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KALLELSE  

Datum  

1(2) 

2021-05-11 
Instans 

Överförmyndarnämnden 

Överförmyndarnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till 

sammanträde i Överförmyndarenheten Bryggaregatan 5, tisdagen den 18 maj 

2021 kl. 15:30 

Christina Frisk  
Överförmyndarnämndens  Ordförande  

Rickard Byström  
Verksamhetschef  

Förhinder anmäls alltid till Anne Beischer, 033 358224 eller via e-post: 

anne.beischer@boras.se 

mailto:anne.beischer@boras.se


 
 

 
  

 

 

 

 

  

    

  

    

    

    

    

    

    

    

   

    

   

    

    

    

  

    

  

    

   

    

  

    

  

    

  

    

  

    

  

    

Datum Sida 

Borås Stad 2021-05-11 2(2) 

Ärende 

1. Upprop och val av justerande ledamot och dennes ersättare 

Dnr 1503 

2. Godkännande av föredragningslista 

Dnr 1504 

3. Samtycke till försäljning av nyttjanderätt Sekretess 

Dnr 2021-00123 3.8.1.1 1 

4. Ansökan om samtycke till uttag Sekretess 

Dnr 2021-00103 3.8.1.2 1 

5. Ansökan om utdömande av vite Sekretess 

Dnr 2021-00105 3.8.1.1 1 

6. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess 

Dnr 2021-00108 3.8.1.1 1 

7. Anmälan om behov av ställföreträdare Sekretess 

Dnr 2021-00107 3.8.1.1 1 

8. Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet Sekretess 

Dnr 2021-00115 3.8.1.1 1 

9. Budgetuppföljning tertial 1 2021 

Dnr 2021-00106 1.2.4.1 1 

10. Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2020 

Dnr 2021-00110 1.2.3.3 1 

11. Ansökan om stöd till Godmans- och Förvaltarföreningen i Sjuhärad, GMF 

Dnr 2021-00102 3.8.1.25 1 

12. Remiss Revidering av Överenskommelsen i Borås 

Dnr 2021-00109 1.1.3.1 1 

13. Remiss Revidering Visionen Borås 2025 

Dnr 2021-00114 1.1.3.1 1 

14. Remiss Motion: Menssäkra Borås 

Dnr 2021-00113 1.1.3.1 1 

15. Anmälningsärenden 

Dnr 2021-00111 3.8.1.25 1 

16. Övriga frågor 

Dnr 2021-00095 3.8.1.25 1 

https://3.8.1.25
https://3.8.1.25
https://3.8.1.25


 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

Överförmyndarnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Bryggaregatan 5 boras.se overformyndaren@boras.se 033-35 70 00 vxl 
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SKRIVELSE

Datum  

2021-05-18  

  

Rickard Byström  
Handläggare  
033 358264  

1(1) 

Instans  

Överförmyndarnämnden  
Dnr  OFN  2021-00106  1.2.4.1  

Budgetuppföljning tertial 1 2021 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden beslutar att fastställa upprättad tertialrapport för 

tertial 1 2021 och översänder den till Kommunstyrelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Överförmyndarnämnden har följt upp budgeten och upprättat rapport för 

tertial 1 år 2021. Nämnden redovisar en budgetavvikelse till och med april på – 
110 tkr. Underskottet är att hänföra till kostnader för arvoden och ersättningar 

till gode män och förvaltare eftersom huvuddelen av dessa utbetalningar sker 

under årets första halvår. Prognosen för helåret är att nämnden har en ekonomi 

i balans. 

Beslutsunderlag 

1. Rapport tertial 1 2021 

2. Budget uppföljning, 2021-04-30 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

mailto:overformyndaren@boras.se
https://boras.se
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Innehållsförteckning 

1 Inledning............................................................................................ 3 

2 Intern kontroll .................................................................................... 4 

2.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller tertial..................... 4 

3 Nämndens verksamhet 1 .................................................................. 5 

3.1 Resultat ......................................................................................................... 5 

3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys ...................................................... 5 

4 Konsekvenser av coronaviruset ...................................................... 6 

5 Jämställdhetsperspektivet ............................................................... 6 

6 Investeringar ..................................................................................... 7 

6.1 Investeringar, årliga anslag ........................................................................... 7 
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1 Inledning 

Överförmyndarnämnden är en kommunal tillsynsmyndighet. I ansvarsområdet ingår att utreda och 
handlägga ärenden enligt föräldrabalken. Huvuduppgiften är att utöva tillsyn över ställföreträdarnas 
uppdrag som gode män, förvaltare och förmyndare. 

Av det totala antalet aktiva ärenden utgör cirka 60 procent traditionella godman- och förvaltarskap 
enligt föräldrabalken. Resterande del är ärenden avseende bland annat legalt förmynderskap, särskilt 
förordnade vårdnadshavare, godmanskap i jävsituationer och för bortavarande/okända dödsbodelägare 
samt godmansförordnande för ensamkommande barn. 

Prognosen för helåret är att verksamheten visar nollresultat. 
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2 Intern kontroll 

2.1 Kontrollmoment som följs upp varje månad, kvartal eller 

tertial. 

Verksamhet  /  Process  Riskbild  Kontrollmoment  med analys  Åtgärd  

Ställföreträdare  Risk  för  svårigheter a tt  få  tag  
i nya  ställföreträdare  

Kontroll  av  att  om  nämnden  har  
tillräckliga  metoder  att ut se  
ställföreträdare  även  för svåra  
och tunga ärenden  
 

 
Analys  
Det  är e tt  nationellt  problem  att  till  
svåra  och  tunga  ärenden  hitta  
personer s om är v illiga  att  åta  sig d
i grunden  ideella  uppdraget  som 
ställföreträdare.  Kontroller g örs  
fortlöpande  vid handläggarnas  
veckomöten.  Nämnden  har e n  
löpande  rekrytering  av  
ställföreträdare  och  anordnar  
numera  utbildningar i   princip varje 
vecka.  Den  pågående  
coronapandemin  försvårar  
rekryteringsarbetet  avsevärt.  
Nämnden  är  helt  beroende  av  att  
frivilliga  anmäler  sitt  intresse  för  
uppdrag som  god  man eller 
förvaltare.  Med  pandemin har  
intresseanmälningarna  markant  
minskat.  Till  saken  hör a tt  flera  av  
befintliga  ställföreträdarna  själva  
tillhör e n  riskgrupp  och  därför v arit  
ovilliga  att  i  dagsläget  åta  sig fler  
uppdrag.  Besöksförbud på boende
och  andra  samhälleliga  restriktione
försvårar f ör in tresserade  att  träffa  
eventuella  huvudmän  för a tt  bilda  s
en  uppfattning  innan  de  tackar  ja til
ett  uppdrag.  I  riktigt  svåra  ärenden  
där  många  försök  gjorts  för a tt  hitta
en  ställföreträdare  kan  det  bli  så  att
tingsrätten  beslutar a tt 
ställföreträdarskap  inte  ska  
anordnas  eller,  vid  begäran om  byt
av  ställföreträdare,  att  
ställföreträdarskapet  ska  upphöra.  

Åtgärd  

et 

de 

n 
r 

ig 
l 

 
 

e 

Nämnden  har  dock  inte  haft  något  
sådant  ärende.  Ställföreträdare  
brukar k unna  utses  även  om 
handlingstiden  emellanåt  kan  bli  
längre.  Nämnden  anser a tt  
situationen  är  sådan  att  andra  
åtgärder ä n  de  redan  vidtagna  och  
planerade  i det  dagliga  arbetet  för  
närvarande  inte  är n ödvändiga.  
Situationen  övervakas  dagligen.   
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Nämnd-  Avvikelse 

 Utfall jan-
  april 2020 

 budget 
 2021 

 Budget jan-
  april 2021 

 Utfall jan-
  april 2021 

jan-april  
 2021 

Prognos-
 avvikelse 

 Statsbidrag  0  0  0  0  0  0 

          

        

          

       

        

       

            

          

           

           

  
 

      

  
  

      

        

         

        

 

   
 

  

 

Tkr  

 Överförmyndarverksamhet 

 Utfall jan-
  april 2020 

Nämnd-
 budget 
 2021 

 Budget jan-
  april 2021 

 Utfall jan-
  april 2021 

 Avvikelse 
jan-april  

 2021 

Prognos-
 avvikelse 

  -3 196   -9 000   -3 171   -3 281  -110  0 

 Summa   -3 196   -9 000   -3 171   -3 281  -110  0 

 

 

 
 

3 Nämndens verksamhet 1 

3.1 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 

Avgifter och övriga intäkter 0 250 83 0 -83 0 

Summa intäkter 0 250 83 0 -83 0 

Personal -2 932 -8 265 -2 926 -2 996 -70 0 

Lokaler -109 -360 -120 -111 9 0 

Material och tjänster -155 -535 -178 -174 4 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -3 196 -9 160 -3 224 -3 281 -57 0 

Buffert (endast i budget) 0 -90 -30 0 30 0 

Nettokostnad -3 196 -9 000 -3 171 -3 281 -110 0 

Kommunbidrag 2 950 9 000 3 171 3 171 

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-246 0 0 -110 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0 0 0 

Resultat jfr med tillgängliga medel -246 -110 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 

Överförmyndarnämnden redovisar en budgetavvikelse till och med april på -110 tkr. Prognosen för 
helåret är att nämnden har en ekonomi i balans. 

3.2 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Budgetavvikelsen om -110 tkr beror på kostnader för arvoden och ersättningar till ställföreträdare, det 
vill säga gode män och förvaltare. Den årliga granskningen av ställföreträdarnas årsräkningar är som 
intensivast under årets första sex månader. Det innebär att utbetalningarna av arvoden och ersättningar 
är som störst under denna period. Utbetalningarna kommer succesivt att minska i takt med att 
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arvoderingarna minskar. 

Åtgärder 

Nämnden bedömer att det saknas skäl att vidta några åtgärder med anledning av budgetavvikelsen. 
Prognosen för helåret är en ekonomi i balans. 

Godmanskostnaden för ensamkommande barn har sedan några år ersatts av Individ- och 
familjeomsorgsnämnden genom internfakturering. Nämnden utgår från att den uppgörelsen kommer 
att gälla även i fortsättningen. 

