonsverkstad SK rutin besiktning/kontroll av utrustning, RUT-2255. 
Rutinen fungerar mycket väl. 
Ingen avvikelse

Se revisionsrapport 9
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Ingrid Isaksson 19 oktober 2020   
Tid Innehåll Medverkande från 

Servicekontoret 
Förberedelser och exempel på dokumentation 

8:30 – 09:30 Inledande möte 
- Presentation av närvarande 
- Genomgång av revisionsplan 
- Presentation av förändringar 

i verksamheten och 
ledningssystemet 
 

Ledningsgrupp samt KMS Förbereder presentation av verksamheten och förändringar 
som skett det senaste året 

09:45 – 11:45 Dataservice 
Intervjuer med medarbetare 

- Processbeskrivning 
- Arbetssätt 
- Kommunikation 
- Organisation 

Avdelningschef 
N. Bodeklint med 
medarbetare 

-  

11:45- 12.45 LUNCH   
12:45- 15.30 Entreprenad 

Intervjuer med medarbetare 
- Styrning och uppföljning av 

verksamheten, inklusive 
kommunikation  

- Besök på olika arbeten 

Platsbesök -  

15:30-16:30 Sammanställningstid för revisorn  -  
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Ingrid Isaksson 21 oktober 2020   
Tid Innehåll Medverkande från 

Servicekontoret 
Förberedelser 

8:30 – 09:00 Inledande möte 
- Genomgång av revisionsplan 
- Genomgång av måndagens 

resultat och eventuella 
kvarstående frågor 

Ledningsgrupp samt KMS  

09:00 – 10:00 Entreprenad 
Ledning 

- Mål 
- Aktiviteter 
- Kommunikation 

Avdelningschef U.Raneby 
med arbetschefer 

 
 

10:00- 12:00 Entreprenad 
Processgenomgång 

- Processmål 
- Processmätning 
- Processbeskrivning 
- Förbättringar i processen 

Avdelningschef U.Raneby 
med arbetschefer 

- CaneaOne 

12:00-13:00 LUNCH   
13:00-14:00 Dataservice 

Ledning 
- Mål 
- Aktiviteter 
- Kommunikation  

Avdelningschef 
N. Bodeklint med 
medarbetare 

-  

14:00-15:00 Dataservice 
Processgenomgång 

-  Processmål 
- Processmätning 
- Processbeskrivning 
- Förbättringar i processen 

Avdelningschef 
N. Bodeklint med 
medarbetare 

-  
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15:00-16:00 Sammanställningstid för revisorn   
16:00-16:30 Avslutande möte 

- Muntlig genomgång av 
revisionen  

Ledningsgrupp samt KMS  
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Mikael Süld 19 oktober 2020   
Tid Innehåll Medverkande från 

Servicekontoret 
Förberedelser och exempel på dokumentation 

8:30 – 09:30 Inledande möte 
- Presentation av närvarande 
- Genomgång av revisionsplan 
- Presentation av förändringar 

i verksamheten och 
ledningssystemet 
 

Ledningsgrupp samt KMS Förbereder presentation av verksamheten och förändringar 
som skett det senaste året 

09:45 – 11:00 Personal- och kontorsservice 
Intervjuer med medarbetare 

- Styrning och uppföljning av 
verksamheten, inklusive 
kommunikation  

-  

Avdelningschef  
C. Andersson med 
personal från enheten 

-  

11:00- 11:45 Kemikaliesamordnaren 
- Arbete med kemikalier  

Kemikaliesamordnare 
Iréne Backlund 

-  

11:45-12:45 LUNCH   
12:45-15:30 Fordon/Verkstad 

Intervjuer med medarbetare 
- Styrning och uppföljning av 

verksamheten, inklusive 
kommunikation  

-  

 -  

15:30-16:30 Sammanställningstid för revisorn   
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Mikael Süld 21 oktober 2020   
Tid Innehåll Medverkande från 

Servicekontoret 
Förberedelser och exempel på dokumentation 

8:30 – 09:00 Inledande möte 
- Genomgång av revisionsplan 
- Genomgång av måndagens 

resultat och eventuella 
kvarstående frågor 

Ledningsgrupp samt KMS  

09:00 – 10:00 Fordon/Verkstad 
Ledning 

- Mål 
- Aktiviteter 
- Kommunikation 

  
 

10:00- 12:00 Fordon/Verkstad 
Processgenomgång 

- Processmål 
- Processmätning 
- Processbeskrivning 
- Förbättringar i processen 

 -  

12:00-13:00 LUNCH   
13:00-14:00 Personal- och kontorsservice 

Ledning 
- Mål 
- Aktiviteter 
- Kommunikation  

Avdelningschef  
C. Andersson  
Lönechef Anki Boman 

 

14:00-15:00 Personal- och kontorsservice 
Processgenomgång 

-  Processmål 
- Processmätning 

Avdelningschef  
C. Andersson  
Lönechef Anki Boman 

-  
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- Processbeskrivning 
- Förbättringar i processen 

    
Bertil Svensson 22 oktober 2020   

Tid Innehåll Medverkande från 
Servicekontoret 

Förberedelser och exempel på dokumentation 

8:30 – 08:45 Inledande möte 
- Genomgång av dagens 

revisionsplan 

Ledningsgrupp samt KMS  

08:45-10:45 Fastighetsbundet 
- Systematiskt 

brandskyddsarbete 
- Besiktningar 
- Avfallshantering 
- Energifrågor 

Timo Mahlanen, Arb.led. 
Per-Arne Lennerkvist, tek-
logistisk utveckling. 
Waldemar Olivera, 
Tekniker 
Kjell Lövgren, Arb.ledare 

-  

10:45 – 12:00 Kalibrering 
- Rutiner 
- Mätdonsregister 
- Spårbarhet 
- avtal 

Kristian Sandström, 
Arbetsledare. 
Sebastian Sandström, 
Mätningsingenjör. 
Ev. Tony Öjerhed, 
Arbetsledare. 

-  

12:00-13:00 LUNCH   
13:00-15:00  Stadshuset 

- Tryckeriet 
- Städservice 

Arbetschef M. Sjöberg 
med medarbetare. 
Arbetsledare C. Karlin 
med medarbetare.  

-  

15:00-16:00 Sammanställningstid för revisor   
16:00-16:30 Avslutande möte 

- Muntlig genomgång 
revisionsresultatet och 
rekommendation 

Ledningsgrupp samt KMS  
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beträffande fortsatt 
certifiering  

- Bokning av nästa års revision 
 

 

Mikael Süld 22 oktober 2020   
Tid Innehåll Medverkande från 

Servicekontoret 
Förberedelser och exempel på dokumentation 

8:30 – 08:45 Inledande möte 
- Genomgång av dagens 

revisionsplan 

Ledningsgrupp samt KMS  

08:45– 09:50 Tidigare avvikelser och reservtid  -  
09:50 – 10:50 Ledarskap 

- Mål 
- Aktiviteter 
- Kommunikation 

Ledningsgrupp samt KMS - Protokoll från ledningens genomgång 
- Mål 
- Handlingsplaner 

 
 

11:00 – 12:00 Focus for future 
- Värdering av verksamheten 

utifrån 
kvalitetsledningsprinciperna 

 -  

12:00-13:00 LUNCH   
13:00-14:00 Förbättringar under 

certifikatsperioden 
 Sammanställningar av förbättringar inom kvalitet 

och miljö 
14:00-15:00 Internrevision 

Avvikelser och förbättringar 
Lagar och andra krav 

  

15:00-16:00 Sammanställningstid för revisor   
16:00-16:30 Avslutande möte Ledningsgrupp samt KMS  
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- Muntlig genomgång 
revisionsresultatet och 
rekommendation 
beträffande fortsatt 
certifiering  

- Bokning av nästa års revision 
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Revisionsrapport
Datum

2020-10-23
Beteckning

ca808746
Sida

2(9)

Resultat

Revisionen visar på en stark kultur som präglas av förbättringar, öppenhet och kundfokus.

Detta leder till en mängd förbättringar inom olika områden.

Ledningssystemet är anpassat till verksamheten, har förmågan att hantera relevanta krav och uppnå 

förväntat resultat. 

Ett förbättringsområde som kan finnas är att på ett positivt sätt strukturera upp systematiken i mål 

och förbättringsarbete. Man har mycket olika verksamheter dock kan man se att det för alla 

verksamheter kan finnas ett ramverk för förbättringsarbete som tydliggör och underlättar uppföljning 

som är gemensam för hela organisationen. Ramverket skall då synliggöra vilka aktiviteter som görs, 

vilken förbättring aktiviteten förväntas ge, resurssättning av aktiviteten och slutligen vilket resultat 

blev. Knytningen av aktiviteterna till övergripande eller nedbrutna mål är också viktig. Tydlighet ger 

förhoppningsvis ett ändå mer fördjupat engagemang i hela organisationen.

Ledningssystemets prestanda under den senaste treårsperioden har förbättrats på en rad punkter.

På en övergripande ledningsnivå så kan man nämna;

- utvecklat ledningssystemet i CaneaOne så att den är mer användarvänlig (byrån)

- ledningens genomgång utvecklats avseende agendan 

- processbaserat arbetssätt har utvecklats

- kompetensutveckling för internrevisorer i standarderna

- kommunikationsplan under framtagande för att förtydliga kommunikationskanaler

Tittar man på miljöförbättringar som ligger vid sidan av med ökad effektivitet med miljövinster som 

följd, kan följande nämnas;

- kemikaliearbetet har utvecklats med kemikaliesamordnare och praktiskt med utrensningar 

- solcellssatsningar

- antalet laddstolpar har utökats

- tvättvatten hanteras lokalt och släpps inte ut

- KRAV-certifiering på ”Grillen”

- Ånga används på lokalvården

- Ultrarent vatten används inom lokalvården

- Hetvatten för ogräsbekämpning

- utveckling för cirkulär hantering av datorer vilket utvecklas till fler produkter

På kvalitetssidan så finns också en mängd förbättringar genomförda där följande kan nämnas;

- förbättrade kalibreringsrutiner

- Ärendehanteringssystem för lönehantering infört

- Digitalisering av tjänster gentemot kunden, tex. lönespecifikationer, bokning av hjulskifte, 

- Projekt inom dokumenthantering, arkivplaner

- Handscanner på förrådet

- Ombyggnation av mekanisk verkstad (pågår)

- Ny däckverkstad

- Kommunikationen till användarna har utvecklats då alla som jobbar i Borås Stad nu får del av  

driftstatus i realtid för alla datasystems tillgänglighet via intranät

På medarbetarsidan har också förbättringar genomförts;

- Frisbeebana

- Friskvårdsgrupper finns för att bland annat skapa gemensam kultur

- Mobiler till fast personal på lokalvården

Användningen av certifikat och certifieringsmärken sker enligt RISE regler för användning av 

certifikat och märken.

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
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De interna revisionerna har  utvecklats under perioden med ökad kompetens bland revisorerna samt 

delaktighet i planeringen.

Korrigerande åtgärder har hanterats enligt rutin.

Ledningens genomgång har genomförts enligt plan fyra gånger per år.

Rekommendation och villkor

Korrigerande åtgärder för avvikelserna ska redovisas med orsaksanalys och övertygande 

dokumentation i RISE Ecert. Redovisningen lämnas inom 3 månader efter revisionen, dvs senast 

2021-01-22.

Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001  

förnyas, under förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas.

Uppdragets omfattning

Revisionsdatum Omfattning Revisionslag

6,00 dagar2020-10-19

2020-10-20

2020-10-21

2020-10-22

Revisionsledare: 

Mikael Süld

Revisorer: 

Ingrid Isaksson, Bertil Svensson

Certifikatsnamn Standard Revision

Borås Stad SS-EN ISO 14001:2015 Omcertifieringsrevision

Borås Stad SS-EN ISO 9001:2015 Omcertifieringsrevision

Revision omfattar uppdraget enligt ovan samt granskning mot verksamheternas processer och 

dokumentation. Revisionen har utförts genom granskning av dokumenterad information och genom 

intervjuer med personal. Detta har gjorts genom stickprov. Utöver revisionstiden som anges i 

tabellen omfattar också revisionen för- och efterarbete såsom planering, inläsning, rapportering samt 

uppföljning av korrigerande åtgärder för rapporterade avvikelser.

Ledningssystemet är integrerat för reviderade standarder och en kombinerad revision har 

genomförts.

Omcertifieringen innefattar dessutom en granskning av resultatet från tidigare revisioner under 

certifieringsperioden.

Revisionen är utförd enligt revisionsplanen och syftet med revisionen har uppnåtts. Stickproven 

bedöms vara tillräckliga för slutsatser och rekommendationer.

Verksamheter som besökts finns redovisade i revisionsplanen.

Organisationen representerades av deltagare enligt bilaga Deltagarlista.
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Revisionsresultatet presenterades vid det avslutande mötet.

Certifieringens nu gällande omfattning redovisas i bilaga Certifieringens omfattning. Eventuella 

ändringar meddelas RISE genom RISE Ecert under "Kontakta oss.

Planering av kommande revisioner

Verksamheten är oförändrad. Kommande revisioner kan genomföras enligt plan.

Vid planering av nästa treårsperiod kommer hänsyn tas till de för

 organisationen specifika förutsättningarna:

• Skiftarbetande personal som inte arbetar på ordinarie revisionstid

• Verksamhet som utförs i fält och vid andra tillfälliga arbetsplatser

Korrigerande åtgärder för avvikelser från föregående revision bedöms ha gett avsedd effekt.

Avvikelser och förbättringsförslag redovisas i bilaga 1.

Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Information

En oberoende granskning kommer att göras av rapporten. Det kan leda till en annan bedömning av 

revisionsresultatet, vilket kan innebära begäran om kompletteringar. Revisions- och 

certifieringsinformation finns på kundwebbplatsen RISE Ecert, där eventuella avvikelser finns att 

besvara. 

Offentlig information om certifikat finns på www.ri.se samt på www.certifiering.nu.

Rapporten är skapad och godkänd av undertecknad behörig revisionsledare.

__Signature_1

Mikael Süld

Revisionsledare
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Bilaga 1: Avvikelser och förbättringsmöjligheter

Standard Större FörbättringsmöjlighetMindre

SS-EN ISO 9001:2015  -  2  1

SS-EN ISO 14001:2015  -  -  2

Summa:  -  2  3 

Avvikelse ID:

Kravreferens:

Klassning:136607 Mindre avvikelse

SS-EN ISO 9001:2015, 8.1 Planering och styrning av verksamheten

Beskrivning: Processbeskrivningar är framtagna för  lokalvård men är inte inlagda i 

CaneaOne.

Revisor: Mikael Süld
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Avvikelse ID:

Kravreferens:

Klassning:136197 Mindre avvikelse

SS-EN ISO 9001:2015, 8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna 

processer, produkter och tjänster

Beskrivning: I entreprenadprojekt används Kvalitets- och miljöplan för att beskriva den 

styrning som skall användas i projektet. I använd plan i stickprov vid 

revisionen och i mall anges för dokumentstyrning att SK003 bilaga skall 

användas, men bilagan är inte använd i exemplet. Beskrivning av den 

styrning som skall gälla stämmer inte med dagens arbetssätt. 