Analys av verksamheten 

Ensamkommande barn 

Antalet godmanskap minskar och uppgår nu till 12. Enligt Migrationsverkets prognoser förväntas ingen 
ökning av antalet ensamkommande barn till Sverige. 

Ordinarie godman- och förvaltarskap 

I likhet med tidigare ökar antalet inkommande ärenden. Andelen svåra och komplexa ärenden växer. 
Coronapandemin har fortsatt försvårat  rekryteringen av ställföreträdare och gett något förlängda 
handläggningstider. 

4 Konsekvenser av coronaviruset 

Den pågående coronapandemin har främst påverkat nämndens möjligheter att rekrytera personer till 
uppdrag som god man eller förvaltare. Intresseanmälningarna har minskat markant. Det innebär att 
utbildningstillfällena blir fler och grupperna mindre, vilket påverkar handläggarnas arbetssituation 
negativt. 

Ekonomiskt sett har situationen dock påverkat nämnden i mindre omfattning än vad som initialt 
antogs. Inköp av viss teknisk utrustning har skett. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Inköp av tekniska hjälpmedel -10 000 

Summa -10 000 

5 Jämställdhetsperspektivet 

Nämndens intentioner kring jämställdhetsarbetet utgår från de nationella jämställdhetspolitiska målen. I 
och med detta är nämndens strävan en jämställd budget utifrån dessa mål. Jämställdhetsperspektivet 
genomsyrar det dagliga arbetet via exempelvis det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

Något som har försvårat möjligheterna genomföra mer omfattande projekt är att nämndens 
verksamhet har endast nio anställda. Sedan en tid pågår ett projekt med att granska 
myndighetsutövningen utifrån ett genusperspektiv. Målet är att undersöka om ärenden handläggs olika 
beroende på vilket kön den hjälpsökande eller ställföreträdaren har. Arbetet har dock främst på grund 
av pandemin blivit kraftigt försent. 
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6 Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2021 Utgift april 2021 Avvikelse 2021 Prognos 2021 

Verksamhetssystem 250 0 250 250 

Summa 250 0 250 250 

Analys 

Investering avser nytt verksamhetssystem för att kunna digitalisera ärendehandläggningen. Upphandling 
planeras att ske under hösten 2021. 
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Sida 

SKRIVELSE  

Datum  

2020-05-18  

1(1) 

Instans  

Överförmyndarnämnden  
Dnr  OFN  2021-00110  1.2.3.3  Rickard Byström  

Handläggare  
033 358264  

Revisionsberättelse och revisionsredogörelse 2020 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden lägger ärendet till handlingarna.       

Ärendet i sin helhet 

Stadsrevisionen har granskat Överförmyndarnämndens verksamhet och 

årsredovisningen 2020. Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att 

verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ur ekonomisk synpunkt 

tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 

Stadsrevisionen tillstyrker att Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för 

år 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Revisionsredogörelse Överförmyndarnämnden 2020 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

Överförmyndarnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Bryggaregatan 5 boras.se overformyndaren@boras.se 033-35 70 00 vxl 

mailto:overformyndaren@boras.se
https://boras.se
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Andra revisorsgruppen 

Kommunfullmäktige 
Borås Stad 

Revisionsberättelse för Överförmyndarnämnden 
år 2020 

Vi har granskat Överförmyndarnämndens verksamhet och årsredovisning 2020. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet och med den inriktning och omfatt-
ning som behövs för att ge en rimlig grund för bedömning. Till revisionsberättelsen bifogas vår 
revisionsredogörelse som utgör en sammanfattning av granskningen. 

När det gäller nämndens följsamhet mot Kommunfullmäktiges budgetbeslut konstaterar vi att 
Kommunfullmäktige inte angett några indikatorer eller uppdrag till nämnden för 2020. 

Vi bedömer att Överförmyndarnämndens verksamhet har bedrivits på ett ändamålsenligt och ur 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Vi bedömer att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Vi tillstyrker att Överförmyndarnämnden beviljas ansvarsfrihet för år 2020. 

BORÅS 2021-03-29 

Boris Preijde Ingwer Kliche Lena Brännmar 
Ordförande Vice ordförande 

Bengt Sandell Jürgen Urbas Gabriel Barkarmo 
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Revisionsredogörelse 
I Stadsrevisionens årliga granskning prövas om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen som görs inom 
nämnden är tillräcklig. 

Stadsrevisionen lämnar en revisionsberättelse som grund för Kommunfullmäktiges ansvarspröv-
ning. Ställningstaganden i revisionsberättelsen utgår från en samlad bedömning av all den gransk-
ning av nämndens verksamhet som har genomförts under året. 

I nedanstående revisionsredogörelse sammanfattas resultat från granskning av årsredovisning, 
specifka bevakningsområden, fördjupade granskningar och intern kontroll. Granskningen av 
årsredovisning och intern kontroll är i huvudsak analytisk. Fördjupade granskningar innehåller i 
förekommande fall substansgranskning/granskning av ändamålsenlighet i vilken Stadsrevisionen 
kan verifera måluppfyllelse. 

Ekonomiskt och verksamhetsmässigt resultat 
Nämnden redovisar ett överskott på 569 tkr jämfört med budget. Stadsrevisionen noterar att 
bufferten är upprättad i enlighet med instruktioner i Kommunfullmäktiges budget. 

Resultaträkningen stämmer gentemot avstämning med ekonomisystemet. Nedan redovisas de 
större budgetavvikelserna. 

Verksamhetens budgetram 
• Den positiva budgetavvikelsen avser främst intäkter för arvoden och ersättningar till 

gode män för ensamkommande barn. Kostnad för arvoden och ersättningar till gode 
män för ensamkommande barn har ersatts av Individ och familjeomsorgsnämnden. 
Överförmyndarnämnden utgår från att den uppgörelsen kommer att gälla även i fort-
sättningen. 

Kommunfullmäktiges indikatorer med målvärden 
Överförmyndarnämnden har inga indikatorer med målvärden beslutade av Kommunfullmäktige 
för 2020. 

Nämndens indikatorer med målvärden 
Nämnden har antagit egna indikatorer med målvärden vilket är i linje med Stadens styr- och 
ledningssystem. Nämnden redovisar måluppfyllelsen i förhållande till nämndens indikatorer 
enligt nedanstående.

 1 2 0 – av 4 nämndens indikatorer 

De indikatorer för vilka målvärdena inte uppnåtts är: 

• Granskning av årsräkningar, andel färdiggranskade per den sista juni. 
Målvärdet om 80 % är inte uppnått. Nämnden redovisar ett utfall om 74 % för 2020. 
Utfallet är sämre jämfört med föregående år då utfallet var 77 %. Främsta orsaken är en-
ligt nämnden resurskrävande granskningsmetodik och det förhållande att extraanställda 
inte anlitats. Nämnden har under året försökt klara granskningsarbetet med den ordina-
rie personalen. Sedan lång tid tillbaka har nämnden tillämpat så kallad djupgranskning, 
till skillnad från så kallad skälighetsgranskning som majoriteten av kommunerna inom 
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regionen tillämpar. Metodiken är mycket resurskrävande. Länsstyrelsen meddelande år 
2019 nya rekommendationer för överförmyndarnas granskning. Länsstyrelsen godtar i 
sina rekommendationer skälighetsgranskning med djupgranskning enligt en stickprovs-
modell. Nämnden kommer att från och med år 2021 att börja tillämpa metodiken. 

• Handläggningen av behov av ställföreträdare enl 11:4 och 11:7 FB ska vara klar 
inom fyra månader. 
Målvärdet om 100 % är inte uppnått. Nämnden visar för 2020 ett utfall om 81 %. Ut-
fallet 2019 var 87 %. Utfallet har försämrats jämfört med föregående år. Den pågående 
coronapandemin har enligt nämnden haft en mycket stor påverkan. Det har varit svårt 
att rekrytera ställföreträdare på grund av att en stor andel av dessa tillhör riskgrupper. 
Dessutom har mycket få intresseanmälningar från nya ställföreträdare kommit in. En 
annan faktor som förlängt handläggningstiden under pandemin är svårigheten att få in 
nödvändig medicinsk utredning. 

Kommunfullmäktiges uppdrag 
Nämnden har avseende 2020 inte fått några uppdrag från Kommunfullmäktiges budgetbeslut. 

Konsekvenser av coronaviruset 
Den pågående coronapandemin har främst påverkat nämndens möjligheter att rekrytera personer 
till uppdrag som god man eller förvaltare. Under en lång period inkom i princip inga intressean-
mälningar. Under hösten 2020 blev det en viss förbättring. En betydande andel ställföreträdare 
tillhör riskgrupper och har därför varit ovilliga att åta sig nya uppdrag. Utbildningar som tidi-
gare kunnat ske i större grupper vid fysiska möten har genomförts digitalt. Ekonomiskt sett har 
situationen påverkat nämnden endast i mindre omfattning. Nämnden redovisar kostnader om 
35 tkr med anledning av coronaviruset. 

Specifka bevakningsområden 
Stadsrevisionen har särskilt bevakat nedanstående områden. 

Antal godmanskap per 1000 invånare 
Stadsrevisionen granskade 2018 Borås Stads arbete med stöd till enskilda att hantera den egna 
ekonomin. Stadsrevisionen har i rapporten bland annat efterfrågat ett klargörande av orsakerna 
till varför antalet personer med god man är väsentligt lägre i Borås Stad än i andra jämförbara 
kommuner. Sammanfattningsvis konstaterar Överförmyndarnämnden att det inte fnns något 
entydigt svar på den frågan då många olika faktorer samspelar på ett mycket komplicerat sätt. 
Faktorer av betydelse är demograf, social situation, tillgängliga insatser inom socialtjänsten, 
reglerna om anhörigbehörighet och olika tingsrätters bedömningar. 

Överförmyndarnämndens uppfattning är att den som är berättigad till god man får god man. 
Under 2020 låg antalet godmanskap per 1000 invånare i Borås på ca 5,6 % vilket innebär att 
utfallet är oförändrat jämfört med föregående år. 