(distributionslistor används ej utan mer digitala gemensamma plattformar).

I Stickprov och mall sågs ingen styrning för miljöriskhantering, avtals 

miljökrav på t.ex. motortyp, maskintyp  och uppsamlingsmedel tillgängligt, 

återspeglas inte i kvalitets- och miljöplanen.

(ev förbättring att inte dubblera arbetsmiljöföreskrifter i kvalitets- och 

miljöplan när det redan finns i Arbetsmiljöplan)

Revisor: Ingrid Isaksson

Avvikelse ID:

Kravreferens:

Klassning:136299 Förbättringsmöjlighet

SS-EN ISO 9001:2015, 6.2 Kvalitetsmål och planering för att uppnå dem

Beskrivning: Målformuleringar och handlingsplaner/aktiviteter blandas ihop i vissa fall där 

aktiviteten är formulerat som mål.

Målformuleringen ska peka på förbättringen man vill uppnå och aktiviteten 

på medlet för att uppnå förbättringen. 

Kan man skilja på dessa är det lättare att se om aktiviteten var tillräcklig för 

att nå målet eller om man behöver ytterligare aktiviteter.

Vidare är det lättare att nå ut med varför man gör vissa aktiviteter, då man 

kan peka på nyttan eller förbättringen (målet) man vill uppnå.

Revisor: Mikael Süld
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Avvikelse ID:

Kravreferens:

Klassning:136520 Förbättringsmöjlighet

SS-EN ISO 14001:2015, 8.1 Planering och styrning av verksamheten

Beskrivning: Fastighet 

En översiktlig planering av besiktningar som ska göras tex. för hissar bör 

hanteras av Servicekontoret även om besiktningen inte utförs av egen 

personal. Ansvaret vilar på Servicekontoret även om någon utanför 

organisationen utför arbetet.

Revisor: Mikael Süld

Avvikelse ID:

Kravreferens:

Klassning:136515 Förbättringsmöjlighet

SS-EN ISO 14001:2015, 8.2 Beredskap och agerande vid nödlägen

Beskrivning: Arbete pågår med att förändra struktur och omfattning av Systematiskt 

Brandskyddsarbetet. Några synpunkter som noterades i samband med att 

projektet redovisades kommenteras nedan,

- Avvikelser som noteras inom området brandskydd ligger i 

dokumentationen i pågående arbete som en blanketthantering och når i 

detta fall inte ledningen såsom andra avvikelser inom bolaget hanteras. 

Frågan bör avgöras på ledningsnivå.

- Omfattningen och metod/genomförande för riskhanteringen bör fastställas 

och genomföras snarast.

- Hårdare styrning bör göras när olika punkter inom brandskyddsarbetet ska 

göras under året, exempelvis årlig genomgång mm.

Revisor: Mikael Süld
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Bilaga 2: Certifieringens omfattning

Verksamhetsbeskrivning

SS-EN ISO 14001:2015

The town district’s contractor for technical infrastructure - streets, water and savage systems, 

parks, sports centre, buildings, property maintenance, printing, repair shop, vehicles and City Hall 

services and provider of administrative services - IT services, accounting, payroll services, 

schwitchboard and receptionKommunens 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

The town district’s contractor for technical infrastructure - streets, water and savage systems, 

parks, sports centre, buildings, property maintenance, printing, repair shop, vehicles and City Hall 

services and provider of administrative services - IT services, accounting, payroll services, 

schwitchboard and receptionKommunens 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

Adress Sysselsatta Process

501 80  BORÅS 0 Huvudkontor

Orter, processer och antal sysselsatta

Totalt antal sysselsatta:  350
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Bilaga 3: Deltagarlista

Identitet Funktion

Ingmari Griffin KMS

Kenneth Lundqvist Förvaltningschef

Per-Arne Lennerkvist Verksamhetsutveckling

Ulf Raneby Avdelninsgchef

Carina Andersson Avdelningschef och HR-chef

Ann Landgren Avdelningschef

Ann Malm Avdelningschef

Niclas Bodeklint Avdelningschef

Övriga deltagare som framgår av revisionsplanen

RISE Research Institutes of Sweden AB, Certification
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Internrevisionsrapport nr:  1 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2020-08-26 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Entreprenad, arbetschefsområde 2, VA 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Ulf Raneby (Magnus Eriksson och Martin 
Schultz) 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: VA, CHK-2375 Checklista omläggning av dricksvattenledning 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 2 

Revisionsledare och övriga internrevisorer: Evelina Svensson, Thomas Johansson och 
Christina Sundberg 

Intervjuade vid internrevision: Magnus Eriksson, arbetschef och Martin Schultz, arbetsle-
dare 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) Namn och funktion. 

Revisionsresultat:  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Arbetsplats besök på VA där arbete pågick med vatten och avlopp för nya villatomter i 
Svaneholm. Gruppen fick se VA-schakt med dagvatten- och dricksvattenledning. Vi gick 
igenom CHK-2375 Checklista omläggning av dricksvattenledning med arbetschef och ar-
betsledare. De förklarade på ett noggrant sätt hur de arbetar med respektive del av check-
listan. De frågor som gruppen, på förhand tagit fram, besvarades på ett tydligt sätt. Vi fann 
inga avvikelser utan endast förbättringsförslag, se nedan.  

Underlag för revisionen:  
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 
9001:2015 och 14001:2015 
5.3.  Roller ansvar och befogenheter 
6.1.  Åtgärder för att hantera risker och möjligheter  
7.  Stöd 
8.1.  Planering och styrning av verksamheten 
8.2. Krav avseende produkter och tjänster 
8.5. Framställning av produkter och utförande av tjänster  
10. Förbättringar  
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Avvikelser: Inga avvikelser har uppkommit. 
(större, mindre) 

Förbättringsförslag:  
(noteringar) 

Sidan 3 i rutinen är en blank sida och kan därför tas bort. 

Den skiss som finns på sidan 2 föreslår gruppen att den numreras enligt punkterna från 
sida 1, för att förtydliga de olika delarna. På så sätt blir det lättare att hänga med på vad 
punkterna på sida 1 innebär samt vad skissen innebär. 

Vid revisionen framkom det att man använder checklista för egenkontroll av arbetsmoment 
kring dricksvatten, gruppen föreslår att denna egenkontroll refereras till CHK-2375 Check-
lista omläggning av dricksvattenledning. 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: 
(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, max tre månader efter genomförd revision). 

Resultat av uppföljning:  
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 

Åtgärder kvarstår: Nej 
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   

Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS: 2020-08-27 Ingmari Griffin 
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Internrevisionsrapport nr:  2 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2020-09-23 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Dataservice, support 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Per Tronstad 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: Support, introduktion nyanställda 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 2 

Revisionsledare och övriga internrevisorer: Evelina Svensson, Thomas Johansson och 
Christina Sundberg 

Intervjuade vid internrevision: Per Tronstad, arbetsledare och Joakim Ericsson, teamle-
dare 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) Namn och funktion. 

Revisionsresultat:  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Arbetsplatsbesök på Dataservice, support/Servicedesk. Gruppen fick se processkartor för 
olika delar av verksamheten. De förklarade på ett tydligt sätt hur de arbetar med att intro-
ducera nyanställda medarbetare i Servicedesk. De nyanställda har ett tätt samarbete med 
kollegor samt teamledare och chef. De har processer i ITIL som de nyanställda tar del av 
samt en handbok med instruktioner. Vi fann inga avvikelser.  

Underlag för revisionen:  
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 
9001:2015 och 14001:2015 
5.3.  Roller, ansvar och befogenheter 
7.  Stöd 
8.1.  Planering och styrning av verksamheten 
8.2. Krav avseende produkter och tjänster  
10. Förbättringar  

Avvikelser: Inga avvikelser har uppkommit. 
(större, mindre) 

Förbättringsförslag: Inga förbättringsförslag har hittats. 
(noteringar) 
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Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: 
(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, max tre månader efter genomförd revision). 

Resultat av uppföljning:  
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 

Åtgärder kvarstår: Nej 
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   

Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS: 2020-09-24 Ing-Mari Griffin 
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Internrevisionsrapport nr: 3 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2020-09-11 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Personalenheten 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Carina Andersson 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: Rekryteringsprocess 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr:1 

Revisionsledare och övriga internrevisorer: Ingeborg Moss, Övriga internrevisorer 
Keijo Tossavainen och Morgan Gunnarsson 

Intervjuade vid internrevision: Carina Andersson, Avd. chef Personal och Kontorsservice 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) Namn och funktion. 

Revisionsresultat: Vid internrevisionen framkom att det finns väl fungerande och genom-
tänkta rutiner inom rekryteringsprocessen. Det framkom även att Garuda utgör ett mycket 
bra stöd för kvalitetssäkring av rekryteringarna.   
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Underlag för revisionen: 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 

Rekrytering 
PRK – 3035 –v.4.0 SK Process Rekrytera medarbetare 
INS – 4308 – v.2.0 SK instruktion underlag spec. HR stöd 
RUT-2038-v.4.0 SK/PK Rutin registerkontroll av personal 
 
ISO 9001:2015 
7.1.2 Resurser allmänt, personella resurser 
7.1.6 Organisationens kunskap 
7.2 Kompetens 
7.5 Dokumenterad information 
8.1 Planering och styrning av verksamheten 
8.5.1.e Styrning och kontroll vid framställning av produkter och utförande av tjänster, 
tillsätta kompetent personal och specificera relevanta kvalifikationskrav. 
10. Förbättringar 
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Avvikelser: En mindre avvikelse framkom, dokumentet RUT-2038-v.4.0 SK/PK Rutin re-
gisterkontroll av personal hade inte uppdatering skett sedan 2018-11-06 och larmfunkt-
ionen i Canea hade inte fungerat eller uppmärksammats. 
(större, mindre) 

Förbättringsförslag: Det finns följande mindre redaktionella brister i rutinen PRK-3035-
v.4.0 SK Process Rekrytera medarbetare. 
Understrykningar i texten som hänför sig till tidigare förändringsmarkeringar fanns kvar 
utan skäl. Hänvisningar till andra dokument kan göras tydligare. 
Punkt 4 Ta emot ansökningar, Mottagningsbekräftelse kan förklaras något utförligare. 
Punkt 7 Intervjua, grupper där krav finns på utdrag ur polisens belastningsregister behöver 
uppdateras. 
Punkt 11 Ge besked till andra sökande, stycket med roller kring arkivering behöver uppda-
teras.  
(noteringar) 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: Orsak till avvikelsen är, efter vad 
jag kan se, kopplade till verksamhetssystemet Canea one och de larm som finns där. Ro-
torsaken till det bedömer jag vara kopplat till handhavarfel vid årliga uppdateringar och 
koppling till rollerna i systemet. Canea one är på många sätt ett bra system som väl upp-
fyller de krav man kan ha på ett verksamhetssystem, men enligt min åsikt det har funnits 
brister i hur Borås Stad implementerat användandet. Det i sin tur har resulterat i att varje 
förvaltning har fått ordna egna utbildningar i systemet. Det har Servicekontoret gjort på 
olika sätt, t.ex. visningar av systemet och under 2019 har vi också gjort användarfilmer och 
manualer för de vanligaste manövreringarna i systemet. Någon central användar-support 
har inte funnits förrän till för ett år sedan. Sammantaget konstaterar jag att den här rutinen 
inte blivit larmad för granskning så som den borde ha gjort och därför har felet uppstått. 
En av HR-specialisterna har nu sett över larmdatum och vem som innehar de olika rollerna 
och justerat det som behövdes.  

De redaktionella förbättringsförslag som internrevisorsgrupp föreslagit är också åtgärdade. 
Jag kan konstatera att det är ett stort värde i att någon utomstående, som inte dagligdags 
arbetar med rutinen (eller processen), läser den här typen av rutiner. Som vi kan se i det 
här konkreta fallet resulterar de redaktionella ändringarna i att rutinen blir mer lättläst och 
lättöverskådlig.  
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: Vecka 47 eller 48, 2020 
(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, max tre månader efter genomförd revision). 

Resultat av uppföljning: 2020-11-10 Avvikelsen kvarstår men är vidtalad och ansvarig 
framtagare är påmind att uppdatera dokumentet.  
Åtgärder har vidtagits med utgångspunkt från förbättringsförslaget.  
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 

Åtgärder kvarstår:  Ja Nej 
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   
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Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS 2020-11-20 KMS Ing-Mari Griffin 
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Internrevisionsrapport nr: 4 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2020-09-29 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Personal- och Kontorsservice, Stadshusservice 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Carina Karlin 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: SK Rutin egenkontroll Stadshuskvarterets serveringar (RUT 2254) 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 1 

Revisionsledare och övriga internrevisorer: Revisionsledare Ingeborg Moss och övrig 
internrevisor Keijo Tossavainen.  

Intervjuade vid internrevision: Carina Karlin, arbetsledare Stadshusservice och Caroline 
Ferm, måltidspersonal 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) Namn och funktion. 

Revisionsresultat: Vid intervjun framkom att det fanns god kunskap i egenkontroll och 
noggrannhet inom livsmedelshantering samt skötsel av servering och kök. 
Tillsammans kom vi överens om att delar av dokumentet ”RUT 2254” behöver uppdateras 
enligt nuvarande rutin samt att CHK 2556 ska ses över. 
 
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 
Underlag för revisionen:  
Säker mat i idrottsrörelsen – säker mat 2015 ? 
•  BLA-2555 SK Blankett försäkran livsmedelshygien 
•  CHK-2556 SK Checklista/egenkontroll Stadshuskvarterens serveringar 
 
ISO 9001:2015:  
5.1.2 Kundfokus 
6.1. Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
7. Stöd  
8.2 Krav avseende produkter och tjänster  
8.5 Framställning av produkter och utförda tjänster  
9.1 Övervakning, mätning, analys och utvärdering  
10.2 Avvikelse och korrigerande åtgärd 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 

Avvikelser: Mindre avvikelse 
(större, mindre) 
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Förbättringsförslag:  
(noteringar) 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: Vi har inte varit observanta på att 
egenkontrollen behövde uppdateras. 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: I början av december månad 2020. 
(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, max tre månader efter genomförd revision). 

Resultat av uppföljning: 2020-12-02.  
Både Checklista och rutin är omarbetade med gott resultat. Dessutom har man utformat 
en broschyr för ny personal som heter ”Välkommen till Stadshusgrillen” som bland annat 
beskriver hygienrutiner.  
Framöver kommer rutinerna att ses över mer frekvent. 
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 

Åtgärder kvarstår: Nej 
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   

Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS: 2020-12-03 Ing-Mari Griffin 
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Internrevisionsrapport nr: 5 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2020-10-14 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Fordon- Verkstad, Fordonsenheten 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: arbetsledare Git Broomé Lappi 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: PRK – 3865 Process boka besiktningstider 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 1 

Revisionsledare och övriga internrevisorer: revisionsledare Ingeborg Moss  
övriga internrevisorer Morgan Gunnarsson och Keijo Tossavainen 

Intervjuade vid internrevision: arbetsledare Git Broomé Lappi och fordonshandläggare 
Niklas Bergstrand  
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) Namn och funktion. 