Kontinuerlig kontroll av fortsatt lämplighet av gode män 
När det gäller kontrollen av gode mäns och förvaltares lämplighet fnns inga lagregler, men 
Länsstyrelsen har utfärdat vissa riktlinjer som till övervägande del är bör-krav. Alla nya personer 
som i Borås ska ta ett uppdrag som ställföreträdare, dvs. gode män eller förvaltare, kontrolleras 
mot polisens belastningsregister, kronofogdens register och socialtjänstens register. Kontrollen 
sker innan personer blir kallade på utbildning för uppdraget. 
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Personer som redan har ett uppdrag kontrolleras alltid mot kronofogdens register om de blir 
aktuella för ett nytt uppdrag. Stickprovskontroller görs under pågående uppdrag både hos poli-
sen, kronofogden och socialtjänsten när Överförmyndarnämnden fnner anledning att göra en 
extrakontroll. Överförmyndarnämnden hade för avsikt att i september 2020 genomföra kontroll 
mot polisens belastningsregister avseende en tredjedel av nämndens ställföreträdare. Kontrollerna 
kunde av olika skäl inte genomföras som avsett. Nämnden har istället genomfört kontroll av 
samtliga ställföreträdare under inledningen av 2021. 

Överförmyndaren kommer från och med 2021 att ha som rutin att en gång per år kontrollera 
alla med uppdrag mot polisens belastningsregister. 

Fördjupade granskningar 
Det har inte genomförts några fördjupade granskningar som berör Överförmyndarnämnden 
under 2020. 

Intern kontroll 
Nämnderna och Kommunstyrelsen har ansvar för den interna kontrollen och ska genomföra 
riskanalyser, upprätta planer för och genomföra uppföljning av den interna kontrollen. Nämnden 
ska även anta egna regler och anvisningar för intern kontroll. Stadsrevisionen noterar att uppfölj-
ning och kontroll av kärnverksamhet och administrativa processer i förekommande fall också 
genomförs inom ramen för kvalitetssystem. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll 2019 som förlängts 2020. 
Nämnden har genomfört en egen riskanalys, som identiferade åtta risker. Planen för intern 
kontroll omfattade sju kontrollmoment. Samtliga kontrollmoment är avrapporterade till nämnden 
den 23 februari 2021. Uppföljningen av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser 
och åtgärder. 

Stadsrevisionen noterar att nämnden från och med 2021 kommer att gå ifrån modellen med 
kontroll genom djupgranskning av samtliga ställföreträdares årsredovisningar. Istället kommer 
ett system för stickprovskontroller att införas. Det nya arbetssättet bedöms av nämnden vara 
mindre resurskrävande och ge en rimlig nivå av kontroll. 

Presidiemöte 
Presidiemöte genomfördes 17 november 2020 med Överförmyndarnämndens presidium, bevak-
ningsansvariga förtroendevalda revisorer, yrkesrevisorer vid Stadsrevisionen och förvaltnings-
ledning. 

Sammanfattande bedömning 
I granskningen av nämndens årsredovisning utgår bedömningarna från följsamhet mot Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut och eventuella beslut om nämndspecifka mål. Nämndens interna kon-
troll bedöms utifrån riskanalys, plan och uppföljning av intern kontroll. I den sammanfattande 
bedömningen ingår också granskningsresultat från granskning av bevakningsområden och de 
fördjupade granskningar som har varit riktade mot nämnden avseende år 2020. 

Nämnden gör med utgångspunkt från årsredovisningen en egen bedömning av hur nära man 
ligger att uppnå målvärden respektive i vilken utsträckning man har genomfört uppdrag riktade 
till nämnden. 
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Stadsrevisionens bedömning grundar sig på helt uppnådda målvärden och helt genomförda upp-
drag, eftersom ofullständigt uppnådda mål inte kan bedömas med revisionell säkerhet. Det är 
samtidigt väsentligt att den enskilda nämnden analyserar och ger rimliga förklaringar till varför 
man inte uppnår mål respektive inte fullt ut har genomfört uppdrag. 

Överförmyndarnämnden har under året inte fått några indikatorer eller uppdrag från Kommun-
fullmäktiges budgetbeslut. Stadsrevisionen noterar att nämnden har antagit fyra egna indikatorer 
med målvärden. Överförmyndarnämnden har under året inte uppnått målvärdena för två av 
fyra av nämndens indikatorer. Nämnden har under året vidtagit åtgärder i syfte att nå målen för 
nämndens indikatorer. 

Det ekonomiska resultatet för nämnden visar på ett överskott mot budget på 569 tkr. 

Nämnden har antagit regler och anvisningar för intern kontroll. Nämnden har genomfört en 
egen riskanalys. I riskanalysen har det identiferats och värderats risker avseende verksamhets-
processer och ekonomiska kontrollmoment. Nämnden har genomfört samtliga kontrollmoment. 
Nämndens uppföljning av den interna kontrollen innehåller kortfattade analyser och åtgärder. 

Stadsrevisionens sammantagna bedömning är att verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och 
ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Den interna kontrollen bedöms som tillräcklig. 
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Telefon 033 35 71 56  E-post revisionskontoret@boras.se 
Webbplats boras.se/stadsrevisionen 
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Datum  

2021-05-18  

 1(2) 

Instans  

Överförmyndarnämnden  
Dnr  OFN  2021-00102  3.8.1.25  Rickard Byström  

Handläggare  
033 358264  

Ansökan om stöd till Godmans- och 

Förvaltarföreningen i Sjuhärad, GMF 

Överförmyndarnämndens beslut 

Godmans- och förvaltarföreningen i Sjuhärad beviljas bidrag med 8 000 kronor 

för verksamhetsåret 2021. Föreningen ska senast den 30 april 2022 till 

Överförmyndarnämnden komma in med verksamhetsberättelse samt 

årsredovisning och årsmötesprotokoll för verksamheten år 2021.       

Ärendet i sin helhet 

Godmans- och Förvaltarföreningen i Sjuhärad har ansökt om stöd med 18 000 

kronor för verksamhetsåret 2021. Till ansökan har föreningen bifogat 2020 års 

resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för år 2020, årsmötesprotokoll, 

konstituerande protokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. 

Årsmötet har beviljat styrelsen ansvarsfrihet. 

Föreningen anger i sin ansökan bland annat att den på grund av pandemin inte 

kunnat ordna träffar i den utsträckning som planerats. Föreningen kommer 

även under 2021 att vidareutveckla den utbildning föreningen erbjuder. 

Föreningen vill även satsa på ytterligare möten och träffar om möjlighet finns 

för att erbjuda kunskap och information till såväl medlemmar som icke-

medlemmar i regionen. Föreningen uppger att ekonomin under 

verksamhetsåret 2021 på grund av detta kommer att belastas med betydligt 

ökade kostnader för trycksaker, kostnader för kontinuerlig uppdatering av 

hemsidan, ökade kostnader vid medlemssammankomster, ersättning och 

resekostnader för föredragshållare, ökade kostnader för styrelsemöten samt 

medlemsavgift till RGMF, Riksförbundet Gode Män och Förvaltare. Av 

verksamhetsberättelsen för år 2020 framgår att betalande medlemmar uppgått 

till 86 personer. 

Föreningen har erhållit bidrag sedan år 2003. Överförmyndarnämnden känner 

till den insats föreningen gör genom sin verksamhet att informera och stödja 

sina medlemmar. Detta är också positivt för nämndens verksamhet. Bidrag för 

verksamhetsåret 2021 lämnas med 8 000 kronor. 

Överförmyndarnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Bryggaregatan 5 boras.se overformyndaren@boras.se 033-35 70 00 vxl 

mailto:overformyndaren@boras.se
https://boras.se
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Beslutsunderlag 

1. Ansökan om bidrag 2021, Godmans- och Förvaltarföreningen i Sjuhärad, 

GMF 

Beslutet expedieras till 

1. Godmans- och Förvaltarföreningen i Sjuhärad, GMF c/o Gary Edqvist 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 
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Datum  

2021-05-18  

1(2) 

Instans  

Överförmyndarnämnden  
Dnr  OFN  2021-00109  1.1.3.1  Rickard Byström  

Handläggare  
033 358264  

Remiss Revidering av överenskommelsen i Borås 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden tillstyrker förslag till revidering av 

Överenskommelsen. 

Ärendet i sin helhet 

Kommunfullmäktige antog i beslut i december 2016 Överenskommelsen i 

Borås. Överenskommelsen i Borås handlar om hur Borås Stad (politiker och 

tjänstemän) och Idéburna organisationerna (civilsamhällets olika organisationer 

och representanter) ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete för att 

gemensamt upprätthålla och utveckla välfärden. Överenskommelsen ska nu 

revideras. Den nya Överenskommelsen bygger fortsatt på de dialoger som 

genomfördes inför nuvarande Överenskommelse och de sex principerna finns 

fortfarande med i dokumentet, men dokumentet har skrivits om för att bli 

enklare och tydligare med mer fokus på arbetssättet och hur vi ska ta itu med de 

gemensamma utmaningarna. I den reviderade version beskrivs varför vi ska 

samarbeta, vad vi ska samarbeta kring och hur vi ska samverka, (arbetssätt och 

utvecklingsområden). Överförmyndarnämnden tillstyrker förslag till revidering 

av Överenskommelsen. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Revidering av Överenskommelsen i Borås 

2. Beslut 2021-04-21 

3. Revidering av Överenskommelsen 

4. Bilaga Revidering 

Beslutet expedieras till 

1. Fritids- och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se (gärna i både word- och 

pdf-format med filnamn som innehåller remissinstansens namn). Ange dnr 

FOFN 2021-00054 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-

postmeddelandet. 

Överförmyndarnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Bryggaregatan 5 boras.se overformyndaren@boras.se 033-35 70 00 vxl 

mailto:ff.diarium@boras.se
mailto:overformyndaren@boras.se
https://boras.se
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Christina Frisk  

Ordförande  

Rickard Byström  

Verksamhetschef  
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Varför ska vi samverka? 

Vårt samhälle förändras i allt snabbare takt vilket skapar nya komplexa utmaningar. Sociala och 
miljömässiga utmaningar som inte längre går att lösa av enskilda aktörer. Samverkan mellan den 
offentliga sektorn och det civila samhället blir därför en allt viktigare pusselbit för att möta dessa 
utmaningar och kunna nå de globala målen i Agenda 2030. 

I Borås har vi en lång tradition av ett livskraftigt och 
aktivt civilsamhälle och de idéburna organisa
tionerna är viktiga aktörer i samhället.  

Det civila samhällets organisering är betydelse
fulla då de: 

• samlar människor utifrån sina 
intressen och skapar verksamhet som 
ger gemenskap och mening. 

• bidrar till bevarandet av demokratin, 
genom sin organisering och att göra 
olika röster hörda och 

• bidrar med positiva krafter och nya idéer 
i välfärden. 

Genom att bygga upp en hållbar struktur för samverkan mellan den idéburna och offentliga sektorn 
kan reella behov snabbare identiferas och resurser tas tillvara på bästa sätt. Det är en förutsättning 
för att vi framgångsrikt ska kunna arbeta för en god samhällsutveckling med bättre välfärd, rikare 
fritid, stärkt demokrati och minskat utanförskap i Borås och det tjänar vi alla på. 

Vad ska vi samarbeta kring? 

Borås vision beskriver den gemensamma framtidsbilden av ett 
hållbart Borås. En bild som formats utifrån vad medborg
are, civilsamhället, näringslivet, akademin och Borås Stad 
gemensamt vill. 

Invånare, idéburna organisationer och Borås Stad ska till
sammans arbeta för att nå visionen om ett ekologiskt, socialt, 
och ekonomiskt hållbart Borås med lika rättigheter och möj
ligheter för alla. Centrala områden som lyfts av både idéburna 
organisationer och Borås Stad är demokrati, folkhälsa, integration, 
gemenskap och social sammanhållning. 

Alla som bor i Borås ska ha möjlighet att engagera sig utifrån sina intressen och ambitioner utan 
någon form av diskriminering. Alla bidrar till det gemensamma samhället, oavsett var i livet man är, 
vilken livssituation och bakgrund man har. Mångfald är en resurs som tas tillvara genom dialog med 
invånare. En annan form av mångfald är att ta tillvara idéburnas kvalitet som utförare i välfärden. 
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Hur ska vi samarbeta? 

Målet är att staden och de idéburna ska vara jämbördiga i mötet och att vi ska känna tillit till varan
dra.  I verkligheten har vi sällan jämlika resurser och det kräver respekt för våra olika förutsättningar 
och roller. Våra olika organisationer styrs och fungerar också på olika sätt och vi är olika stora vilket 
påverkar maktbalansen. 

Grunden i civilsamhället bygger på ideellt, frivilligt arbete i föreningar och andra organisationer, 
som trossamfund, studieförbund, sociala företag och stiftelser. Det fnns också aktörer utan formell 
organisation, till exempel olika nätverk. Dessa organisationer har samhällsnytta och medlemsnytta 
som främsta mål, samt tar tillvara befolkningens och samhällets intressen utan ekonomisk vinst. 
Samlingsnamnet för dessa i Borås är ”idéburna organisationer”. 

Kommunen har många olika uppdrag, som bestäms av ett fertal olika lagar som reglerar verksamheter. 
Inom vissa områden har staden självbestämmande och kan i detta åta sig uppgifter som den själv tycker 
är viktiga. Politiker väljs genom offentliga val vart fjärde år och de styr kommunen genom planer och 
beslut. Tjänstepersoner och andra anställda ansvarar för verksamheten utifrån de förtroendevaldas 
inriktning. De folkvalda politikerna beslutar om olika vad som ska göras, däribland fördelningen av 
pengar. Tjänstepersoner arbetar med hur verksamheten ska genomföras. 

För att bevara och stärka relationerna har vi identiferat det arbetssätt och det förhållningsätt vi 
behöver ha till varandra. För att uppnå en långsiktig samverkan har vi också identiferat gemensamma 
utvecklingsområden. 
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Vi tar perspektivet som en i cirkeln 

I samverkan behöver vi sätta den gemensamma utmaningen i centrum och ställa oss som en av fera 
aktörer i en cirkel. 

Genom detta perspektiv skapar vi förutsättningar för att mötas på mer lika villkor med delat ansvar 
när vi samverkar. 

Bostads-
bolag 

Företag 

Tros-
samfund 

Studie-
förbund 

Invånare 

Föreningar 

Borås Stad 

Sociala 
rörelser, 
nätverk 

Den 
gemensamma 
utmaningen 

Delaktighet genom hela processen 

För att vi ska kunna samverka är det viktigt att alla känner sig delaktiga och har varit med och format 
det man ska lösa tillsammans. 

Figuren visar hur vi behöver ta tillvara på varandras styrkor och kompetenser för att identifera, forma, 
hitta lösningar och genomföra lösningar på den gemensamma utmaningen. 

Identifiera 
och 

formulera 
tillsammans 

Hitta 
lösningar

 tillsammans 

Genomföra 
tillsammans 
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Gemensamma förhållningssätt 

Idéburnas självständighet och oberoende ska bevaras när vi samarbetar 

Idéburna behöver kunna bevara sin identitet och få vara självständiga och oberoende i mötet med 
Borås Stad. De idéburna ska kunna vara kritiskt granskande mot Borås Stad och samtidigt verka 
självständigt i förhållande till kommunen och andra idéburna organisationer. 

Vi tar tillvara på varandras kvalitéer när vi samarbetar 

I och med att vi fungerar olika har vi också särskilda kvalitéer som vi bidrar med. Vi behöver ta tillvara 
kunskap och erfarenheter och lita på varandras förmågor. I samverkan avgör vi gemensamt vad som 
är kvalitet och hur uppföljning och utvärdering ska ske. 

Vi är öppna och ger varandra insyn i varandras verksamheter 

Vi behöver få förståelse för varandras organisering och uppdrag. Att vi är öppna och har insyn i 
varandras verksamhet skapar förståelse för varandra och bidrar till att stärka tilliten mellan varandra 
som är viktig om vi ska kunna samarbeta. 

Vi jobbar långsiktigt och möts regelbundet i dialog 

behövs förutsägbara villkor och former. 

En kontinuerlig dialog mellan kommunen och idéburna 
organisationer är grundläggande för att vi ska kunna 
arbeta tillsammans. För en god dialog krävs kun
skap, engagemang och förståelse för varandras 
uppgift, villkor och förutsättningar. 

Långsiktighet är en förutsättning för att kunskap och erfarenhet ska utvecklas och tas 
tillvara. En långsiktig samverkan kräver bred och formell förankring hos såväl idé
burna organisationer som kommunen. För att båda parter ska känna trygghet 
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Gemensamma utvecklingsområden 

För att uppnå en långsiktig samverkan har vi identiferat utvecklingsområden. 

Involvera varandra tidigt i planeringsprocesser 

För att kunna samverka behöver man både från kommunens håll och idéburna organisationer få 
komma in så tidigt som möjligt i utvecklingsarbete. Borås Stads nämnder och förvaltningar behöver 
utveckla arbetssätt för att säkerställa att idéburna organisationer involveras i de planeringsprocesser 
när fer aktörer behövs för att beskriva problemet och kunna lösa det. 

Det fnns forum där vi återkommande möts och lär om varandra och kan utveckla 
samverkan 

För att bevara goda relationer och att möjliggöra samverkan behövs återkommande forum där vi möts 
kring gemensamma intresseområden. Vi har övergripande dialoger och gemensamma utbildningar 
där vi lär om varandra och följer aktuell forskning om metoder och modeller. 

Borås Stad och idéburna organisatio
ner ska fortsatt utveckla samarbeten 
i de lokala nätverken i bostads
områden och ortsråden i de fyra 
serviceorterna med omnejd. 

Ett övergripande samråd med lika 
många representanter för både 
staden och de idéburna ansvarar 
för att bjuda in till utbildningar, 
dialoger, visa på goda exempel för att 
öka kunskap och förståelse för varandra 
och inspirera till samverkan. 

Det fnns forum för att bevara idéburnas röstbärande funktion 

Idéburna organisationer har en viktig roll i att lyfta olika gruppers röster och kritiskt granska kommu
nen. Det är viktigt att de idéburna organisationerna fortsatt får komma till tals i olika referensgrupper 
i sakfrågor, medborgarråd och som remissinstanser. 

Vi skriver samverkansavtal 

Genom att formalisera arbetet genom samverkansavtal, såsom exempelvis IOP, skapas goda förutsätt
ningar för att lyckas med samverkan. I avtalen tydliggörs våra olika roller, hur vi gemensamt följer 
det och hur vi ska använda våra resurser i syfte att nå målet. 

Idéburna gemensamma organisering 

Villkoren och förutsättningarna för att kunna samverka med staden varierar stort mellan stora och 
små föreningar. För att de mindre föreningarna ska kunna vara med behövs gemensam organisering. 
Borås Stad behöver stödja med organisatoriska resurser för att möjliggöra gemensam organisering 
dem emellan. 
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Uppföljning 

Genom gemensam uppföljning skapas förståelse för varandra och vi säkerställer att samverkan fungerar 
och att det gemensamma arbetet går framåt. 

Det behövs och en återkommande dialog kring hur samverkan fungerar mellan aktörer i konkreta 
samarbeten. En viktig del är hur idéburnas organisationer har kunna bevara sin identitet och själv
ständighet. Hur man tagit tillvara på varandras kvaliteter och visat öppenhet och insyn. 

Denna övergripande Överenskommelse utvärderas vart annat år enligt följande. 

Områden att följa upp centralt Ansvarig Vilka följs upp? 

Vilka arbetssätt använder nämnder och 
förvaltningar för att säkerställa att idéburna 
organisationer involveras i de planerings
processerna? 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nämnder/bolag 

Upplevelsen från idéburna organisationer 
kring: 

• Om man blivit involverad tidigt i 
processer? 

• Om de kunna bevara sin identitet och 
få vara självständiga och oberoende i 
mötet med Borås Stad. 

• Om Borås Stad tagit tillvara på deras 
kvalité när vi samarbetet. 

• Om Borås Stad varit öppna och har gett 
insyn i sin verksamhet. 

Samrådet för 
Överenskommelsen 

Idéburna organisa-
tioner som 
anslutit sig till 
Överenskommelsen. 

Idéburna organisa-
tioner som är med 
i återkommande 
nätverk och råd. 