Revisionsresultat: Processen är under omarbetning och internrevisorerna fick en presen-
tation av hur man tänkt sig upplägget av processen. Internrevisionsgruppen fick ett mycket 
gott intryck av pågående uppdatering. Arbetet initierades i samband med internrevisionens 
kallelse, men var inte klart vid revisionstillfället. 
Mötet kom överens om att när arbetet med dokumentet är klart ska Git Broomé Lappi  
kontakta internrevisionsgruppen för uppföljning.  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Underlag för revisionen:  
PRK-3865-v.1.0 SK/FV Process Boka Besiktningstider 
Kvalité ISO 9001:2015 
Miljö ISO 14001:2015 

K= Kvalitet M= Miljö 

K: 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5.3 
M: 3.2.2, .3.3.4, 3.2.7, 3.4.10 

(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 

Avvikelser: Mindre avvikelse. Processdokumentet ej färdigställt. 
(större, mindre) 
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Förbättringsförslag:  
(noteringar) 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
Ny funktion i KomMa för att bättre kunna bevaka och följa upp besiktningarna, gör att vi behöver ändra 
ganska mycket i processbeskrivningen. Dessutom planerar vi att göra ett stort arbete med processbeskriv-
ningar för fordonsenheten under vintern 20 och våren 21. Vi vill därför göra en mycket noggrann genomgång 
av denna processbeskrivning, så att vi sedan kan registrera alla våra beskrivningar på liknande sätt. 
Detta för att kvalitetssäkra arbetsgången för fordonshandläggarna, göra manualer lättillgängliga och som kan 
användas vid t.ex. sjukfrånvaro, hög arbetsbelastning och ev. nyanställning. 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: 2020-10-20 
(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, max tre månader efter genomförd revision). 

Resultat av uppföljning: Dokumentet är omarbetat och övergripande med hänvisning till 
detaljerade rutiner för berörda inom Fordonsenheten. 
(genomförda insatser för att åtgärda avvikelser efter internrevision) 

Åtgärder kvarstår: Nej 
(om avvikelser ej åtgärdats vid uppföljning)   

Om ”JA”, orsak:  
(till att avvikelser ej åtgärdats, vid uppföljning)  

Datum, signatur KMS: 2020-10-20 Ing-Mari Griffin 
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Internrevisionsrapport nr: 6 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2020-10-16 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Personal- och Kontorsservice, tryckeriet 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Maritta Sjöberg 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: Tillhandahålla grafisk tryckning 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 3 

Revisionsledare och övriga internrevisorer: Niclas Gullbrandsen, Rikard Hultin,  
Nergis Özgül 

Intervjuade vid internrevision: Maritta Sjöberg (arbetschef), Robin Svensson (tryckare) & 
Annika Sandahl (grafisk formgivare och teamledare) 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) Namn och funktion. 

Revisionsresultat: Vid internrevisionen framkommer det att enheten har väl upparbetade 
rutiner och arbetssätt som fungerar bra för deras verksamhet. Gruppen har en god kom-
munikation mellan de olika funktionerna i form av både planerade veckomöten och tät dag-
lig dialog. Dessa fungerar som en kvalitetssäkring från beställning till färdigställd trycksak i 
bruk. 
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Underlag för revisionen: 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.)  
PRK-2670-v2.0 SK Process Tryckeri tillhandahålla grafisk tryckning; översikt 
 
ISO 9001:2015 
6.1. Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
7.1. Resurser 
7.5. Dokumenterad information 
8.1. Planering och styrning av verksamheten 
8.2. Krav avseende produkter och tjänster 
8.5 Framställning av produkter och utförande av tjänster 
8.6. Frisläppning av produkter och tjänster 
10. Förbättringar 
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Avvikelser: Inga avvikelser noterade.  
(större, mindre) 

Förbättringsförslag: Inga förbättringsförslag noterade.  
(noteringar) 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: 
(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, max tre månader efter genomförd revision). 

 

 

 

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: 2020-10-16 Ing-Mari Griffin 
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Internrevisionsrapport nr: 7 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2020-11-03 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Affärsstöd, Ekonomifunktionen 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Ann Malm 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: Säkerställa att inköp sker från kreditvärdiga leverantörer. 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 3 

Revisionsledare och övriga internrevisorer: Niclas Gullbrandsen, Rikard Hultin, Pia 
Mattzon. 

Intervjuade vid internrevision: Ann Malm (avdelningschef), Nergis Özgül (Ekonom) 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) Namn och funktion. 

Revisionsresultat: Vid internrevisionen framkommer det att processen med att säker-
ställa att inköp sker från kreditvärdiga leverantörer fungerar väl och enligt rutinbeskrivning. 
Enheten har egna vägledningar som tydligt beskriver deras egna arbetssätt vid den fördju-
pande bedömningen som nämns i rutinen. Processen för att säkerställa att inköp sker från 
kreditvärdiga leverantörer förstärks ytterligare genom ett varningssystem på Redovisnings-
service som signalerar om en faktura är på väg att betalas till en icke godkänd leverantör. 
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Underlag för revisionen: 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.)  
 
RUT-2205-v.10.0 SK Rutin leverantörsbedömning 
 
ISO 9001:2015 
6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
7.5. Dokumenterad information 
8.1. Planering och styrning av verksamheten 
8.4 Styrning och kontroll av externt tillhandahållna processer, produkter och tjäns-

ter 
 

Avvikelser: Inga avvikelser noterade.  
(större, mindre) 
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Internrevisionsrapport nr: 8 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2020-11-03 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Förvaltningsledningen 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Kenneth Lundkvist 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: PLA-2218-v.6.0 SK Nödläges- och beredskapsplan Pantängen 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 2 

Revisionsledare och övriga internrevisorer: Evelina Svensson, Thomas Johansson och 
Christina Sundberg 

Intervjuade vid internrevision: Kenneth Lundkvist 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) Namn och funktion. 

Revisionsresultat:  
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Revisionsgruppen tillsammans med förvaltningschef gick igenom PLA-2218-v.6.0 SK Nöd-
läges- och beredskapsplan Pantängen. Gruppen tycker att dokumentet är otydligt och föl-
jer inte en röd tråd vilket gör att man som läsare har svårt att ta till sig informationen. Ge-
nerellt kan man se i dokumentet att det måste bli tydligare och framgå vilken funktion som 
gör vad.  Vi fick till oss att man redan nu omarbetar planen. 

Underlag för revisionen: 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.) 

9001:2015 och 14001:2015 
5.3.  Roller, ansvar och befogenheter 
6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
7.4  Kommunikation 
7.5 Dokumenterad information 
8.1.  Planering och styrning av verksamheten 
10. Förbättringar  
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Avvikelser:  
(större, mindre) 
 
Förtydligande av: 
- roller kring vem som gör vad 
- hur dokumentation av uppföljningar görs 
- hur dokumentet kommuniceras ut i organisation 
- dokumentets processer, t ex genom processkarta för de olika delarna 
 
Om man ska ha kvar bilagorna behöver innehållet i dem ses över och namnge bilaga fem 
samt lägga dem som bilagor och inte som en del av dokumentet 
 
Förbättringsförslag:  
(noteringar) 
 

- En koppling till Servicekontorets kemikalieregister önskas.  
- Den inledande meningen i dokumentet ”För händelse utanför Pantängen hänvisas 

till PLA-2194,Plan för sammanhällstörningar och extraordinära händelser Service-
kontoret” bör ändras till att hänvisa till Servicekontorets krisplan på intranätet. 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: 2021-02-17 
(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, max tre månader efter genomförd revision). 

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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Förbättringsförslag: Inga förbättringsförslag noterade.  
(noteringar) 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: 
(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, max tre månader efter genomförd revision). 

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: 2020-11-03 Ing-Mari Griffin 
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Internrevisionsrapport nr: 9 
(Rapportnumret får bara skrivas av KMS) 

Datum: 2020-11-19 
(rapport lämnas till ansvarig för reviderad aktivitet/process senast 2 veckor efter genomförd revision) 

Område: Fordon/Verkstad - Fordonsverkstad 
(avdelning, enhet) 

Ansvarig för reviderad aktivitet/process: Tony Öjerhed, Arbetsledare 
(avd.chef, arb.ledare/chef) 

Aktivitet/process: Säkerställa att utrustning som är besiktningspliktig eller har kontrollkrav 
blir besiktigad/kontrollerad inom rätt tidsintervall. 
(aktuell verksamhet som granskats) 

Revisorsgrupp nr: 3 

Revisionsledare och övriga internrevisorer: Niclas Gullbrandsen, Rikard Hultin, Pia 
Mattzon, Nergis Özgül, Tobias Karlsson (observatör) 

Intervjuade vid internrevision: Tony Öjerhed (arbetsledare), Jorma Sakko (förrådsarbe-
tare) 
(ansvarig arb.ledare/chef, övrig intervjuad personal) Namn och funktion. 

Revisionsresultat: Vid internrevisionen framkommer det att processen fungerar väl med 
att säkerställa att utrustning som är besiktningspliktig eller har kontrollkrav blir besikti-
gad/kontrollerad inom rätt tidsintervall. Arbetsledaren beskriver hur man arbetar för att 
uppfylla kraven i rutinen och visar den lista som rutinen innehåller. Arbetet sker i samar-
bete med mekaniska verkstaden. Stora förbättringar har skett under åren och arbetssättet 
är idag ändamålsenligt, systematiskt och tydligt. De beskriver själva att de har stor nytta av 
listan och att det är lätt för andra att sätta sig in i arbetsgången genom listan. 
(kort sammanfattning med positiva/negativa kommentarer och slutsatser av vad gruppen kommit fram till) 

Underlag för revisionen: 
(ISO standard, rutiner, föreskrifter, lagar etc.)  
 
RUT-2255 v.5.0 SK rutin besiktning/kontroll av utrustning 
 
ISO 9001:2015 & 14001:2015 
6.1 Åtgärder för att hantera risker och möjligheter 
7.1 Resurser 
7.5. Dokumenterad information 
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Avvikelser: Inga avvikelser noterade.  
(större, mindre) 

Förbättringsförslag: Inga förbättringsförslag noterade.  
(noteringar) 

Rotorsaksanalys som ligger till grund för avvikelse: 
(Förutom att ta fram åtgärd ska man redovisa orsak till avvikelse) 

Datum för uppföljning: 
(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, max tre månader efter genomförd revision). 

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: 2020-11-19 Ing-Mari Griffin 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00309 2.6.4.0 

  

 

Revidering av Regler för internhyra 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna revidering av ”Regler för internhyra” samt ”Tillämpningsanvisningar 

regler för internhyra”.   

Nuvarande regler förlängs att gälla till och med 2021. Revideringen träder ikraft 

från och med 2022.           

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 om nya principer för 

internhyressystemet att gälla fr.o.m. 2017. Kommunstyrelsen fastställde därefter 

”Regler för internhyra”.   

I nuvarande regler finns angivet att de gäller till och med 2020 varför en 

revidering behöver genomföras. Bedömningen är att de förändringar som 

föreslås inte avviker från Kommunfullmäktiges principbeslut. 

Vid revidering av Regler för internhyra har en uppdelning genomförts av 

befintligt regelverk till två dokument:  Regler för internhyra och 

Tillämpningsanvisningar regler för internhyra. För att tydliggöra vilka kostnader 

och lokaler som omfattas av internhyressystemet har även en sammanställning 

över Lokalförsörjningsnämndens finansiering tagits fram. 

Regler för internhyra, förändringar 

En del av de förändringar som finns föreslagna är att lokaler ska betraktas 

tillhöra hyresnivån ”ny” i 15 år. Lokalbanken blir mer avgränsad angående vilka 

slags objekt som ska ingå i samt att lokalbanken delvis ska finansieras av 

schablonhyra. Hyresintäkterna har under åren 2018 – 2020 uppräknats med det 

omräkningstal som tillämpas vid ramuppräkning av övriga kostnader. Detta 

omräkningstal ska i fortsättningen fastställas årligen. Nivåförändringar av 

lokalhyran ska kunna ske av särskilda skäl, exempelvis om nytillkomna objekt 

innebär att verkliga kostnader ökar väsentligt mer än schablonhyrans 

uppräkning. Denna nivåförändring kan ske genom motsvarande höjning av 

berörd verksamhetsnämnds kommunbidrag. Om inte så är fallet ska 

verksamhetsnämnderna ha en förutsägbarhet i kostnadsutvecklingen under 

minst en treårsperiod. Principen att enstaka rum ska kunna återlämnas gäller 

fortfarande, men i det nya förslaget ska lokalen kunna vara uthyrningsbar till 

annan verksamhet. 
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I tillämpningsanvisningarna har förtydliganden, information om Blå boken lagts 

till samt möjlighet till hyresbefrielse/nedsättning av hyra av särskilda skäl.  

               

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 om nya principer för 

internhyressystemet att gälla fr.o.m. 2017. Det nya internhyressystemet skulle 

bygga på förståelse, enkelhet och förutsägbarhet. Summan av hyrorna för alla 

lokaler skulle motsvara de totala kostnaderna hos lokalförvaltaren vilket innebar 

att självkostnadsprincipen fanns kvar på en övergripande nivå. 

Brukarnämnderna skulle få mer långsiktiga, förutsägbara förhållanden. Det 

skulle inte vara någon skillnad för brukarnämnderna om lokalen var ägd eller 

inhyrd. Likvärdiga lokaler skulle ha samma grundhyra. Detta skapades genom 

införande av schablonhyra. Lokalerna skulle delas in i grupper och 

differentieras i minst två nivåer.  

Ett annat av syftena var att Lokalförsörjningsnämnden skulle få ett fullständigt 

ansvar för kostnadssidan från att tidigare kunnat föra över i princip samtliga 

kostnader till brukaren. För att ge brukarnämnderna incitament att inte använda 

mer lokalyta än nödvändigt infördes möjlighet att lämna tillbaka lokaler. 

Kommunfullmäktige beslutade även att bemyndiga Kommunstyrelsen att fatta 

beslut om det kompletta regelverket för internhyressystemet samt att besluta 

om tillämpningsföreskrifter. 

Kommunstyrelsen fastställde den 16 maj 2016 ”Regler för internhyra” att gälla 

fr.o.m. 2017 års verksamhet. Kommunstyrelsen beslutade 23 april 2018 anta 

”Tillämpningsföreskrift – Placering av lokaler i hyresnivåer”. Dessa regler och 

tillämpningsföreskrift ersätts med förslag till revidering av ”Regler för 

internhyra” samt ”Tillämpningsanvisningar regler för internhyra”. 

I nuvarande regler finns angivet att de gäller till och med 2020 varför en 

revidering behöver genomföras. I samband med denna revidering har det även 

framkommit behov av vissa andra förändringar. Men bedömningen är att 

förändringarna som föreslås inte avviker från Kommunfullmäktiges 

principbeslut. 

Vid revidering av Regler för internhyra har en uppdelning genomförts av 

befintligt regelverk till två dokument:  Regler för internhyra och 

Tillämpningsanvisningar regler för internhyra. För att tydliggöra vilka kostnader 

och lokaler som omfattas av internhyressystemet har även en sammanställning 

över Lokalförsörjningsnämndens finansiering tagits fram. 

Det har även skett en omstrukturering av texten vilket innebär svårigheter att 

beskriva förändringarna med markeringar i nuvarande regler. I stället beskrivs 

förändringarna i text nedan. 
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Beskrivning av förslag till förändringar samt förtydliganden 

 

Regler för internhyra 
 

3.2 Hyresnivåer 
Följande förslag till revideringar ersätter nuvarande tillämpningsföreskrift – 

placering av lokaler i hyresnivåer. I revideringen föreslås byte av benämning på 

hyresnivån ”gammal” till ”standard” samt att en lokal ska tillhöra hyresnivån 

”ny” i 15 år. Att samtliga nya lokaler ska tillhöra nivån ”ny” i 15 år genomförs 

för att förenkla samt öka förutsägbarheten.  

3.3 Vad ingår i schablonhyran? 
I samband med revidering av reglerna tydliggörs vilka lokaler som ska ingå i 

lokalbanken enligt följande definition: "Med lokalbank avses de lokaler eller del 

av lokaler som finns tillgängliga och som går att hyra ut”. Det innebär att 

kostnader för inhyrda återlämnade lokaler under uppsägning ska finansieras i 

schablonhyran av berörd verksamhetsnämnd och inte redovisas som kostnader 

i lokalbanken. I nuvarande regler ingår inte lokalbankens kostnader i 

schablonhyran utan dessa finansieras med kommunbidrag. I detta förslag 

föreslås att en grundnivå av lokalbanken ska finansieras i schablonhyran genom 

ett tillägg med 1 % på hyran, vilket motsvarar ca 6 mnkr.  

Tidsgränsen vad gäller Lokalförsörjningsnämndens ansvar avseende att avhjälpa 

brister inklusive myndighetskrav som kan hänföras till tiden före 2016/17 är 

borttagen. 

3.4 Beslut om schablonhyror 
Enligt nuvarande regler skulle hyrorna räknas om för åren 2018-2020 med det 

omräkningstal för ”Övriga kostnader” som budgetramarna för respektive år 

grundas på. Enligt nytt förslag ska Kommunstyrelsen besluta årligen om det 

omräkningstal som ska tillämpas vid uppräkning av schablonhyran. Detta ska  

ske i samband med beslut om budgetramar för det kommande året. 

Motsvarande omräkningstal tillämpas även vid uppräkning av 

verksamhetsnämndernas lokalkostnader. Detta för att bibehålla avsikten i 

nuvarande regler att få en överensstämmelse mellan ramuppräkning och 

hyresuppräkning. Förändringen innebär att varje år fastställs ett omräkningstal 

med hänsyn taget till kostnadsutveckling, exempelvis avseende 

konsumtionsavgifter.  

För att inte för stora underskott alternativt överskott ska ansamlas över tid på 

Lokalförsörjningsnämnden och för att inte schablonhyrorna ska vara 

missvisande för verksamhetsnämnderna ska grundhyran för respektive 

lokalgrupp och hyresnivå utvärderas årligen av Lokalförsörjningsnämnden. 

Detta ska också ske för att få en mer korrekt kostnadsjämförelse med andra 

kommuner. Utöver årlig uppräkning kan en nivåförändring ske av särskilda skäl, 

exempelvis om de verkliga kostnaderna ökat väsentligt mer än schablonhyrans 
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uppräkning på grund av nya objekt. Det innebär även att det samlade över- eller 

underskottet för respektive lokalgrupp ska följas över tid. Men 

verksamhetsnämnderna ska ha en förutsägbarhet avseende 

lokalkostnadsutveckling på befintligt bestånd under lägst en treårsperiod. Detta 

gäller i de fall när hyresnivåer förändras utan att motsvarande 

kommunbidragsjustering genomförs. I texten tydliggörs även att det är 

Kommunfullmäktige som beslutar om schablonhyrorna för varje hyresnivå 

inom respektive grupp i samband med budget.  

4. Årsvis omräkning 
Förtydligande att önskemål från verksamheten avseende standardökningar 

hanteras som tilläggshyra. Återställningskostnader vid återlämning av inhyrda 

lokaler ingår inte i schablonhyran utan debiteras verksamhetsnämnden.  

5. Lokalbank 
Definition av lokalbank har tillkommit. "Med lokalbank avses de lokaler eller 

del av lokaler som finns tillgängliga och som går att hyra ut” 

Principen gäller fortfarande att enstaka rum ska kunna återlämnas, men i det 

nya förslaget ska lokalen kunna vara uthyrningsbar till annan verksamhet. 

5.3 Begränsningar 
Principen är att samma regler ska gälla för ägda som inhyrda lokaler, men 

Lokalförsörjningsnämnden har redan tidigare fattat detta beslut som nu infogas  

i förslag till revidering. Beslutet innebär att om kontrakt är tecknat med extern 

fastighetsägare ska verksamhetsnämnden ha brukat lokalen 50 procent av 

kontraktstiden innan nämnden kan avstå lokalen. Vid förlängning av ett 

hyresavtal uppstår ny kontraktstid. Eventuellt förkortad uppsägningstid kan 

beslutas av Lokalförsörjningsnämnden.    

 
Tillämpningsanvisningar regler för internhyra 
 

1.4 Fördelning av ytor mellan verksamheter 
 ”Gemensamma ytor på sociala boenden som inte ingår i brukarens hyra 

fördelas på berörd verksamhets lokalgrupp.” 

3.1 Hyresdebitering 

”Lokalförsörjningsnämnden fastställer senast i maj månad hyra för det 

kommande året för kända objekt.”  

”Vid tilläggsarbeten, ny- och ombyggnation gäller ny hyra fr.o.m. den månad 

som lokalerna tas i bruk av verksamheten.” 

”I undantagsfall och på grund av särskilda skäl kan Lokalförsörjningsnämnden 

besluta om hyresbefrielse/nedsättning av hyra.” 

3.2 Särskilt förtydligande angående ägda och inhyrda lokaler 

”Regler för internhyra gör inte någon skillnad på om lokalen ägs av kommunen 

eller är inhyrd. Det innebär att en verksamhetsnämnd inte ska debiteras 

tilläggskostnader som beror på att lokalen är inhyrd istället för ägd.” 
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4. Deluthyrning 

”Andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar som inte avser kortare 

upplåtelse av verksamhetslokaler för evenemang och liknande underställs 

Lokalförsörjningsnämnden för godkännande enligt fastställt reglemente. ” 

5. Information om ”Blå boken” 

”Utöver Regler för internhyra och Tillämpningsanvisningar ansvarar 

Lokalförsörjningsnämnden för detaljregler om ansvars- och kostnadsfördelning 

mellan Lokalförsörjningsnämnden och verksamhetsnämnderna för 

verksamhetslokaler enligt den sk. Blå boken” 

 

Beslutsunderlag 

1. Regler för internhyra, förslag till ny version 

2. Tillämpningsanvisningar regler för internhyra 

3. Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-28 § 82 Internhyra - förslag till ett 

nytt system 

4. Regler för internhyra (beslut i Kommunstyrelsen 2016-05-16) 

5. Internhyressystem – Antagande av tillämpningsföreskrift (beslut i 

Kommunstyrelsen 2018-04-23) 

6. Förslag på förändring i internhyressystemet från 

Lokalförsörjningsnämnden 

7. Bilaga ”Finansiering Lokalförsörjningsnämnden” 

  

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder i Borås Stad 

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Aktiverande
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Gäller för: Alla nämnder som hyr lokaler av Lokalförsörjningsnämnden 
Gäller till och med 2024



Regler för internhyra 
 

1. Inledning  
Dessa regler gäller för de lokaler som Lokalförsörjningsnämnden tillhandahåller åt Borås Stads 
verksamheter. Reglerna behandlar hyresrelationen mellan Lokalförsörjningsnämnden och de nämnder 
som använder lokalerna.  

Dessa regler gäller inte för: 

 lokaler som Servicenämnden, Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden själva 
ansvarar för.  

 övriga lokaler, verksamheter och specifika kostnader som Lokalförsörjningsnämnden ansvarar 
för och som finansieras av externa hyresintäkter eller av kommunbidrag, se information 
”Finansiering Lokalförsörjningsnämnden”.  

2. Principiella grunder  
Summan av hyresintäkterna skall över tid motsvara kostnaderna. Detta gäller totalt, men även för varje 
lokalgrupp. 

Internhyran fastställs enligt två principer: Schablonhyra eller årsvis omräkning.  

Huvudprincipen är schablonhyra, vilket innebär att alla lokaler delas in i grupper utifrån verksamheten 
som bedrivs i lokalen. Lokalerna i varje lokalgrupp delas in i två hyresnivåer, ny eller standard. För varje 
grupp fastställs schablonhyror som räknas om årligen med ett av Kommunstyrelsen fastställt 
omräkningstal. Undantag görs för vissa lokaler som får sin hyra årligen omräknad utifrån den beräknade 
självkostnaden per lokal, så kallad årsvis omräkning. 

Reglerna gör ingen skillnad på om lokalen ägs av kommunen eller är inhyrd.  

3. Schablonhyra 
3.1 Lokalgrupper 

Lokalerna delas in i följande grupper: 

 Förskola  
 Grundskola inklusive fritidshem och särskola 
 Gymnasieskola, vuxenutbildning och frivillig särskola  
 Äldreomsorg  
 Fritidsgårdar 
 Fritid 
 LSS-boende  
 LL Daglig verksamhet m.m. 
 Individ- och familjeomsorg 
 Bibliotek 
 Kontor  

 



3.2 Hyresnivåer  
Lokalgrupperna delas in i två hyresnivåer, ny respektive standard. En lokal räknas som ny i 15 år efter att 
den tagits i bruk efter nybyggnation, men även efter omfattande renovering eller ombyggnation.   

3.3 Vad ingår i schablonhyran?  
 Drift, löpande underhåll och kapitalkostnad för byggnaden och tillhörande tomt samt utemiljö i 

övrigt. 
 Kostnadsandel för Lokalförsörjningsförvaltningens direkta arbete med verksamhetslokaler,   
 Kostnader för återlämnade inhyrda lokaler under uppsägning samt grundbelopp för lokalbanken.  
 Tilläggsarbeten som beror på byggnadstekniska brister eller myndighetskrav.  
 Förändringar som sker i samband med att en komponent skall bytas ut enligt regelverket för 

komponentavskrivning. 

Alla verksamheter betalar för samma innehåll i tjänsterna från Lokalförsörjningsnämnden.  
Därutöver kan särskilda tjänster (t.ex. städning) köpas till genom särskild överenskommelse. 

Om lokaler tillfälligt tas ur drift för att byggas om betalar verksamheterna en oförändrad schablonhyra. 
Evakueringslokaler är ett ekonomiskt ansvar för Lokalförsörjningsnämnden. 

3.4 Beslut om schablonhyror  
Kommunstyrelsen beslutar årligen om det omräkningstal som ska tillämpas vid uppräkning av 
schablonhyran. Detta sker i samband med beslut om budgetramar för det kommande året. Motsvarande 
omräkningstal tillämpas även vid uppräkning av verksamhetsnämndernas lokalkostnader. Avsikten är att 
få en överensstämmelse mellan ramuppräkning och hyresuppräkning. 

Den årliga uppräkningen innebär att Lokalförsörjningsnämndens intäktssida läggs fast.  

Grundhyran för respektive lokalgrupp och hyresnivå ska utvärderas årligen av Lokalförsörjningsnämnden. 
Utöver årlig uppräkning kan en nivåförändring ske av särskilda skäl. T.ex. om de verkliga kostnaderna ökat 
väsentligt mer än schablonhyrans uppräkning på grund av nya objekt eller tilläggsarbeten. Det innebär att 
även det samlade över- eller underskottet för respektive lokalgrupp ska kunna följas över tid. 

Verksamhetsnämnderna ska ha en förutsägbarhet avseende lokalkostnadsutveckling på befintligt bestånd 
under lägst en treårsperiod. Det gäller i de fall när hyresnivåer förändras utan att motsvarande 
kommunbidragsjustering genomförs. 

Kommunfullmäktige beslutar om schablonhyrorna för varje hyresnivå inom respektive grupp i samband 
med budget.  

4. Årsvis omräkning 
Typ 1: Det finns lokaler som inte tillhör någon lokalgrupp. Det kan bero på lokalens särart eller att 
lokalerna är för få för att bilda en egen lokalgrupp, exempelvis Kulturhuset, museer, sim- och ishallar. Här 
ingår även tillfälligt inhyrda paviljonger. De benämns istället som ”lokaler med årsvis omräkning”. För 
dessa lokaler beräknas hyran utifrån beräknad självkostnad för varje objekt.  

Typ 2: Tilläggsarbeten och standardökningar som beror på önskemål från verksamheten, 
återställningskostnader vid återlämning av inhyrda lokaler samt satsningar behandlas enligt principen årsvis 
omräkning, dvs självkostnad. Detta görs oavsett om berörd lokal debiteras internhyra enligt principen 
schablonhyra eller årsvis omräkning. 

5. Lokalbank  
5.1 Definition 

Med lokalbank avses de lokaler eller del av lokaler som finns tillgängliga för uthyrning. 



5.2 Effektivisering av lokalytor 
Verksamheterna ska inte använda mer lokalyta än vad som är nödvändigt för att upprätthålla en önskvärd 
nivå på verksamheten. För att ge ekonomiska incitament och synliggöra lediga lokaler kan en nämnd med 
en uppsägningstid på 3 månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden att nämnden vill avstå en viss 
lokal. Det ekonomiska ansvaret övergår då från verksamheten till Lokalförsörjningsnämnden. 
Lokalförsörjningsnämnden ska starta ett arbete för att antingen använda lokalen på annat sätt, föreslå 
försäljning eller avsluta en inhyrning.  

5.3 Begränsningar 
Rätten för en nämnd att lämna tillbaka en lokal gäller endast om det för nämnden sker en nettominskning 
av ytan. Möjligheten att lämna tillbaka lokaler ska ha en viss långsiktighet. I princip skall enstaka rum 
kunna återlämnas, men lokalen ska kunna vara uthyrningsbar till annan verksamhet. 

Samma regler ska gälla för ägda som inhyrda lokaler. Men om kontrakt är tecknat med extern 
fastighetsägare ska verksamhetsnämnden ha brukat lokalen 50 procent av kontraktstiden innan nämnden 
kan avstå lokalen. Vid förlängning av ett hyresavtal uppstår ny kontraktstid. Eventuellt förkortad 
uppsägningstid kan beslutas av Lokalförsörjningsnämnden.    
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1. Grunder för schablonhyrans kostnadsberäkning 
1.1 Beräkning av lokalyta 

Alla hyror avser kronor per kvadratmeter och grundas på den yta som verksamheten använder. Varje 
lokals bruttoarea (BRA-yta) fastställs av Lokalförsörjningsnämnden som grund för denna beräkning. 
Kostnader och ytor för alla lokaler inom varje grupp summeras. Detta är underlaget för schablonhyran. 
Ett pris per kvadratmeter fastställs för varje lokalgrupp och hyresnivå.  