Antal samverkansavtal och IOP:er? Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nämnder/bolag 

Vilka forum har funnits för att bevara 
idéburnas röstbärande funktion 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Nämnder/bolag 

Vilka återkommande forum fnns där Borås 
Stad och idéburna organisationer möts för att 
skapa relationer och utveckla samarbete  

Samrådet för 
Överenskommelsen 

Nämnder/bolag 

Idéburna som 
är anslutna till 
Överenskommen 

Hur sker samverkan mellan idéburna 
organisationer 

Idéburna 
organisationer 
i Samrådet för 
Överenskommelsen 

Idéburna 
organisationer 

Hur stöds idéburnas gemensamma 
organisering 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

Gemensamma kunskapshöjande insatser. Samrådet för 
Överenskommelsen 

Samrådet för 
Överenskommelsen 
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MISSIV  

Datum  

2021-04-30  

1(2) 

Instans  

Fritids- och  folkhälsonämnden  
Dnr  FOFN  2021-00054  1.1.6.3  

Remiss: Synpunkter kring revidering av 

Överenskommelsen i Borås 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden 

4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

5. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

6. Kulturnämnden 

7. Lokalförsörjningsnämnden 

8. Miljö- och konsumentnämnden 

9. Samhällsbyggnadsnämnden 

10. Servicenämnden 

11. Sociala omsorgsnämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Vård- och äldrenämnden 

14. Kommunstyrelsen 

15. Överförmyndarnämnden 

16. AB Bostäder i Borås 

17. Borås TME 

18. Borås Djurpark 

19. Borås Energi och Miljö AB 

20. Borås Elnät 

21. Borås Parkerings AB 

22. Industribyggnader i Borås AB 

23. Fristadbostäder AB 

24. Viskaforshem AB 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Sturegatan 38 boras.se fritidfolkhalsa@boras.se 033-35 70 00 vxl 

mailto:fritidfolkhalsa@boras.se
https://boras.se
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25. AB Toarpshus 

26. AB Sandhultsbostäder 

27. Föreningsrådet 

28. Social ekonomi i Sjuhärad (via Hemgården) 

29. Studieförbunden i Borås (via Studieförbundet vuxenskolan) 

30. Trossamfunden i Borås (via Svenska kyrkan) 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2021-09-01. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se 

gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller 

remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2021-00054 och 

remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

Separata protokollsutdrag skall bifogas. 

Finns önskan om en dragning av förslaget i er organisation, så kan Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen bidra med det. I detta fall kontakta handläggare nedan. 

Malin Andersson 
Handläggare 
033 357361, malin.andersson@boras.se 

mailto:ff.diarium@boras.se
mailto:malin.andersson@boras.se
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Handläggare 
033 357361 

Sida 

SKRIVELSE  

Datum  

2021-04-21  

1(5) 

Instans  

Fritids- och  folkhälsonämnden  
Dnr  FOFN  2021-00054  1.1.6.3  

Revidering av Överenskommelsen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att skicka det nya förslaget till 

Överenskommelse på remiss till samtliga nämnder och bolag i Borås Stad samt 

till de idéburna organisationerna via deras representanter i det gemensamma 

Samrådet för Överenskommelsen. 

Nämnden vill också betona det gemensamma ansvaret för samverkan med 

civilsamhället även om Fritids- och folkhälsonämnden idag har huvudansvaret. 

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har huvudansvaret för i Borås Stad för den 

nuvarande befintliga Överenskommelsen som gäller samverkan mellan Borås 

Stad samtliga nämnder och bolag och de Idéburna organisationerna. Då 

ansvaret för samverkan med idéburna organisationer berör många nämnder 

kommer Fritids- och folkhälsonämnden föreslå till Kommunstyrelsen att 

nämnden ska ha ”samordningsuppdraget för Överenskommelsen” och att de 

inte ska stå huvudansvariga. 

Efter flera dialoger under två års tid mellan Idéburna organisationer och flera 

nämnder/förvaltningar i Borås Stad antogs ”Överenskommelsen i Borås” i 
kommunfullmäktige i december 2016 (KF § 315, 2016-12-21). Därefter har 87 

föreningar valt att formellt ansluta sig. 

Överenskommelsen i Borås handlar om hur Borås Stad (politiker och 

tjänstemän) och det Idéburna organisationerna (civilsamhällets olika 

organisationer och representanter) ska kunna utveckla och fördjupa sitt 

samarbete för att gemensamt upprätthålla och utveckla välfärden. 

Bakgrunden är att vårt samhälle förändras i allt snabbare takt vilket skapar nya 

komplexa utmaningar. Sociala och miljömässiga utmaningar som inte längre går 

att lösa av enskilda aktörer. Samverkan mellan den offentliga sektorn och det 

civila samhället blir därför en allt viktigare pusselbit för att möta dessa 

utmaningar och kunna nå de globala målen i Agenda 2030. 

I Borås har vi en lång tradition av ett livskraftigt och aktivt civilsamhälle och de 

idéburna organisationerna är viktiga aktörer i samhället. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Sturegatan 38 boras.se fritidfolkhalsa@boras.se 033-35 70 00 vxl 

mailto:fritidfolkhalsa@boras.se
https://boras.se
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Teorin bakom Överenskommelsen är att det behöver möjliggöras att idéburna 

organisationer och aktörer från Borås Stad ska kunna mötas på lika villkor när 

man samarbetar. Samarbetet i tidigare Överenskommelse skulle därmed utgå 

från de sex principerna: Självständighet och oberoende, Öppenhet och insyn, 

Mångfald, Dialog, Kvalité och Långsiktighet. 

Därtill fanns gemensamma och enskilda åtaganden för idéburna organisationer 

och för Borås Stad i syfte att Överenskommelsen skulle kunna förverkligas. 

Nu har det gått drygt fyra år och Överenskommelsen ska revideras. Den nya 

Överenskommelsen bygger fortsatt på de dialoger som genomfördes inför 

nuvarande Överenskommelse och de sex principerna finns fortfarande med i 

dokumentet, men dokumentet har skrivits om för att bli enklare och tydligare 

med mer fokus på arbetssättet och hur vi ska ta itu med de gemensamma 

utmaningarna. 

I denna reviderade version beskrivs varför vi ska samarbeta, vad vi ska 

samarbeta kring och hur vi ska samverka, (arbetssätt och utvecklingsområden). 

Ta del av det fullständiga dokumentet i Bilaga 1 ”Överenskommelsen om 
samverkan mellan idéburna organisationer och Borås Stad” 

Ärendet i sin helhet 

Bakgrund 

Överenskommelsen är från början ett nationellt initiativ där Regeringen, 

Sveriges kommuner och landsting och nationella organisationer från 

civilsamhället ville utveckla samverkan. Den nationella ”Överenskommelse” 
antogs 2008 av dåvarande samtliga politiska partier. 

Utgångspunkten var att man upplevde en samverkan mellan offentlig 

verksamhet och civilsamhället som nödvändigt för att bevara och utveckla 

välfärden. 

Civilsamhället har haft stor betydelse för utvecklingen av vårt välfärdssamhälle 

och har viktiga roller som röstbärare och som utförare av välfärdstjänster. 

Många offentliga verksamheter som vi idag betraktar som självklara har sitt 

ursprung i civilsamhället, hemtjänst och förskolor till exempel. 

Efter det nationella initiativet om Överenskommelsen mellan Sveriges 

kommuner och regioner, Regeringen och nationella organisationer i 

civilsamhällets skapades flera regionala och där efter lokala Överenskommelser, 

däribland här i Borås. 

I Borås pågick dialoger i workshopsform och skrivarverkstad under två års tid 

mellan Idéburna organisationer och nämnder och förvaltningar innan det 

slutligen mynnade ut dagens Överenskommelse som antog i 

kommunfullmäktige december 2016 och gäller samtliga nämnder och bolag i 

Borås Stad. Därefter har 87 olika idéburna organisationer anslutit sig till 

Överenskommelsen. 
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Efter fyra års erfarenheter, däribland en stor uppföljning (FOFN § 10, 2019-01-

30) som gick till samtliga nämnder och bolag och idéburna organisationer som 

anslutit sig till Överenskommelse kommer nu förslag på en reviderad version 

som följer nedan. 

Revideringsprocess 

Denna reviderade Överenskommelse har arbetats fram i Samrådet för 

Överenskommelsen, som är en grupp med representanter från Fritids- och 

folkhälsonämnden, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen 

Föreningsrådet, Trossamfunden (svenska kyrkan) Studieförbunden i Borås och 

Social ekonomi. 

Till sin hjälp har ett möte hållit med en liten referensgrupp med deltagare från 

både förvaltningar och idéburna organisationer som har tittade kritiskt på det 

gamla dokumentet. 

Två remisskonferenser har också hållit med sammanlagt 33 deltagare från både 

idéburna organisationer och kommunala aktörer. 

Sammanfattning av nya förslaget till Överenskommelsen 

I denna reviderade version beskrivs varför vi ska samarbeta, vad vi ska 

samarbeta kring och hur vi ska samverka. 

I förslaget beskrivs hur samhället förändras i allt snabbare takt vilket skapar nya 

komplexa utmaningar och att dessa sociala och miljömässiga utmaningar inte 

längre går att lösa av enskilda aktörer. Samverkan mellan den offentliga sektorn 

och det civila samhället blir därför en allt viktigare pusselbit för att möta dessa 

utmaningar och kunna nå de globala målen i Agenda 2030. 

Därtill lyfts den traditionen av ett livskraftigt och aktivt civilsamhälle som 

funnit sedan länge i Borås och vikten av deras betydelse. 

Genom att bygga strukturer för samverkan mellan den idéburna och offentliga 

sektorn kan reella behov snabbare identifieras och resurser tas tillvara på bästa 

sätt för att gemensam kunna jobba för en positiv samhällsutveckling. 

Det lyfts också hur invånare, idéburna organisationer och Borås Stad till-

sammans ska arbeta för att nå framtidsbilden av Borås i nya visionen om ett 

ekologiskt, socialt, och ekonomiskt hållbart Borås med lika rättigheter och möj-

ligheter för alla. 

Förslaget beskriver också hur vi ska samarbeta och att målet är att staden och 

de idéburna ska vara jämbördiga i mötet och att vi ska känna tillit till varandra. 

I verkligheten har vi sällan jämlika resurser och det kräver respekt för våra olika 

förutsättningar och roller. Våra olika organisationer styrs och fungerar också på 
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olika sätt och vi är olika stora vilket påverkar maktbalansen och är viktigt att 

tänka på och ta hänsyn till när vi ska utvecklar samverkan. 

I samverkan behöver vi därför sätta den gemensamma utmaningen i centrum 

och ställa oss som en av flera aktörer i en cirkel. Genom detta perspektiv skapar 

vi förutsättningar för att mötas på mer lika villkor med delat ansvar när vi 

samverkar. I denna samverka är det också viktigt att alla känner sig delaktiga 

och får vara med och format det man ska lösa tillsammans. 

Tanken är att ta tillvara på varandras styrkor och kompetenser för att 

identifiera, forma, hitta lösningar och genomföra lösningar på den 

gemensamma utmaningen. 

I förslaget beskrivs de gemensamma förhållningsätt som ska genomsyra vid 

samverkan. De gemensamma förhållningsätten är: 

 Idéburnas självständighet och oberoende ska bevaras när vi samarbetar 

 Vi tar tillvara på varandras kvalitéer när vi samarbetar 

 Vi är öppna och ger varandra insyn i varandras verksamheter 

 Vi jobbar långsiktigt och möts regelbundet i dialog 

För att uppnå en långsiktig samverkan har några utvecklingsområden 

identifieras och dessa förslås också följas upp enligt förslaget. 

Utvecklingsområdena är: 

 Involvera varandra tidigt i planeringsprocesser 

 Det finns forum där vi återkommande möts och lär om varandra och 

kan utveckla samverkan 

 Det finns forum för att bevara idéburnas röstbärande funktion 

 Vi skriver samverkansavtal 

 Idéburna gemensamma organisering 

 Uppföljning 

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse om samverkan mellan idéburna organisationer och 

Borås Stad. 
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Beslutet expedieras till 

1. Föreningen Hemgården (Social ekonomis representant i Samrådet för 

Överenskommelsen) 

2. Föreningsrådet i Borås 

3. Svenska kyrkan i Borås (Trossamfundens representant i Samrådet för 

Överenskommelsen) 

4. Studieförbundet Vuxenskolan (Studieförbundens representant i Samrådet för 

Överenskommelsen) 

5. Samtliga nämnder och bolag 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Susanne Carlsson 

TF Förvaltningschef 
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SKRIVELSE  

Datum  

2021-05-18  

1(1) 

Instans  

Överförmyndarnämnden  
Dnr  OFN  2021-00114  1.1.3.1  Rickard Byström  

Handläggare  
033 358264  

Remiss Revidering Visionen Borås 2025 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden avstår från att yttra sig. 

Ärendet i sin helhet 

Visionen Borås 2025 togs fram år 2012. Arbetet med att revidera visionen har 

pågått från augusti 2020. Synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, akademi 

och Borås invånare har legat till grund för revideringen. Revideringsarbetets 

uppdrag har varit att uppdatera visionen utifrån nämnda målgruppers 

synpunkter och att göra visionen ännu mer till hela Borås vision. 

Remissupplagan har överlämnats till ett antal remissinstanser. Detta uppdrag 

har lett till de förändringar som föreslås i den reviderade remissupplagan. 

Inkomna synpunkter beaktas inför Kommunstyrelsens och 

Kommunfullmäktiges beslut i augusti respektive september 2021. 

Överförmyndarnämnden avstår från att yttra sig 

Beslutsunderlag 

1. Missiv, 2021-03-08 

2. Remissupplaga Borås Vision 2025 

3. Information till remissupplagan 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras, ange diarienummer KS 2020-00585 

och remissinstansens namn i menyraden. 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

Överförmyndarnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Bryggaregatan 5 boras.se overformyndaren@boras.se 033-35 70 00 vxl 

mailto:overformyndaren@boras.se
https://boras.se
mailto:ks.diarium@boras
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MISSIV  

Datum  

2021-03-08  

1(2) 

Instans  

Kommunstyrelsen  
Dnr  KS  2020-00585  1.1.4.2  

Remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga bolag 

3. Centrala Pensionärsrådet 

4. Centrala Funktionshinderrådet 

5. Högskolan i Borås: registrator@hb.se 

6. Studentkåren i Borås: info@sib.hb.se 

7. Samtliga politiska partier: boras@socialdemokraterna.se; 

dennis.jernkrook@boras.se; boras@sd.se; jonathan.tellbe@gmail.com; 

magnus.winblad@vansterpartiet.se;  ida.legnemark@politiker.boras.se; 

boras@mp.se; helena.ruderfors@boras.se; boras@liberalerna.se 

8. Borås City: info@borascity.se 

9. Knallelandsgruppen: centrumledare@knalleland.se 

10. Borås näringsliv: info@borasnaringsliv.se 

11. Föreningen företagarna: boras@foretagarna.se 

12. Viareds företagsförening: info@viared.se 

13. Integrationsråden: nexhdet.vokshi@boras.se 

14. Föreningsrådet: tage.carlsson@gmail.com 

15. Attraktiva Toarp: info@attraktivatoarp.se 

16. Framtida Fristad: info@framtidfristad.se 

17. Sandaredsbygdens ortsråd: info@sandared.se 

Det finns också möjlighet för invånare, föreningar och andra organisationer 

samt företag att lämna remissvar via www.boras.se/vision 

Kommunstyrelsen 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Kungsgatan 55 boras.se boras.stad@boras.se 033-35 70 00 vxl 

mailto:registrator@hb.se
mailto:info@sib.hb.se
mailto:boras@socialdemokraterna.se
mailto:dennis.jernkrook@boras.se
mailto:boras@sd.se
mailto:jonathan.tellbe@gmail.com
mailto:magnus.winblad@vansterpartiet.se
mailto:ida.legnemark@politiker.boras.se
mailto:boras@mp.se
mailto:helena.ruderfors@boras.se
mailto:boras@liberalerna.se
mailto:info@borascity.se
mailto:centrumledare@knalleland.se
mailto:info@borasnaringsliv.se
mailto:boras@foretagarna.se
mailto:info@viared.se
mailto:nexhdet.vokshi@boras.se
mailto:tage.carlsson@gmail.com
mailto:info@attraktivatoarp.se
mailto:info@framtidfristad.se
mailto:info@sandared.se
http://www.boras.se/vision
mailto:boras.stad@boras.se
https://boras.se
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Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer KS 2020-00585 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

Remissinstansernas yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Synpunkter på remissupplagan av visionen lämnas genom bifogat dokument 

”Svar på remiss”. 

Maja Karlsson 
Handläggare 
073432895 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

BORÅS 
VISION 
REMISSUPPLAGA: BORÅS VISION 

Borås är stad och landsbygd, historia och framtid. 

Borås är en plats där människor möts, utvecklas och lever med närhet till varandra och det 
vi behöver i vardagen. Vi tar ansvar för nuet och framtiden genom omsorg om människor 
och miljö. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för våra val och beslut. 

Vi formar vårt gemensamma Borås i samverkan och dialog. 

Det här är vår vision. Den tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Vi har tagit fram 
visionen tillsammans, och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss 
alla och för framtida generationer. 

VISIONSOMRÅDEN 

Människor möts i Borås 

Möjligheter och mod att utvecklas 

Ett vardagsnära Borås 

Omsorg om miljön och varandra 



BORÅS VISION

 

 

 

Människor möts i Borås 

I Borås fnns platser för alla att mötas, helg som vardag. Möten ger glädje och skapar 
inspiration och social trygghet. 

I alla delar av Borås fnns ett rikt utbud av mötesplatser där vi tar tillvara på varandras 
kunskap och erfarenheter. Små och stora möten och evenemang, många internationellt 
uppmärksammade, gör Borås till en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare. 

Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, 
akademi, föreningar och andra organisationer 
utvecklar Borås. Dialog och lyhördhet är 
grunden för allas delaktighet och infy-
tande över Borås utveckling. 

Det är när vi möts som vi tillsammans 
utvecklar Borås. Tillsammans är vi 
klokare och kan uträtta så mycket mer. 

Möjligheter och mod att utvecklas 

Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Här fnns rika för-
utsättningar för människor och företag att förverkliga idéer och drömmar. I Borås bekräf-
tar vi och tar tillvara människors kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfkenhet, öppenhet 
och kreativitet präglar lärandet i skolan, arbetslivet och på fritiden. 

Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att 
växa. Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civil-
samhälle fnns här attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till 
personlig utveckling och bildning ger boråsarna tillfällen att utvecklas och 
lära livet ut. 

Borås utvecklas på arvet inom textil och handel, samtidigt som det 
fnns framgångsrika företag på många områden. Vi ligger i topp inom 
miljöteknik och textil innovation. Bredden av branscher och en stark 
entreprenörsanda ger oss möjlighet att ta tillvara på den kunskap 
och de talanger som fnns här. Med innovation och hållbarhet i 
fokus utvecklar vi Borås för alla invånare och för framtida 
generationer. 
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Ett vardagsnära Borås 

Vi som bor, verkar och möts i Borås har nära till det vi behöver 
i vardagen, till aktiviteter och till varandra. 

I Borås fnns det service, fritidsaktiviteter, kultur och företag 
där människor bor och verkar. Oavsett var du befnner dig 
har du nära till natur och tillgängliga grönområden. Hela Borås 
lever och det vi behöver för en bra vardag fnns nära till hands. I 
hela kommunen fnns det ett utbud av bostäder som passar olika 
åldrar och olika familjesituationer. Våra bostadsområden är anpas-
sade efter invånarnas behov och präglade av mångfald och öppenhet. 

Borås stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats formad av 
människor i rörelse, grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg 
och parker är våra gemensamma vardagsrum och här fnns aktiviteter 
under många av dygnets timmar.  

Omsorg om miljön och varandra 

I Borås fnns en stor medvetenhet om hur våra beslut i dag påverkar framtida generationer. 
Vi tar ansvar genom att behandla både varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i 
harmoni med en rik natur, med vår omvärld och med varandra. 

Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att leva hållbart och hantera energikällor 
och naturresurser på ett klokt och hållbart sätt. Tillsammans har vi skapat förutsättningar 
för enkla och smarta val i vardagen. I Borås 
konsumerar vi närproducerat, återvinner och återanvänder. I Borås är 
det lätt att förfytta sig med kollektivtrafk, till fots och med cykel eller 
andra miljömässigt anpassade transportmedel. 