1.2 Ekonomisk redovisning 
Lokalförsörjningsnämnden ska kunna redovisa intäkter/kostnader för varje lokal . Det är viktigt ur 
uppföljningssynpunkt men utgör även underlag för fastställande av schablonhyror för respektive 
lokalgrupp. Enligt regler för internhyra ska summan av hyresintäkterna över tid motsvara kostnaderna. 
Det innebär att även det samlade över- eller underskottet för respektive lokalgrupp ska kunna följas över 
tid. 

1.3 Fördelning av kostnader mellan verksamheter 
Det är vanligt att det finns fler än en verksamhet inom en byggnad. I underlaget för kostnadsberäkning får 
alla lokaler i samma byggnad samma kostnad per kvadratmeter oavsett verksamhet. Kostnaden och ytan 
för verksamhet i gemensamma lokaler läggs samman med kostnad och yta för de verksamhetsegna 
lokalerna. Denna summa blir grund för schablonhyran för den berörda verksamheten Detta kan innebära 
att det blir olika hyror för verksamheter som har lokal i samma byggnad. Ett exempel kan vara när skola 
och förskola finns i samma byggnad. Skoldelen får den kvadratmeterhyra som gäller för alla skolor under 
det att förskolan får den kvadratmeterhyra som gäller för alla förskolor.  

1.4 Fördelning av ytor mellan verksamheter 
När flera verksamheter delar lokal fördelas ytorna i princip efter vad varje verksamhet disponerar. 
Gemensamma ytor fördelas efter överenskommelser mellan verksamheterna. Ytan för en förskola i en 
skolbyggnad räknas schablonmässigt till 200 kvadratmeter per avdelning inklusive gemensamma ytor. När 
två eller flera verksamheter använder samma lokal men vid olika tider under dygnet fördelas kostnaden 
efter användning. För skolidrottshallar, där även Fritids- och folkhälsoförvaltningen har verksamhet, delas 
kostnaden lika. Gemensamma ytor på sociala boenden som inte ingår i brukarens hyra fördelas på berörd 
verksamhets lokalgrupp. 

 

2. Lokalgrupper, specifikation 
2.1 Kontor och personallokaler 

Gruppen ”Kontor och personallokaler” avser lokaler som antingen är belägna i egna byggnader eller 
saknar lokalsamband med någon verksamhet. De lokaler för administration och personal som är en del av 
en verksamhetslokal ingår i respektive verksamhets lokalgrupp. T.ex. tillhör rektorsexpedition gruppen 
grundskola. 

2.2 Idrotts- och gymnastikhallar 
Idrotts- och gymnastikhallar som enbart används av en skola tillhör lokalgrupp grundskola alternativt 
gymnasieskola.  



2.3 Sammanträdeslokaler 
I lokalgrupperna ingår sammanträdeslokaler som är bokningsbara för alla verksamheter. Inom Borås stad 
ska inte tillfälliga användare interndebiteras hyreskostnader. 

 

3. Hyresdebitering 
3.1 Hyresdebitering 

Lokalförsörjningsnämnden fastställer senast i maj månad hyra för det kommande året för kända objekt.  

Vid tilläggsarbeten, ny- och ombyggnation gäller ny hyra fr.o.m. den månad som lokalerna tas i bruk av 
verksamheten.  

En ombyggnation av en befintlig lokal som innebär ökning av lokalytan medför dessutom att hyran ökas 
med grundhyrans belopp per kvadratmeter. Den ökade hyran hänförs till det objekt där arbetena utförs 
och gäller fr.o.m. den månad som lokalerna tas i anspråk av verksamheten.  

I undantagsfall och på grund av särskilda skäl kan Lokalförsörjningsnämnden besluta om 
hyresbefrielse/nedsättning av hyra. 

3.2 Särskilt förtydligande angående ägda och inhyrda lokaler 
Reglerna gör inte någon skillnad på om lokalen ägs av kommunen eller är inhyrd. Det innebär att en 
verksamhetsnämnd inte ska debiteras tilläggskostnader som beror på att lokalen är inhyrd istället för ägd. 
 

4. Deluthyrning  
Verksamheterna har rätt att hyra ut delar av sina lokaler och tillgodogöra sig intäkterna för detta. Vid 
andrahandsuthyrning, både externt och internt, skall verksamheterna samråda med 
Lokalförsörjningsförvaltningen om former och villkor.  

Andrahandsuthyrning av lokaler och anläggningar som inte avser kortare upplåtelse av verksamhetslokaler 
för evenemang och liknande underställs Lokalförsörjningsnämnden för godkännande enligt fastställt 
reglemente.  

 

5. Information om ”Blå boken” 
Utöver Regler för internhyra och Tillämpningsanvisningar ansvarar Lokalförsörjningsnämnden för 
detaljregler om ansvars- och kostnadsfördelning mellan Lokalförsörjningsnämnden och 
verksamhetsnämnderna för verksamhetslokaler enligt den sk. Blå boken.  
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   Kommunfullmäktige 
 
 

Internhyra - förslag till ett nytt system 
 
Kommunstyrelsen lägger nu fram ett förslag till nya principer för hur Lokalförsörj-
ningsnämnden tar betalt av verksamhetsnämnderna för de lokaler som dessa använ-
der, vanligen kallat internhyran. Bakgrund och förslag till de nya principerna framgår 
av en bilaga till denna skrivelse. De nya principerna skall gälla fr.o.m. 2017. 
 
Lokalförsörjningsnämnden har den 15 december 2015 yttrat sig över förslaget. Ytt-
randet biläggs.  Nämnden tillstyrker förslaget men redovisar vissa synpunkter, bl.a. att 
det återstår ett stort arbete på grund av att rutiner m.m. förändras. 
 
Avsikten är att fullmäktige nu fattar beslut om principerna för ett nytt internhyressy-
stem utifrån vad som framgår av bilagan. Dessa principer behöver kompletteras med 
fullständigt regelverk som utifrån principerna lägger fast detaljerade regler. Kommun-
styrelsen föreslår att styrelsen får ett bemyndigande att göra detta. Av dessa regler ska 
bl.a. framgå hur tilläggsarbeten i befintliga lokaler skall påverka hyran. 
 
Förslaget innehåller att alla lokaler indelas i grupper utifrån den verksamhet som bed-
rivs i lokalerna, t.ex. lokaler för förskola. Dessutom skall lokalerna i varje grupp inde-
las i minst två hyresnivåer utifrån sin ändamålsenlighet. Kommunstyrelsen föreslår att 
styrelsen får bemyndigande att besluta om gruppindelningen och nivåtillhörighet inför 
starten av det nya systemet 2017. Därefter skall motsvarande beslut fattas av Lokal-
försörjningsnämnden.  
 
Näraliggande beslutet om lokalers grupptillhörighet är att ta beslut om att vissa lokaler 
inte skall omfattas av de nya principerna utan i stället få en hyra som grundas på just 
den lokalens självkostnad på samma sätt som gäller nu. Förslaget är att Kommunsty-
relsen fattar dessa beslut. 
 
Den så kallade ”Lokalbanken” får delvis en ny inriktning, vilket framgår av bilagan. 
Även här behövs ett särskilt regelverk. Kommunstyreslen föreslår att Lokalförsörj-
ningsnämnden får fastställa detta utifrån de principer som anges i bilagan. De löpande 
besluten om vilka lokaler som skall ingå i lokalbanken blir en uppgift för Lokalför-
sörjningsnämnden. 
 
Lokalförsörjningsnämnden har sedan några år ett dokument där ansvarsfördelningen 
mellan lokalhållaren och verksamheterna anges i detalj. Nämnden får uppdrag att 
revidera detta dokument utifrån de nya principiella reglerna men också med hänsyn 
till utvärdering av den nuvarande ansvarsfördelningen. 
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Den grupp tjänstemän som arbetat med principerna för förslaget fortsätter sitt arbete. 
Nu med inriktningen att skapa underlag för de ytterligare beslut som beskrivs ovan. 
Dessutom ingår att ta fram underlag för den konkreta hyressättningen för 2017. Be-
slutsmässigt blir detta en fråga för kommande budgetarbete. 
 
Det förslag som Kommunstyrelsen nu lägger fram innebär en omfattande förändring 
i förhållande till de regler som gäller nu. Tankarna är dock inte helt nya. Kommun-
fullmäktige beslutade den 21 augusti 2003 att en klassindelning skulle införas för skol-
lokalerna fr.o.m. 2005. Detta beslut verkställdes dock aldrig i praktiken. 
 
Det nu framlagda förslaget innebär en förändring av själva hyressättningen för loka-
lerna som grundar sig på de kostnader som redovisas som lokalkostander. Det är vik-
tigt att framhålla att i arbetet med detta förslag har inte principer för själva kostnads-
beräkningarna behandlats. Kostnaderna påverkas t.ex. av principer för avskrivningar 
och ränteberäkning. Det pågår ett arbete om förändring av dessa principer inom 
Stadskansliet, vilket med stor sannolikhet kommer att påverka hyresnivåerna. En an-
nan viktig del, som även den legat utanför arbetet med detta förslag, är själva lokal-
planeringsprocessen inklusive investeringsbudgeten. 
 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
 
Fr.o.m. 2017 grundas internhyressytemet på de principer som redogörs för i Kommunstyres-
lens framställning. 
 
Kommunstyrelsen får bemyndigande att besluta om det kompletta regelverket, att avgöra vilka 
lokaler som även fortsättningsvis skall få hyran grundad på lokalens självkostnad, samt att 
inför starten av det nya systemet besluta om fördelningen av lokalerna på grupper inklusive 
nivåtillhörighet inom respektive grupp 
 
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att fatta kompletterande beslut om en lokals 
grupptillhörighet, klarlägga ansvarsfördelningen mellan nämnden och verksamhetsnämnderna 
för lokalkostnader samt besluta om regler och tillämpning av lokalbanken. 
 
Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om tillämpningsföreskrifter i övrigt. 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Lena Palmén 
Kommunalråd 
 
  Magnus Widén 
  Ekonomichef 
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Internhyra – förslag till ett nytt system 
 

1. Sammanfattning 
Detta är ett förslag till nya principer för den internhyra som brukarnämnden betalar till 
Lokalförsörjningsnämnden. Avsikten är att dessa principer ska fastställas i två steg. Det 
första steget är att Kommunfullmäktige tar ställning till de grundprinciper som redovisas i 
detta förslag. Därutöver föreslås att Kommunfullmäktige ger Kommunstyrelsen ett bemyn- 
digande att fastställa det kompletta regelverket utifrån de antagna principerna. Detta bör gö- 
ras i nära samarbete med Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Bakgrunden är att nuvarande system med självkostnad för varje lokal fått mycket kritik bl.a. 
på grund av att de faktiska kostnaderna i vissa delar ”drabbat” brukarna med två års för- 
skjutning. 
 
För att få mer långsiktiga, förutsebara förhållanden för brukarnämnderna är inriktningen att 
grunda hyran på den nytta som brukaren har av respektive lokal, en s.k. funktionshyra. 
Detta får göras med hjälp av schablonhyror för olika verksamheter efter en indelning i stan- 
dardklasser. Dessa schablonhyror blir lika för eget ägda och inhyrda lokaler. Brukarna ska 
inte se någon skillnad i ansvarsfördelningen gentemot lokalförvaltaren beroende på om loka- 
len är inhyrd eller ägd av kommunen. 
 
En följd blir möjlighet till en bättre uppföljning av effektiviteten hos Lokalförsörjnings- 
nämnden genom att nämnden tar fullständigt ansvar för kostnadssidan. Idag överförs i prin- 
cip alla kostnader till brukaren inom ramen för självkostnadsprincipen. 
 
Efter att regelverket lagts fast kommer beslut om indelning av fastigheterna i grupper och 
fastställande av schablonhyror för dessa. Beslut bör tas i maj 2016 för att vara en grund för 
budgetarbetet inför 2017. Arbetet med grundfakta för denna del pågår nu med avsikt att göra 
anpassningar till de övergripande principer som fastställs av Kommunfullmäktige. 
 

2. Internhyra – en del i lokalstyrningen 
 
Huvudsyftet med internhyra är att finansiera en fastighetsförvaltares kostnader. Men 
systemet med internhyra måste ses i ett vidare perspektiv. Det skulle kunna vara begränsat 
till att fördela kostnader till användarna men det finns fler aspekter. Det får inte motverka ett 
effektivt lokalutnyttjande sett både ur aspekten att minimera kapitalbindning och använda 
verksamheternas resurser till att få så bra resultat som möjligt. Internhyran blir då ett led i 
styrning av verksamheten tillsammans med andra led som t.ex. ansvarsfördelningen i 
lokalresursplaneringen och framförallt beslut om investeringar 
 
I en diskussion om system för internhyra måste denna totalbild finnas med på ett aktivt sätt. 
Denna totalbild beaktas men förslaget handlar i princip endast om själva internhyran 
grundat på de rutiner och den ansvarsfördelning som gäller nu. I vissa delar blir det dock 
naturligt att föra fram förslag som kan röra både ansvarsfördelning och beslutsnivåer. Ett 
sådant exempel är förslaget om förändring av den s.k. lokalbanken. 
 
 
Varje kommun bestämmer själv om den ska ha ett internhyressystem och i så fall utform- 
ningen av detta. Tre huvudprinciper kan urskiljas: självkostnadshyra, funktionshyra eller 
marknadshyra. Det finns olika modeller för hur självkostnadshyran kan utformas. Den kan 
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avse varje lokal eller kombineras med schablonhyror som totalt sett uppgår till självkostnaden. 
Borås tillämpar i princip nu självkostnad för varje lokal. 
 

3. Mål - allmänt 
 
Ett internhyressystems mål kan vara att ge fastighetsförvaltaren resurser till fastighetsdriften 
samtidigt som brukaren av lokalerna får incitament till ett effektivt lokalanvändande med 
syfte att lokalkostnaderna inte ska utgöra ett hinder för att maximera verksamhetens 
resurser. Eftersom kostnader för en lokal oftast är fasta på lång sikt kan dessa begränsa 
utrymmet för resurser i själva verksamheten. 
 
Brukaren ska kunna få en tydlig bild av kostnaderna för lokalerna sett på både lång och kort 
sikt. Systemet ska därutöver kunna tjäna som underlag att bedöma om fastighetsförvaltaren 
sköter sin verksamhet på ett tillfredsställande sätt. 
 

4. Nuvarande rutin – behov av förändring 
 
Varför förändring i Borås? 
 
Under de senaste åren har de kommit många negativa synpunkter från företrädare för verk- 
samheterna på hur vårt internhyressystem fungerar. Det har handlat om allt från övergri- 
pande principer till det faktiska handhavandet. Mycket tid har lagts ner på diskussioner om 
vad som gäller, vilka regler som finns etc. 
 
Från flera håll har det framförts att det varit svårt att klarlägga vad som gäller och framförallt 
varför det gäller. En iakttagelse har varit att Lokalförsörjningsförvaltningens nuvarande han- 
tering är omfattande och omöjlig att helt tränga in i för övriga förvaltningar. Sett ur detta 
praktiska perspektiv är det befogat att se över reglerna. 
 
Men en regelöversyn bör givetvis hållas på det mer principiella planet och inte handla om en- 
skilda felaktigheter i handhavandet. Dock kanske det bör vara med i bilden att systemet som 
sådant kan vara en orsak till enskilda felaktigheter på grund av att det helt enkelt är för kom- 
plicerat i sina detaljer. 
 