I Borås visar vi varandra tillit, är jämlika och känner oss trygga i 
livets alla skeden. 

Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och 
god uppväxt och att äldre har en trygg och socialt rik 
ålderdom. 



KONTAKT 

Maja Karlsson, projektledare 
E-post: maja.karlsson@boras.se 

Tfn: 073-432 89 52 

mailto:maja.karlsson@boras.se


 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
  
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
   

   

 
 

  

   
 
  

 
 

   

 
 

 
 

 
  

  
  

Sida 
1(14) 

Datum 
2021-03-08 

Information till remissupplagan: Borås vision 

Sammanfattning 
Ni har nu fått remissupplagan av Borås vision. Det är en revidering av visionen 
Borås 2025, som togs fram år 2012. 

Här beskrivs arbetet som ledde fram till remissupplagan av Borås vision. 
Dokumentet bör ses som bakgrundsinformation till er som lämnar synpunkter 
på remissupplagan. 

Arbetet med att revidera visionen Borås 2025 har pågått från augusti 2020. 
Synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås 
invånare har legat till grund för revideringen. Revideringsarbetets uppdrag har 
varit att uppdatera visionen utifrån nämnda målgruppers synpunkter och att 
göra visionen ännu mer till hela Borås vision. Detta uppdrag har lett till de 
förändringar som föreslås i den reviderade remissupplagan. 

Remissupplagan av visionen lämnas nu över till ett antal remissinstanser. 
Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till den 31 Maj. Därefter beaktas 
inkomna synpunkter inför Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges beslut 
i augusti respektive september 2021. 

Kontakt: 
Maja Karlsson, Projektledare 
maja.karlsson@boras.se / 073-432 89 52 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 
Borås Stad Stadshuset boras.se boras.stad@boras.se 033-35 70 00 vx 
501 80 Borås Kungsgatan 55 

mailto:maja.karlsson@boras.se


  
 

 
  
  

 
 

 

 

 
 

  
 

 
   

 

 

  
 

 
 

   
 

 
   

 

 

  
   

 

 
 

 

 

  
 

 
 

  
 

  
 

 
  

 

Datum Sida 
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Bakgrund 
Borås vision 2025 har varit Borås ledstjärna sedan 2012. Visionen är vårt 
framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. 
Visionen uppdateras vart fjärde år om det finns behov av förändringar. 

Utvärdering visionen Borås 2025 
Sedan visionen antogs 2012 har det hänt mycket i Borås, här nedanför listas 
några exempel. Även om en del av aktiviteterna hade blivit verklighet utan 
visionen, har visionen på många sätt bidragit med kraft och en gemensam 
riktning i Borås utveckling. 

Nya och växande mötesplatser: 
På knappt tio år har vi etablerat en mängd olika mötesplatser, bland annat 
renoverat och invigt Borås Kongress (2018). Träffpunkt Simonsland har haft 
över en miljon besök sedan invigningen 2014. Textile Fashion Center, som 
också invigdes 2014, har stärkt sin betydelse som ett ledande centrum för 
hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. 

Övriga mötesplatser som har öppnat under de senaste åren är Norrbyhuset, 
Hässlehuset, och Medborgarlabbet på Sjöbo. Föreningslivet bidrar med att fylla 
mötesplatserna med spännande aktiviteter. 

Hållbarhet är utvecklingens kärna 
2019 invigdes en av Europas modernaste miljöanläggningar, Energi- och 
miljöcenter, på Sobacken som ett steg mot målet att göra Borås till en 
fossilbränslefri stad. Energi- och miljöcenter är både ett kraftvärmeverk och 
avloppsreningsverk. 

I Borås effektiveras energianvändningen och användningen av förnybar energi. 
Viskaforshem AB, AB bostäder i Borås, Fristadbostäder AB och Borås Energi 
och Miljö AB har installerat solenergi. 

Vi har börjat rena Viskan från svunna epokers miljöpåverkan. 

Det har blivit enklare att åka kollektivt I Borås. 2014 byggdes cykelgaraget vid 
järnvägsstationen och tio mobila cykelställ med cykelpumpar köptes in och 
placerades ut i staden. För att öka framkomligheten har bland annat 
bussterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus byggts om. 

2019 började Västtrafik köra elbussar i Borås, ett första steg för att uppnå målet 
om en buller- och utsläppsfri stadstrafik. 

Borås invånare, näringsliv och organisationer är engagerade i stadens 
miljöarbete. I samverkan arrangeras årligen Kretsloppsveckan, en vecka med 
fokus på hållbarhetsfrågor och aktiviteter. 

Borås har blivit utsedd till Årets Håll Sverige rent-kommun fem år i rad: 2015, 
2016, 2017, 2018 och 2019. 
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Företagande och samverkan får Borås att växa 
Ny etablering kräver ny mark, och de senaste åren har vi sålt cirka 400 000 
kvadratmeter industrimark årligen, samtidigt som vi jobbar hårt med att i 
samverkan med näringslivet skapa hållbara logistiklösningar, både från 
Göteborgs hamn och för en bättre innerstad i Borås. Denna tillväxt i 
samverkan har de senaste åren skapat fler än 500 jobb varje år. 

Naturen väntar runt hörnet 
Miltals med vandringsleder och löp- och skidspår håller Borås och boråsarna i 
form. Vi har samlat dem alla i Friluftsguiden tillsammans med badplatser och 
fiskesjöar och annat. Här finns förstås också våra tillgänglighetsanpassade spår 
utmärkta. 

Alldeles nyligen utökades naturreservatet Rya åsar till hela 550 hektar, eller 550 
000 kvadratmeter. Storsjön är ett nytt naturreservat bildat 2014, 
tillgänglighetsanpassat så att även de med rullstol, rollator eller barnvagn kan 
promenera i naturen. 

Ett Borås för de unga 
I Borås tar vi gemensamt ansvar för barn och unga i alla åldrar. Borås utsågs till 
Årets studentstad 2020/2021 av Sveriges förenade studentkårer – men vi har 
också byggt många förskolor och etablerat familjecentraler för stärkt 
integration. Våra skolbarn är engagerade i allt från Grön flagg, 
lärandeprogrammet om hållbarhet, till stadsbyggnad, nu senast om 
framtidsstadsdelen Gässlösa. 

Sedan 2019 arbetar en koordinator med att utveckla samarbetet mellan skola 
och näringsliv för att cirka 1000 boråselever i årskurs 8 och 9 ska få bra prao-
platser. 

Genom samverkan med näringslivet får elever i årskurs 8 lära sig mer om 
entreprenörskap och privatekonomi, ett samarbete med Sparbanksstiftelsen, 
Swedbank och UF. 

Näringslivet i samarbete med gymnasieskolan har möjliggjort APL-platser 
ibland annat Zambia, Kina, Japan och Spanien. 

I Borås erbjuds ett rikt utbud av sommarlovsaktiviteter för barn. Badresor till 
Sjömarken, bokbussen på besök i bostadsområdena och Barnkoloni i Espevik 
är några exempel. 

I dag får 13 000 studenter sin utbildning vid Högskolan i Borås. Sedan 2019 har 
vi en av landets polisutbildningar. 

Fler centrala bostäder 
I centrala Borås byggs allt fler bostäder. En förtätad stad är en tryggare stad, 
med fler människor i rörelse och fler butiker och andra verksamheter i centrum. 
Nyligen togs första spadtaget till kvarteret Björnflokan, ett av de senaste 
spännande bostadsprojekten i centrala Borås. Och nere på Eko-platsen byggs 
gamla Posthuset på med fler bostäder. 
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Levande landsbygd 
Vår landsbygd hålls levande med invånarnas initiativkraft, där ortsråden spelar 
en avgörande roll jämsides med lokal företagsamhet och ideella krafter. 
Fiberföreningar över hela Borås har sett till att landsbygden har fått bredband. 
85 procent av hushållen har bredbandsuppkoppling. Nu har fler hushåll i 
kommunen bredbandsuppkoppling. 

2018 och 2019 fick Borås Stad EU-medel för att via projektet Leader Sjuhärad 
utveckla det lokala arbetet i serviceorterna Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och 
Sandared. Arbetet har fortsatt under 2020. 

Idrottsarrangemang och konst för alla. 
Street art-festivalen No limit arrangerades 2020 för fjärde gången, den här 
gången på Norrby. Jubileumsåret 2021 blir Skulpturbiennalen en bredare 
Konstbiennal. 

Borås har också fått äran att vara värd för flera stora idrottsarrangemang, bland 
annat SM-veckan sommaren 2015, O-ringen 2015 och U20-EM i friidrott 2019. 
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Utgångspunkter Revidering Borås vision 2025 
I arbetet med revideringen av visionen Borås 2025 har det funnits några 
utgångspunkter. Dessa formades efter ett arbetsmöte med 
Kommunalrådsberedningen och beslutades om av Kommunstyrelsen. 

• Hållbarhet: Visionens utgångspunkt är fortfarande hållbarhet utifrån de 
tre hållbarhetsdimensionerna; social-ekonomisk-och ekologisk 
hållbarhet. 

• Berättandeform: Visionen är skriven i berättandeform och kompletterad 
med strategiska målområden. 

• Hela Borås vision: Visionen ska gälla för alla som bor, verkar och möts i 
Borås. Den nuvarande visionen har inte fått den genomslagskraft som 
förväntades över intressentgruppsgränser. Revideringsarbetet fokuserar 
därför på att stärka visionens förankring, uppföljning samt på att nå ut 
med visionen till fler. 

Målgrupper: 
Visionens målgrupper är alla som bor, verkar och möts i Borås: 

• Invånare 

• Näringsliv 

• Föreningsliv 

• Akademi 

• Förtroendevalda 

Uppdrag: 
Revideringsarbetets uppdrag är att revidera visionen utifrån inkomna 
synpunkter samt att stärka visionens förankring och uppföljning. 

Genomförandet 
Under hösten 2020 har synpunkter från människor som bor, verkar och möts i 
Borås samlats in. Här nedanför beskrivs hur det gjorts. 

Invånarna: 

• 131 personer har lämnat synpunkter via en webbenkät. 