Delar som inte fungerat bra i Borås 
 
Vårt nuvarande systems grundtanke är att fördela självkostnaden till varje enskilt objekt. 
Detta gäller för kapitalkostnad och driftkostnader som energi och fastighetsskötsel etc. Men 
det finns också vissa delar som fördelas schablonmässigt till objekten som underhåll, över- 
gripande administration etc. I systemet ingår också att brukaren betalar vad som kan kallas 
en budgethyra. 
 
En avstämning görs efter årets slut där lokalförvaltarens verkliga kostnader jämförs med 
denna budgethyra. De differenser som då konstateras blir en komponent i den budgethyra 
som gäller för det kommande året. Således en förskjutning på två år. Denna förskjutning kan 
för brukaren innebära antingen hyresbetalning i efterhand eller sänkt hyra. Tanken har varit 
att underlätta planeringen för brukaren genom att ha en fast hyra under året oavsett de fak- 
tiska kostnaderna. Men i praktiken har planeringen försvårats av avräkningssystemet. 
 
Ett år kan en brukare ha fått tillbaka för hög hyra för att nästa år få betala för att hyran varit 
för låg. Detta kan ge upphov till ganska stora differenser i den totala hyreskostnaden som 
medfört problem i budgetarbetet genom att den generella uppräkningen av anslagsnivån inte 
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alls räckt till. Avräkningen har i stället medfört minskat utrymme för övriga kostnader. 
 
Den mest iögonfallande olägenhet med att använda varje objekts självkostnad är att nyttan av 
lokalen för brukaren inte behöver samvariera med kostnaden. Ett belysande exempel kan 
vara Sociala omsorgsförvaltningens flytt till nya lokaler i kvarteret Vulcanus. Kostnaden ökar 
med cirka 3 mnkr utan att det blir någon påtaglig förbättring av själva lokalerna. Ett annat 
typfall kan vara om byggnadstekniska brister måste åtgärdas med ökad lokalkostnad för 
brukaren som följd utan att verksamheten kan se att den fått någon ökad nytta. 
 
Dessutom finns olägenheten med att inhyrda lokaler kostar brukaren det som just i detta fall 
var möjligt att förhandla fram. Detta kan även ge skillnader mellan inhyrningar och egna 
lokaler som inte har någon motsvarighet i värdet för brukaren. 
 
Självkostnadssystemet ger en annan olägenhet som inte har med själva hyressystemet att 
göra. Det handlar om att Lokalförsörjningsnämndens ansvar blir osynligt i den ekonomiska 
redovisningen. Alla kostnader förs på ett eller annat sätt över till brukaren med följd av att 
det inte påverkar resultatet hos Lokalförsörjningsnämnden. I praktiken innebär detta att det 
inte blir någon reell ansvarsprövning för nämnden utifrån samma grundprinciper som gäller 
för övriga nämnder. 
 

5. Mål med ny rutin 
 
Mot bakgrund av ovanstående behöver vi en ny rutin. Denna ska bygga på förståelse, 
enkelhet och förutsägbarhet. Detta ska medföra att verksamheterna får rätt förutsättningar i 
sitt budgetarbete. 
 
Huvudmålet är att skapa en rutin där brukarens nytta av att använda lokalen står i 
proportion till den hyra som betalas, det vill säga funktionshyra. Detta ska kombineras med 
att summan av hyrorna för alla lokaler i princip ska motsvara de totala kostnaderna hos 
lokalförvaltaren. I denna del finns då självkostnadsprincipen kvar. 
 
För såväl ett internhyressystem som för andra delar i lokalförvaltningen finns målet att nå 
ökad effektivitet. Detta får gälla långsiktigt. Ett nytt internhyressystem leder inte initialt till 
minskade lokalkostnader totalt sett utan begränsas till att fördelningen av kostnaderna sker 
mer objektivt utifrån en koppling till nyttan av lokalerna. 

  

6. Huvuddragen för ny rutin 
 
Lokalförvaltaren 
 
Här används i fortsättningen begreppet ”lokalförvaltaren” som ett samlingsnamn för 
Lokalförsörjningsnämnden och Lokalförsörjningsförvaltningen utan att närmare gå in på 
uppdelningen av formella beslut av nämnden och praktiskt genomförande av förvaltningen. 
Utgångspunkten är att denna fördelning är en fråga för nämnden. 
 
Lokalförvaltaren får ett väldefinierat och fullständigt ansvar för det ekonomiska resultatet av 
fastighetsförvaltningen. Detta resultat genereras helt normalt av en intäktssida och en 
kostnadssida. 
 
Intäktssidan fastställs i huvudsak genom ett beslut om en nivå för internhyrorna. Till detta 
kommer i vissa fall intäkter från externa uthyrningar. Principerna för själva internhyrorna 
liksom tillhörande beslutsordning avhandlas senare i detta förslag. 
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Kommunfullmäktige anger i praktiken ett krav på en högsta kostnadsnivå genom det 
resultatkrav som ställs på lokalförvaltaren i årsbudgeten. Lokalförvaltaren ska sköta sin 
verksamhet på ett sådant sätt att resultatkravet uppfylls. Resultatkravet anpassas till de 
förutsättningar som gäller för respektive år. Kravet kan formuleras som att ett positivt 
resultat ska uppnås men möjlighet finns att även godta ett negativt budgeterat resultat. I så 
fall ska i normalfallet ett kommunbidrag fastställas för lokalförvaltaren. Men sett över tid ska 
principen vara att internhyrornas nivå totalt sett för alla lokaler motsvarar kostnaderna. 
 
Man kan tycka att ett enkelt sätt borde vara att lokalförvaltningens uppgift skulle vara att 
varje år visa ett nollresultat. Men med stor sannolikhet finns det oförutsebara variationer i 
kostnaderna som gör det svårt att varje år utgå från ett nollresultat. Men sett över tid ska 
principen vara att kostnaderna täcks av intäkterna. Således en självkostnadstäckning på 
totalnivån. 
 
Det ligger alltså i sakens natur att ett års verkliga redovisade resultat kommer att avvika från 
det budgeterade. Det blir då ett moment i årsredovisningen att ta ställning till om resultatet 
ska föras vidare som ackumulerat resultat med i förekommande fall tillhörande krav på att 
under kommande år redovisa positiva resultat för att återställa ett nolläge. 
 
Lokalförvaltaren får ett fullständigt ansvar för sin kostnadssida. Dessa kostnader ska 
finansieras av intäkter från lokalanvändarna. Intäkterna är i princip beslutade av 
Kommunfullmäktige. 
Kopplat till ansvaret för kostnaderna finns en befogenhet att ta beslut om skötseln av 
fastigheterna. Här ingår att ta beslut om underhåll, drift och ändringsarbeten som kan räknas 
till vården av fastigheten. Här ingår då inte ändringsarbeten till följd av 
verksamhetsförändringar och liknande. Mer om dessa nedan. 
 
Den nya rutinen innebär att tidsschemat för budgetarbetet hos lokalförvaltaren förändras. 
Detta beskrivs efter avsnittet om principerna för hyrorna. 

 
Grundprinciper för hyror 
 
Huvudprincipen är att ur verksamhetssynpunkt likvärdiga lokaler ska ha samma grundhyra 
per kvadratmeter. Detta för att ge likvärdiga förutsättningar för att bedriva verksamhet. 
Lokalerna i en ”normalbra” skola ska kosta lika mycket oavsett om vilka förhållanden som 
påverkat byggkostnaderna. Inhyrd eller egen ägd fastighet är inte intressant ur verksamhetens 
synpunkt utan det är endast lokalernas ändamålsenlighet som ska påverka. Utifrån denna 
utgångspunkt men med ambitionen att hitta ett enkelt och lättförståeligt system grundas 
hyran på vilken verksamhet som bedrivs och ett fåtal standardklasser. Följande moment ingår 
i hyresberäkningen: 
 

1. Lokalerna indelas i grupper utifrån den verksamhet som huvudsakligen finns i lokalerna. 
Lokalgrupperna är skola, förskola, kultur, äldreomsorg, fritid etc. Kommunstyrelsen får 
bemyndigande att besluta om gruppindelningen. Ett undantag från att det är verksamhet- 
en som är grund för indelningen är att alla kontorslokaler bildar en grupp oavsett verk- 
samhet. I gruppen ”skola” ingår även förskoleklass och fritidshem. 
 

2. Hyran grundas på disponerad yta i kvadratmeter. För varje lokalgrupp fastställs den totala 
kostnaden och den totala ytan. Hyran ska sedan i utgångsläget bestämmas så att den 
genomsnittliga kvadratmeterhyran för hela lokalgruppen motsvarar gruppens 
totalkostnad. 
  

3. Inom varje grupp (t.ex. förskolor) ska hyran differentieras i minst två nivåer. Den högsta 
nivån ska vara kostnaden för en nybyggd lokal. I denna nivå ska utöver helt nybyggda 
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objekt även ingå de som ur verksamhetssynpunkt motsvarar en ny lokal. Utgångspunkten 
är att övriga lokaler tillhör en lägre hyresnivå. Det finns även möjlighet att använda en 
ytterligare lägre nivå för lokaler som klart avviker från vad som är normalstandard. I 
samband med att detta nya system införs måste beslut tas om nivåtillhörighet för varje 
lokal. Kommunstyreslen får bemyndigande att fatta detta beslut. 
Lokalförsörjningsnämnden får bemyndigande att fatta kommande beslut om ändring av 
nivåtillhörighet för enskilda lokaler. 
Denna nivåindelning kan av naturliga skäl behöva ses över efter en tid. Synen på vad som 
ska anses vara likvärdigt med en ny lokal kan givetvis komma att förändras. Detta blir en 
del av Kommunstyrelsens uppföljning av systemet. 
 

4. Hyran för den högsta nivån fastställs till hyran för en nybyggd lokal med ledning av senast 
kända objekt inom respektive lokalgrupp. Hyran för den lägre nivån sätts sedan så att den 
totala hyran för hela gruppen motsvarar den totala kostnaden för gruppen. 
 

5. I vissa fall är det inte lämpligt att använda den rutin som beskrivits i punkterna 1 – 4.  
T.ex. kan en lokal vara så specifikt anpassad till särskild användning att den lämpligen inte 
kan tillhöra någon grupp. Kommunstyrelsen kan i sådana fall ta principbeslut att hyran 
för vissa lokaler ska grundas på lokalens självkostnad. Kulturhuset skulle kunna vara ett 
exempel. 
  

6. Punkterna 1 – 4 är grunden för fastställandet av hyrorna för 2017, som är det första året 
för den nya rutinen. Hyrorna bör vara klara i maj 2016. Därefter ska hyrorna per 
kvadratmeter i princip schablonuppräknas för varje år med det uppräkningstal för ”övriga 
kostnader” som ligger till grund för budgetramarna för respektive år. Om rutinen hade 
använts nu skull detta ha inneburit en uppräkning med 1,3 %. Utgångspunkten är att an- 
vända denna uppräkningsmetod för hyrorna 2018 – 2020. En utvärdering av denna nya 
rutin i sin helhet bör vara gjord i början av 2020 varefter ett ställningstagande kan göras 
om hyressättningen fortsättningsvis. 
  

7. Med punkterna 1 – 6 kan en hyra fastställas för de lokaler som finns vid ingången av 
2017. Om verksamheterna därefter begär ändringsarbeten ska hyran justeras för det 
aktuella objektet utifrån de utgifter detta medför. Om ändringsarbeten föranleds av fel 
och brister i själva byggnaden ska utgifterna inte medföra att hyran förändras för 
brukaren. Kommunstyrelsen får uppdrag att formulera exakta regler om detta. 

 
Övrigt som grund för att fastställa hyrorna 
 
I många fall bedrivs flera verksamheter i en byggnad. Ett exempel kan vara när en förskola 
är inrymd i en grundskolebyggnad. I dessa fall räknas en genomsnittskostnad per 
kvadratmeter som grund för beräkningarna. Kostnaden proportioneras sedan till respektive 
verksamhet utifrån en överenskommelse mellan berörda verksamheter. Förskolans andel av 
kostnaden ingår sedan i totalberäkningen för förskolorna tillsammans med övriga förskolor. 
Kontorslokaler som ingår som en integrerad del i en verksamhetslokal (t.ex. en 
skolexpedition) räknas till respektive verksamhet och ingår inte i gruppen kontorslokaler. 
 
När skola och idrott delar användningen av en idrottshall bibehålls nuvarande likadelning 
av kostnaderna. Dock bör det utredas vidare om detta är rätt fördelningsgrund. 
 
Det nu framlagda förslaget grundas i princip på att Lokalförsörjningsnämnden har ett 
totalansvar för kostnadssidan för alla lokaler. Detta till skillnad från nuläget där verksam-
hetsnämnderna direktfinansierat vissa arbeten i lokalerna. Men för att det nya ansvaret ska 
kunna utföras smidigt i framtiden behövs det en uppdatering av vad som i detalj ingår i 
Lokalförsörjningsnämndens ansvar. Detta skulle kunna röra att definiera gränssnittet för 
inventarieanskaffningar. Lokalförsörjningsnämnden får ett uppdrag att klarlägga detta. 
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Lokalbank 

  
Internhyressystemet bör vara utformat så att delverksamheterna får incitament att inte 
använda mer lokalyta än vad som är nödvändigt för att upprätthålla en önskvärd nivå på 
verksamheten. Detta underlättas av en möjlighet att på ett enkelt sätt för delverksamheterna 
att ställa av lokaler. 
 
Vi har nu ett system med ”Lokalbank” som tar hand om avskiljbara byggnadsdelar. Här 
finns dock åtskilliga begränsningar, t.ex. utifrån tidigare gjorda åtaganden. För att öka 
intresset att verkligen arbeta med att minimera lokalkostnaderna införs nu nya regler. I 
princip överförs en viktig del av ansvaret att arbeta med lokalvolymen till lokalförvaltaren. 
Denne bör ha större möjlighet att se alternativa användningar än vad en delverksamhet har. 
 
Samma regler ska gälla för ägda som inhyrda lokaler. En nämnd kan med en uppsägningstid 
på tre månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden att nämnden vill avstå en viss lokal. 
Det ekonomiska ansvaret övergår då till lokalförvaltaren. Avsikten är att lokalförvaltaren 
omedelbart startar ett arbete för att använda lokalen på annat sätt, sälja den eller avsluta en 
inhyrning. Rätten att lämna tillbaka en lokal gäller givetvis endast om det för nämnden blir 
en nettominskning av ytan. Det handlar inte om en rätt att byta till en annan lokal. Detta 
kan givetvis också vara möjligt men får då i vanlig ordning prövas av lokalförvaltaren. 
 
Möjligheten att lämna tillbaka lokaler måste dock ha en viss långsiktighet. En minsta tid på 
innevarande och det följande kalenderåret gäller. Den återlämnade lokalen ska vara tom vid 
uppsägningstidens utgång. I princip ska enstaka rum kunna återlämnas. 
Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att utforma detaljreglerna. 
 
Det blir en uppgift för lokalförvaltaren att hitta lämpliga rutiner för hanteringen, bl.a. att 
hitta nya användare till de återlämnade lokalerna. En lokalbank på intranätet skulle kunna 
vara en möjlighet. 
 
Som ett möjligt praktiskt exempel på användandet av delar av en byggnad skulle kunna vara 
att en skola lämnar något rum som övergår till att bli en grupplokal till hemtjänsten. 

 
Ett alternativ till att lämna en lokal till lokalbanken är att förvaltningen upplåter den till 
något annan användning. Intäkten tillfaller då förvaltningen. Detta kan avse både interna 
eller externa upplåtelser. Vid externa upplåtelser ska Lokalförsörjningsförvaltningen biträda 
med att utforma avtal etc. 
 
Konsekvenser för Lokalförsörjningsnämndens rutiner 
 
Det nya hyressystemet ska tillämpas från och med 2017. Det innebär att 
Lokalförsörjningsnämnden måste redovisa ett förslag om hyresnivåerna i maj 2016. Detta är 
dock en engångsuppgift. 
Under perioden 2018 – 2020 ska hyrorna schablonuppräknas. Detta innebär att Lokalförsörj 
ningsnämnden inte behöver slutföra någon beräkning av hyror under maj månad. Beslutet 
om schablonuppräkningen av hyrorna blir en uppgift för Kommunstyrelsen i samband med 
budgetramarna. Lokalförsörjningsnämnden lämnar ett budgetförslag i augusti i likhet med 
övriga nämnder. Detta förslag bygger då på Kommunstyrelsens beslut om 
schablonuppräkning av hyresintäkterna. 
 
För att det nya hyressystemet ska fungera måste Lokalförsörjningsförvaltningen skapa 
nödvändiga administrativa rutiner inklusive ett tillfredsställande IT-stöd. 
 

7 
 

 

Utöver att som nu ha koll på respektive fastighets kostnader måste även de nya gruppernas 
kostnader och intäkter kunna följas och analyseras. Uppföljningsrapporterna måste få en ny 
utformning. Förvaltningen ska i samråd med Stadskansliet utveckla detta. 
 
Övrigt 
 
Mer än hälften av kostnaderna för de eget ägda lokalerna består av kapitalkostnader. Nu 
pågår en översyn av principerna för beräkning av dessa. Avsikten är att dessa nya principer 
ska tillämpas 2017. Det nya internhyressystemet kommer då att utgå från de nya principerna. 
 
Beslut 
 
Förslaget innebär att Kommunfullmäktige beslutar om grundläggande principer för ett 
internhyressystem. Kommunstyrelsen får uppdrag att komplettera principbeslutet så att ett 
fullständigt regelverk skapas. Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att administrera 
systemet och att utarbeta vissa förtydliganden i ansvarsfördelningen. De konkreta 
hyresnivåerna för 2017 fastställs av Kommunstyrelsen i samband med beslut om ramar för 
budgeten för 2017. Denna stegvisa beslutsprocess i kombination med arbetet med nya 
kapitalkostnadsberäkningar gör att det nu inte gått att redovisa konkreta ekonomiska 
förändringar. 
 
Kommunstyrelsens beslut om det kompletta regelverket måste grundas på samråd med 
Lokalförsörjningsnämnden och på att Lokalförsörjningsförvaltningen biträder med 
faktaunderlag om kostnader, ytor etc. I arbetet med det kompletta regelverket blir det 
nödvändigt att klarlägga vem som har befogenheter att fatta beslut respektive skyldighet att 
redovisa faktaunderlag i fortsättningen för dessa beslut. Detta kommer att medföra nya 
arbetsuppgifter för Lokalförsörjningsförvaltningen samtidigt som det nya systemet bör 
medföra förenklingar i beräkningar och kontakter jämfört med nuvarande rutiner. 
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1. Inledning
Dessa regler gäller för de lokaler som Lokalförsörjnings-
nämnden tillhandahåller åt Borås Stads verksamheter.

Vissa nämnder är själva ansvariga för sina lokaler. De 
omfattas inte av dessa regler.

Servicekontorets, delar av Tekniska förvaltningens samt 
delar av Fritids- och folkhälsoförvaltningens lokaler tillhör 
de som inte berörs av reglerna.

Lokalförsörjningsnämnden förvaltar även sådana lokaler 
som inte är verksamhetslokaler för verksamhetsnämnderna. 
Reglerna gäller inte för dessa lokaler.

Dessa regler behandlar själva hyresrelationen mellan 
Lokalförsörjningsnämnden och de nämnder som använder 
lokalerna. Lokalförsörjningsnämnden har dessutom andra 
uppgifter och uppdrag från Kommunfullmäktige, t.ex. 
enligt sitt reglemente. Dessa behandlas inte i reglerna 
för internhyra om inte de är nära förknippade med 
hyresupplåtelsen till nämnderna.

Dessa regler behandlar inte hur de berörda nämnderna 
kan fördela befogenheter inom sin organisation. 
Beteckningen Lokalförsörjningsnämnden respektive 
verksamhetsnämnderna används därför utan att avse att en 
fråga skall avgöras på nämndnivå. Denna beslutsordning 
avgörs av respektive nämnd efter eget bedömande.

Reglerna gör ingen skillnad på om lokalen ägs av 
kommunen eller är inhyrd.

2. Parter
Kommunstyrelsens ansvar innefattar i huvudsak

• regler och tillämpningsföreskrifter för internhyrorna
• årligen besluta om schablonhyror
• principer för placering av lokaler i hyresnivåer

Lokalförsörjningsnämndens ansvar innefattar i huvudsak

• det totala ekonomiska ansvaret för fastighets-
förvaltningen

• drift och skötsel av fastigheterna
• administration av hyressystemet
• fastighetstekniska ändringsarbeten
• lokalbank
• extern uthyrning
• detaljregler om avgränsningen av sitt respektive 

verksamhetsnämndernas ansvar
• inplacering av lokaler i lokalgrupp och hyresnivå
• fastställa hyresgrundande yta för varje lokal

Verksamhetsnämnden ansvar innefattar i huvudsak

• ändamålsenliga lokaler som stöder möjligheter till 
gott resultat i verksamheterna

• ekonomiskt ansvar för ändringsarbeten p.g.a. 
verksamhetskrav

3. Principiella grunder
Summan av hyresintäkterna skall över tid motsvara 
kostnaderna. Detta gäller totalt för hela verksamheten 
men även för varje lokalgrupp enligt den uppdelning 
som framgår av punkt 4.

Huvudprincipen är att alla fastigheter indelas i grupper 
utifrån verksamheten i lokalen. För varje grupp 
fastställs schablonhyror som räknas om årligen med 
ett av Kommunstyrelsen fastställt omräkningstal. 
Undantag görs för vissa lokaler (uppräknade i bilaga 
B) som får sin hyra årligen omräknad utifrån den 
beräknade självkostnaden per lokal. Reglerna för dessa 
lokaler återfinns under rubriken ”14. Lokaler med årsvis 
omräkning”. Lokalförsörjningsnämnden ansvarar för 
uppdatering av lokalförteckningen i bilaga B. Övrigt i 
dessa regler avser lokaler med schablonhyror.

Lokalerna i varje lokalgrupp indelas i hyresnivåer, teoretiskt 
utifrån sin bedömda funktionalitet men i praktiken 
utifrån byggnadsår.

Alla hyror grundas på den yta som verksamheten använder. 
Ett pris per kvadratmeter fastställs för varje lokalgrupp.

Regler för internhyra
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4. Lokalgrupper
Lokalerna fördelas på följande grupper:

Kontor och personallokaler
Förskola
Grundskola inklusive fritidshem och särskola
Gymnasieskola, vuxenutbildning och frivillig särskola
Äldreomsorg
Fritidsgårdar
Idrotts- och gymnastikhallar
LSS-boende
Daglig verksamhet (LSS eller andra verksamheter) och 
arbetlivsnämndens lokaler i övrigt
Individ- och familjeomsorg
Bibliotek

Av bilaga A framgår principer för lokalernas grupp-
tillhörighet och nivåtillhörighet inom gruppen. Med dessa 
principer som grund upprättar Lokalförsörjningsnämnden 
en förteckning över varje lokals grupp- och nivåtillhörighet.

Lokaler för administration och personal som är en del av en 
verksamhets lokaler ingår i respektive verksamhetsgrupp. 
T.ex. rektorsexpedition tillhör grundskola. Gruppen 
”Kontor och personallokaler” avser övriga lokaler som 
antingen ligger i egna byggnader eller saknar lokalsamband 
med någon verksamhet.

Gymnastikhallar som enbart används av en skola tillhör 
respektive skolgrupp.

Ett undantag görs för tillfälligt inhyrda paviljonger. Dessa 
ingår i gruppen ”lokaler med årsvis omräkning” För 
dessa gäller att hyran sätts utifrån självkostnad för varje 
objekt. Lokalförsörjningsnämnden har kostnadsansvar för 
paviljonger som används som ersättningslokaler i samband 
med ombyggnader. Dessa ingår inte i internhyressystemet.

5. Grunder för kostnads- 
beräkning
Lokalförsörjningsnämnden ska kunna redovisa 
intäkter/kostnader för varje lokal. Detta är viktigt ur 
uppföljningssynpunkt men utgör även underlag för 
fastställande av schablonhyror för respektive lokalgrupp. 

Kostnader och ytor för alla lokaler inom varje grupp 
summeras. Detta blir underlaget för beräkning av 
schablonhyran. 

Det är vanligt att det finns fler än en verksamhet inom 
en byggnad. I underlaget för kostnadsberäkning får alla 
lokaler i samma byggnad samma kostnad per kvadratmeter 
oavsett verksamhet. Kostnaden och ytan för verksamhet 
i gemensamma lokaler läggs samman med kostnad och 
yta för de verksamhetsegna lokalerna. Denna summa blir 
grund för schablonhyran för den berörda verksamheten 
Detta kan innebära att det blir olika hyror för verksamheter 
som har lokal i samma byggnad. Ett exempel kan vara 
när skola och förskola finns i samma byggnad. Skoldelen 
får den kvadratmeterhyra som gäller för alla skolor under 
det att förskolan får den kvadratmeterhyra som gäller 
för alla förskolor.

Alla hyror avser kronor per kvadratmeter. Varje 
lokals bruttoarea (BRA-yta) fastställs av Lokal-
försörjningsnämnden som grund för denna beräkning 
efter samråd med respektive verksamhetsnämnd.

6. Flera verksamheter i 
samma byggnad
När flera verksamheter delar lokal fördelas ytorna 
i princip efter vad varje verksamhet disponerar. 
Gemensamma ytor fördelas efter överenskommelser 
mellan verksamheterna.  Ytan för en förskola i en 
skolbyggnad räknas schablonmässigt till 200 kvadratmeter 
per avdelning inklusive gemensamma ytor.

När två eller flera verksamheter använder samma lokal 
men vid olika tider under dygnet fördelas kostnaden 
efter användningen. För skolidrottshallar, där även 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har verksamhet, 
delas kostnaden lika.

7. Sammanträdeslokaler
I första hand inom gruppen kontorslokaler finns 
sammanträdeslokaler som i princip är bokningsbara 
för alla verksamheter. Den tillfällige användaren ska 
inte betala någon ersättning utan kostnaden faller på 
den som i övrigt använder byggnaden.

8. Beslut om schablonhyror
Kommunstyrelsen beslutar om beloppen för schablon-
hyrorna. Ett belopp fastställs för varje hyresnivå inom 
respektive grupp. Detta samordnas tidsmässigt med 
beslut om budgetramar för det kommande året.
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Schablonhyrorna fastställs första gången inför 2017 med 
ledning av de beräknade kostnaderna för detta år. För åren 
2018-2020 räknas hyrorna om med det omräkningstal 
för ”Övriga kostnader” som budgetramarna för respektive 
år grundas på. 

9. Grunder för hyresnivåer
Den högsta hyresnivån skall i princip för varje lokalgrupp 
motsvara kostnaden för en nybyggd lokal för denna 
grupp. Om det inte finns nybyggda lokaler när dessa 
regler införs blir denna högsta grupp vakant.

Utgångspunkten är att lokalerna har sådana skillnader 
i funktion att det är motiverat att ha minst två nivåer 
inom varje lokalgrupp. Om det finns lokaler som bedöms 
som klart sämre än genomsnittet skall det finnas tre 
nivåer. Detta avgörs av Kommunstyrelsen i samband 
med beslut om schablonhyror.

Hyran för övriga nivåer sätts så att summan av hyrorna 
för alla nivåer motsvarar den beräknade totalkostnaden 
för 2017 för respektive lokalgrupp. Kommunstyrelsen 
fattar beslut om hyresbeloppen för respektive grupp och 
nivå för 2017 i samband med beslut om budgetramar 
för 2017.

För åren 2018 – 2020 fastställer Kommunstyrelsen i 
samband med beslut om budgetramar en ny definitiv hyra 
med ledning av de uppräkningstal som ligger till grund för 
uppräkning av budgetramarna för respektive år. Avsikten 
är att få en överensstämmelse mellan ramuppräkning 
och hyresuppräkning.

Den årliga uppräkningen får till följd att Lokal-
försörjningsnämndens intäktssida läggs fast. 
Kommunstyrelsen beslutar om budgetram/kommunbidrag 
för nämnden med denna intäktssida som grund.

10. Vad ingår i schablonhy-
ran?
Schablonhyran utgår från lokalens skick den 1 januari 
2017. Ansvaret för kostnader för förändringar därefter 
framgår av avsnittet ”Tilläggsarbeten” nedan.  

Genom schablonhyran betalar verksamheterna för:
• Drift, löpande underhåll och kapitalkostnad för 

byggnaden och tillhörande tomt och utemiljö i övrigt

• Kostnadsandel för Lokalförsörjningsförvaltningens 
direkta arbete med denna lokalgrupp

• Om lokaler tillfälligt tas ur drift för att byggas om 
betalar verksamheterna en oförändrad schablonhyra. 
Evakueringslokaler blir ett ekonomiskt ansvar för 
Lokalförsörjningsnämnden.

Alla verksamheter betalar för samma innehåll i tjänsterna 
från Lokalförsörjningsnämnden. Därutöver kan särskilda 
tjänster (t.ex. städning) köpas till genom särskild 
överenskommelse.

Vid nybyggnader och ombyggnader gäller ny hyra fr.o.m. 
den månad som lokalerna tas i anspråk av verksamheten.

11. Tilläggsarbeten
För tilläggsarbeten finns två rutiner beroende på orsaken 
till tilläggsarbetena.  Beror dessa på byggnadstekniska 
brister skall Lokalförsörjningsnämnden åtgärda dessa 
utan att hyran för det specifika objektet påverkas. 
Lokalförsörjningsnämnden handlägger i samråd med 
verksamhetsnämnden. Det kan här handla om förslag 
till investeringsbudget respektive framställningar till 
Kommunfullmäktige. I Lokalförsörjningsnämndens 
ansvar ingår även myndighetskrav där brister i byggnaden 
måste åtgärdas för att en befintlig verksamhet skall kunna 
drivas vidare. Detta gäller i de fall där både brister och 
myndighetskrav har fastställts efter årsskiftet 2016/17. 

Beror tilläggsarbetena på önskemål från verksamhets-
nämnden kommer hyran att påverkas. Tillkommande 
kapitalkostnader medför en tilläggshyra. Denna hyra gäller 
i princip under avskrivningstiderna för komponenterna i 
tilläggsinvesteringen. En ombyggnad i en befintlig lokal 
som innebär ökning av lokalytan medför dessutom att 
hyran ökas med grundhyrans belopp per kvadratmeter. 
Den ökade hyran hänförs till det objekt där arbetena 
utförs.

Arbeten för att avhjälpa brister (inklusive myndighetskrav) 
i lokalutformningen som kan hänföras till tiden före 
årsskifter 2016/17 behandlas som tilläggsarbeten. 
Även förändrade krav på lokalerna i förhållande till 
när lokalen anskaffades hänförs till arbeten som medför 
tillägg på hyran. Men om förändringar sker i samband 
med att en komponent skall bytas ut enligt regelverket 
för komponentavskrivning kommer arbetena inte att 
medföra tilläggshyra.
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Grundhyran för respektive fastighetsgrupp kommer att 
utvärderas vid bestämda tidpunkter. I samband med 
dessa omprövningar kan förändringar ske av vad som 
ska betecknas som grundhyra respektive tilläggshyra.

12. Lokalbank
Verksamheterna bör inte använda mer lokalyta än vad 
som är nödvändigt för att upprätthålla en önskvärd nivå 
på verksamheten. Därför skapas en möjlighet att på ett 
enkelt sätt att ställa av lokaler.

En nämnd har rätt att med en uppsägningstid på 3 
månader anmäla till Lokalförsörjningsnämnden att 
nämnden vill avstå en viss lokal. Det ekonomiska ansvaret 
övergår då från verksamheten till lokalförvaltaren. 
Lokalförsörjningsförvaltningen ska starta ett arbete 
för att antingen använda lokalen på annat sätt, sälja 
den eller avsluta en inhyrning. Rätten för en nämnd att 
lämna tillbaka en lokal gäller endast om det för nämnden 
blir en nettominskning av ytan. Därutöver kan Lokal-
försörjningsnämnden även i andra fall överföra lokaler 
till lokalbanken

Möjligheten att lämna tillbaka lokaler måste ha en viss 
långsiktighet. En minsta tid på innevarande och det 
följande kalenderåret gäller. Den återlämnade lokalen 
skall vara tom vid uppsägningstidens utgång. I princip 
skall enstaka rum kunna återlämnas.

Samma regler ska gälla för ägda som inhyrda lokaler

Lokalförsörjningsnämnden får uppdrag att utforma 
detaljreglerna. Här ingår att hitta lämpliga rutiner för 
hanteringen, bl.a. att för hitta nya användare till de 
återlämnade lokalerna.

13. Intäkt för deluthyrning
Verksamheterna har rätt att hyra ut delar av sina 
lokaler och tillgodogöra sig intäkterna för detta. Vid 
extern uthyrning skall verksamheterna samråda med 
Lokalförsörjningsförvaltningen om former och villkor.

14. Lokaler med årsvis  
omräkning
För lokaler, som är uppräknade i bilaga B, grundas hyran 
på självkostnaden för varje objekt. För dessa gäller inte 
reglerna ovan.

Lokalförsörjningsnämnden fastställer senast i maj månad 
hyra för det kommande året för dessa objekt. Hyran 
grundas på beräknade kostnader för respektive objekt. 
Kommunfullmäktige har möjlighet att i samband med 
budgetbeslutet göra förändringar av de hyresbelopp som 
Lokalförsörjningsnämnden har angivit.

Lokalförsörjningsnämnden skall i sitt årliga budgetförslag 
redogöra för hur uppräkningen gått till.

Reglerna ovan om deluthyrning och lokalbank gäller 
dock även för lokaler med årsvis omräkning.
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Internhyressystem – Antagande av 

tillämpningsföreskrift 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta ”Tillämpningsföreskrift – Placering av lokaler i 

hyresnivåer” enligt upprättat förslag.        

Ärendet i sin helhet 

Kommunstyrelsen fick i beslut från Kommunfullmäktige 2016-04-28 

bemyndigande att besluta om det kompletta regelverket för Borås stads 

internhyressystem, samt besluta om tillämpningsföreskrifter i övrigt. Det 

gällande regelverket föreslås i detta ärende att kompletteras med en 

tillämpningsföreskrift gällande placering av lokaler i hyresnivåer. 

För närvarande tillämpar Borås stad två olika hyresnivåer för vilka olika mycket 

schablonhyra utgår, dessa är ”ny” och ”gammal”. Tillämpningsföreskriften tar 

sikte på vad som bör beaktas vid ombyggnation, tillbyggnation, om- och 

tillbyggnation samt efter vilken tid en lokal bör klassas om från ”ny” till 

”gammal”. Tillämpningsföreskriften finns bilagd denna skrivelse. 

Tillämpningsföreskriften har varit remitterad till Lokalförsörjningsnämnden 

som tillstyrker förslaget med kommentaren att nämnden ser positivt på att det 

finns riktlinjer som stöd för hur befintliga lokaler ska klassas.               

Beslutsunderlag 

1. Yttrande över remiss: Internhyra – Förslag till nytt system från 

Lokalförsörjningsnämnden, 2018-03-27 nr 230 

   

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

 

 

 

Malin Carlsson 

Kommunalråd 

Magnus Widén 

Ekonomichef 
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Placering av lokaler i hyresnivåer 

Bakgrund 

Som principiell grund gäller att internhyressystemet ska vara designat så att 

Stadens lokalkostnader över tid täcks med intäkter från de verksamheter som 

nyttjar beståndet. Det innebär att samtliga investeringsutgifter över tid bärs av 

verksamheterna i form av kapitalkostnader och majoriteten av övriga 

driftskostnader likaså. 

Utöver principen om självkostnad över tid gäller dessutom att 

fastighetsbeståndet delas in i lokalgrupper utefter verksamhetstyp och att varje 

lokalgrupp tilldelas minst en schablonhyra utifrån hyresnivåer som fastställs 

inom varje lokalgrupp baserat på objektens individuella ålder. 

Principen om hyresnivåer är central i att skapa mer direkta incitament inom 

internhyressystemet för att hushålla med investeringsmedel, utöver det som 

redan föreligger i att verksamheterna över tid alltid ska bära lokalbeståndets 

totala kostnader. 

När en lokal är nyproducerad är regelverket tydligt i att den då ska klassas som 

”Ny” inom sin lokalgrupp, och därför tilldelas den högsta schablonhyran för 

den gruppen. Däremot framgår inte när en befintlig lokal ska klassas om till 

antingen ”Ny” eller ”Gammal”, varför nedanstående skrivelse föreslås 

fastställas som tillämpningsföreskrift i dokumentet ”Regler för internhyra”. 

Följande tillämpningsföreskrift är framtagen i nära samarbete med 

Lokalförsörjningsförvaltningen. Utifrån föreskriften kommer förvaltningen 

också att ta fram kalkylunderlag i samband med varje om- och 

tillbyggnadsprojekt där bedömningen kring hyresnivå ska framgå. Dessa 

underlag bifogas respektive investeringsärende. 

Princip – Placering av lokaler i hyresnivåer 

Följande skrivelse är att se som riktlinjer för Lokalförsörjningsnämnden att 

tillämpa i sin uppgift att klassa lokalers hyresnivåer. I de eventuella fall där 

betydande avsteg görs från dessa riktlinjer ska det kommenteras i nämndens 

handlingar. 

Begreppsförklaring 

Med objekt menas hädanefter byggnad och/eller lokal i enlighet med 

Lokalförsörjningsnämndens objektsindelning. 

Med kontrakt menas hädanefter varje verksamhetsnämnds olika separata 

internhyreskontrakt, inom samtliga objekt, med Lokalförsörjningsnämnden. 
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Med bruksarea (BRA) menas bruksarean enligt definition i SS 021054:2009, 

hädanefter kallad ”bruksarea(n)”. 

Med tillgångens nettovärde menas objektets bokförda värde. I de fall olika 

kontrakt finns inom ett objekt är varje enskilt kontrakts nettovärde lika med 

produkten av bokfört värde och kontraktsandelen av objektet. 

Värdering 

Med stöd av Lokalförsörjningsnämndens reglemente 1§ första punkten, 

bemyndigas nämnden att med den grundläggande principen om 

självkostnadstäckning över tid som utgångspunkt, klassa respektive objekt och 

kontrakt i hyresnivåerna ”Ny” eller ”Gammal”. 

Underlag för värdering 

Vid om- och/eller tillbyggnation bör följande parametrar beaktas och värderas. 

Konsekvensen för lokalgruppens totala ekonomiska ställning bör särskilt 

beaktas när beslut om nivåindelning sker. 

1. Objektets och/eller kontraktets nya kvadratmeterpris per kvadratmeter mätt i 

BRA 

Efter avslutat projekt bör berört objekt och/eller kontrakt uppgraderas från 

”Gammal” till ”Ny” i de fall objektets/kontraktets faktiska kvadratmeterpris, 

baserat på bruksarean, nämnvärt avviker från berörd lokalgrupps 

schabloniserade kvadratmeterhyra för ”Gammal”. 

2. Objektets nya bokförda värde 

Efter avslutat projekt kan berört objekt och/eller kontrakt uppgraderas från 

”Gammal” till ”Ny” i de fall objektets/kontraktets bokförda värde ökar i stor 

omfattning efter slutredovisad investering. 

3. Objektets om- och/eller tillbyggda area 

Ett objekt och/eller kontrakt kan uppgraderas från ”Gammal” till ”Ny” i de fall 

projektet berör en stor del av objektets/kontraktets totala bruksarea. 

Från ”Ny” till ”Gammal” 

Ett objekt och/eller kontrakt bör nedgraderas när det har klassats som ”Ny” 

över tre justeringsperioder.  

Nedgradering bör inte ske av berört objekt/kontrakt i de fall ett eller flera 

projekt genomförts däri som, tillsammans under de senaste tre 

justeringsperioderna, uppfyller första punkten och/eller andra och tredje 

punkten i styckena ovan. 

I praktiken innebär ovanstående att ett objekt/kontrakt vari ingen investering 

skett, är klassat som ”Ny” i längst nio år och kortast sju år, beroende på när, 

under en justeringsperiod, objektet/kontraktet klassades till ”Ny”.  











Finansiering Lokalförsörjningsnämnden 
 

Finansieringsform  Typ av lokal, verksamhet eller specifik kostnad 
 

Internhyra ”internhyressystemet”  Verksamhetslokaler   

Grundnivå lokalbanken 
Med lokalbank avses de lokaler eller del av lokaler som finns 
tillgängliga och som går att hyra ut.  En höjning av schablonhyran med 
1 % skulle innebära ca 6 mnkr i nuläget. 

Återlämnade och vakanta externa lokaler under 
uppsägningstiden inkl. återställningskostnader.  
Berörd lokalgrupp belastas med kostnaderna.  

Lokalförsörjningsförvaltningens direkta arbete med 
verksamhetslokaler. 

 

Externhyra    Sociala boenden (uthyrning till brukare) 

   Externa hyresgäster inkl. kommunalförbund m.fl. 

 

Kommunbidrag, nettokostnader Differens pga. hyrestak sociala boenden 

   Kulturfastigheter 

   Strategiskt ägda fastigheter 

   Mark och fastighetsreserv 

   Övriga fastigheter (kolonilotter och civilförsvar m.fl) 

   Fastigheter under avyttring (försäljning eller rivning)* 

   Fastigheter under åtgärd 

Saneringsverksamhet 

Lokaler för evakuering 

Serveringar, personalkaffe m.m. 

Förtroendemän och central administration 

 

Hanteras i bokslut  Kostnader för fastigheter som uppstått efter 
Kommunstyrelsen beslut om försäljning                           
(efter förslag från Lokalförsörjningsnämnden) 

Kostnader för politiskt beslutade förstudier som avslutats 



 

 
 

 

Instans 

Kommunstyrelsen  

  

 

  

 

BESLUTSFÖRSLAG 

 

Tilläggsbudget 2 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021. 

Nämnd    Ökat K-bidrag 

Grundskolenämnden   21,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 mnkr 

Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av riktade medel under 2021 

aviserade i regeringens vårproposition för 2021. 

Nämnd    Ökad intäkt 

Förskolenämnden   1,0 mnkr 

Grundskolenämnden   1,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,0 mnkr 

 

Datum 

2021-05-05 Ulf Olsson  

  Kommunalråd 

 

Datum 

2021-05-05 Annette Carlson 

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag  
 

Datum 

2021-05-05 Andreas Exner  

  Kommunalråd 

      Tillstyrkes  

      Alternativt förslag
 

 

 

Diarienummer: KS 2021-00208 1.2.4.1 Programområde 01 

Handläggare: Roger Kardell 
 

Datum 

   

E11 
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501 80 Borås 
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Kungsgatan 55 
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boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Roger Kardell 
Handläggare 
033 357040 
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Sida 
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Datum 

2021-05-17 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2021-00208 1.2.4.1 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Tilläggsbudget 2 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

 

Följande nämnder erhåller utökade Kommunbidrag för 2021. 

Nämnd    Ökat K-bidrag 

Grundskolenämnden   21,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0 mnkr 

 

Följande nämnder får del av Borås stads tilldelning av riktade medel under 2021 

aviserade i regeringens vårproposition för 2021. 

Nämnd    Ökad intäkt 

Förskolenämnden   1,0 mnkr 

Grundskolenämnden   1,0 mnkr 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,0 mnkr 

 

Ärendet i sin helhet 

I den senaste skatteunderlagsprognosen som kom i slutet av april har 

prognosen för skatteintäkterna förbättrats med +17 mnkr för 2021 och +32 

mnkr för 2022. Tack vare detta förbättrade finansiella läge under 2021 föreslår 

Kommunstyrelsen att några nämnder får utökade kommunbidrag som är att 

betrakta som en generell nivåhöjning. Utöver det föreslår regeringen i sin 

vårproposition ytterligare tillskott till Barn och utbildning som kan uppskattas 

till ca 4,0 mnkr för Borås del. Det nya föreslagna riktade tillskottet är liksom 

tidigare beslut om den s.k. ”Skolmiljarden” ett tillfälligt statsbidrag och inte 

någon nivåhöjd finansiering. De nämnder som nu förslås att få ta del av detta 

måste därför planera för att medlen är en engångsutbetalning i detta läge. 
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Följande nämnder föreslås få utökade Kommunbidrag för 2021 och del av 

föreslagna riktade medel i regeringens vårproposition. 

 

Nämnd Ökat K-bidrag Intäkt riktade medel till 

Barn och utbildning i 

vårpropositionen 

Förskolenämnden  1,0 mnkr 

Grundskolenämnden 21,0 mnkr 1,0 mnkr 

Gymnasie- och 

vuxenutbildningsnämnden 

5,0 mnkr 2,0 mnkr 

  - 

SUMMA 26,0 mnkr 4,0 mnkr 

 

 

 

 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktigeskrivelse 

   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande 

    

Magnus Widèn 

   Ekonomichef 
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