• Kommunikation i Borås Stads sociala medier med uppmaning om att 
lämna synpunkter. 

• Uppmaning att lämna synpunkter via Borås TME:s adventskalender. 

• Förslagslådor och idéplank på stadens alla mötesplatser, bibliotek och 
öppna ungdomsverksamheter. 

• Bussreklam, annonsering i BT samt eurosize-affischer på stan. 

• Artikel i Borås Tidning om visionsarbetet. 
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• Elever som läser samhällsorientering har svarat på webbenkäten. 
Arbetslivsförvaltningen har översatt enkäterna samt elevernas svar, för 
att eleverna ska få möjlighet att besvara frågorna på bästa sätt. 

Barn och ungas perspektiv: 

• Unga kommunutvecklare 

• Barn i förskolan har som en del av Barnrättsveckan 2020 målat 
teckningar som visar vad de vill att Borås ska bli i framtiden. 
Pedagogerna har tolkat teckningarna. 

• Synpunkter från stadens högstadieelevråd. 

Näringslivet/ företagare: 

• Ett dialogtillfälle för större företagsorganisationer. 

• Dialog och synpunkter från Borås näringslivsstyrelse. 

• Två dialogtillfällen för företagare i Borås, alla företagare som är anslutna 
till näringslivsenheten bjöds in. Omkring 30 företagare deltog. 

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som företagare. 

• Artikel om visionsarbetet och uppmaning om att lämna synpunkter i 
tidningen Företagsamt. 

Föreningsliv/ civilsamhället: 

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som förening. 

• Representanter från det fria kulturlivet och ett antal kulturföreningar 
bjöds in till dialog, tre representanter deltog i dialogen. 

• En variation av föreningar som är anslutna till Fritids-och 
folkhälsoförvaltningen bjöds in till två dialoger, omkring 45 
föreningsrepresentanter deltog på de olika dialogtillfällena. 

Ortsråd: 

• Utskick med möjlighet att lämna synpunkter har skickats till alla ortsråd. 

• Dialog med Sandaredsbygdens ortsråd och Fristadbygdens ortsråd. 

• Dialog för alla ortsråd där en sammanställning av synpunkterna från 
serviceorterna presenterades och där fler synpunkter kunde lämnas. 
Representanter från följande områden deltog: Borgstena, Bredared, 
Vänga, Fristad, Viskafors, Sjömarken och Sandared. 

Pensionärsråd och funktionshinderråd: 

• Alla funktionshinderråd bjöds in till att delta på en dialog. 

• Presentation för det centrala funktionshinderrådet med uppmaning om 
att bidra med synpunkter. 
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• Presentation för det centrala pensionärsrådet med uppmaning om att 
bidra med synpunkter. 

• Alla pensionärsråd bjöds in till att delta i en dialog. Representanter från 
några av de olika råden deltog. 

Akademin: 

• Inbjudan till dialog och information om möjlighet att lämna synpunkter 
har gått ut via ping-pong till alla elever på Högskolan i Borås. 

• Dialogtillfälle för representanter från Studentkåren. 

• Dialogtillfälle för Högskolan i Borås Kvalitets-och ledningsråd. 

Medarbetare Borås Stad: 

• Dialog med medarbetare i Borås Stad, öppen inbjudan via stadens 
intranät. Omkring 30 medarbetare deltog. 

• Dialog med koncernledningen, består av förvaltnings-och bolagschefer. 
• Dialog med Borås Stads Mänskliga rättighetsnätverk om visionen 

utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv. 
• Dialog om visionen på Stadsledningskansliet stormöte. 

Förtroendevalda: 

• Inledande dialog med Kommunalrådsberedningen, för att forma 
utgångspunkterna i arbetet. 

• Beslut i Kommunstyrelsen om arbetsformen. 

• Enkät med möjlighet att lämna synpunkter till alla ledamöter i 
Kommunfullmäktige, med en uppmaning om att enkäten besvaras på 
partiernas gruppmöten. Presentationer om visionsarbetet har hållits för 
de partier som önskat. 

• Avstämningsmöte med Kommunalrådsberedningen. 
Kommunalrådsberedningen önskade mer politisk involvering och 
arbetsmöten med kommunalråd och gruppledare. 

• Information om revideringsarbetet för Kommunstyrelsen. 

• Tre arbetsmöten med kommunalråd & gruppledare med syfte att forma 
visionen utifrån inkomna synpunkter. 

Alla synpunkter har sammanställts. De frågor som i huvudsak diskuterats i 
dialog med intressentgrupperna är: 

• Vad ska Borås bli i framtiden?   

• Hur vill du bidra till att visionen blir till verklighet? 

• Vad ska den reviderade visionen ha för tidshorisont? 
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Sammanställning av synpunkter 
Synpunkterna som kommit in från intressentgrupperna har sammanställs 
kontinuerligt och en sammanfattning har publicerats på boras.se/vision. 
Synpunkterna har sammanställts utifrån olika rubriksättningar för att de ska bli 
enklare att läsa. De synpunkter som har varit likadana/liknande har parats ihop 
och räknats i antal. 

Följande ordmoln är sammanfattningar av inkomna synpunkter. Vid intresse 
för en fullständig sammanställning av inkomna synpunkter, kontakta Maja 
Karlsson. 

Invånare: 

Barn & unga: 



  
 

 
  
  

 
 

 

 

 

 
 

 

Datum Sida 
Borås Stad 2021-03-08 9(14) 

Föreningsliv: 

Ortsråden: 
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Näringsliv: 

Medarbetare Borås Stad: 
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Om remissupplagan 
Alla inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för 
revideringsarbetet. En politisk arbetsgrupp bestående av kommunalråd och 
gruppledare har med stöd av tjänstepersoner och projektorganisationen för 
arbetet med revideringen skapat remissupplagan. 

Remissupplagan innehåller den politiska arbetsgruppens, det vill säga Borås 
valda företrädares, tolkningar och formuleringar av inkomna synpunkter och 
framtidsambitioner. 

De inkomna synpunkter som inte hittas direkt formulerade i remissupplagan 
kommer omhändertas inom det fortsatta arbetet med visionen genom att 
skickas till berörda förvaltningar i Borås Stad. 

Här listas en sammanfattning av de övergripande förändringar som gjorts i 
arbetet med att revidera Borås 2025. Dessa förändringar har resulterat i 
remissupplagan av Borås nya vision: 

Nytt format 
Den nuvarande visionen består av en inledande text som är kompletterad med 
målområden. Upplevelsen är att den nuvarande visionens målområden är mer 
kända än den inledande texten och att den inledande texten har glömts bort. I 
den reviderade visionen föreslås därför målområdena få en större bäring och 
utgöra ”visionsområden”- själva visionen. Den inledande visionstexten föreslås 
bestå av information om visionens målgrupper och vara en sammanfattning av 
de föreslagna målområdena. 

Innehåll som berör alla som bor, verkar och möts i Borås 
En del innehåll i Borås 2025 berör främst Borås Stads arbete. För att tydliggöra 
att visionen berör alla som bor, verkar och möts i Borås har visst innehåll 
plockats bort. Målområdena har också formulerats om till att bestå av innehåll 
som till större grad berör visionens alla målgrupper. Med det sagt finns det 
inget särskilt målområde för barn-och unga, stadskärnan, företagare eller 
landsbygden. Det beror på att innehållet inom varje målområde i högre grad ska 
beröra alla som bor, lever och möts i Borås. 

Inga strategier 
Strategierna i Borås 2025 berör till stor omfattning Borås Stads interna arbete. 
Eftersom visionen ska tillhöra alla som bor, verkar och möts i Borås har 
strategierna plockats ur visionen. Borås Stad omhändertar istället frågan om 
strategier för hur Borås Stad ska arbeta med visionen inom arbetet med 
uppföljning. 

Färre målområden och en sammanfattande mening 
Färre målområden innebär att målområden i Borås 2025 har slagits ihop eller 
tagits bort. I inledningen finns en sammanfattning av visionen, här lyfts 
remissupplagans visionsområden. Förändringarna utgår från inkomna 
synpunkters önskan om en vassare vision som är enklare att komma ihåg. 
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Ingen tidshorisont 
I remissupplagan föreslås att visionen inte ska ha en tidshorisont. Istället 
fortsätter visionen revideras vart fjärde år vid behov, som idag och likt Borås 
Stads övriga styrdokument.  Förslaget grundar sig i att visionen behöver följa 
förändringar i omvärlden. Det är därför svårt att idag veta när mindre eller 
större revideringar av visionen behöver göras. Om det inte finns en tidshorisont 
blir det ännu viktigare att arbetet följs upp för att vi ska veta om vi närmar oss 
visionen eller inte. Förslag kring hur uppföljningsarbetet kan stärkas beskrivs 
senare i dokumentet. 

Uppdaterat innehåll 
En del av innehållet i Borås 2025 är fortfarande aktuellt enligt inkomna 
synpunkter. Det finns dock vissa frågor som inte lyfts i lika hög grad i Borås 
2025 som i det reviderade remissutskicket. Centrala frågor som fått ett större 
fokus i det reviderade remissutskicket är: Trygghet, likvärdiga satsningar i hela 
Borås, ett gott vardagsliv, vikten av samverkan mellan alla som bor, verkar och 
möts i Borås samt hållbara val i vardagen. 



  
 

 
  
  

 
 

 

 

 
   

 
 

   

 
   

 
 

  
  

  

 
 

 
  

 
  

 
  

 
   
  

 

  

 

Datum Sida 
Borås Stad 2021-03-08 13(14) 

Fortsatt arbete med visionen 
För att göra visionen levande och aktuell behöver människor som bor, verkar 
och möts i Borås känna till visionen. Vi som bor, verkar och möts i Borås 
behöver hjälpas åt med att förankra visionen, genomföra aktiviteter och följa 
upp det vi gör i visionens anda. Det fortsatta arbetet med visionen föreslås ske 
utifrån tre viktiga delar: Informera, Aktivera och följa upp. 

Följa upp Informera 

Aktivera 

Informera: Vi hjälps åt med att informera om visionen i syfte att öka 
kännedomen om den.. Information sprids genom att vi pratar om visionen när 
människor möts, i så väl fysiska som digitala möten samt genom olika kanaler, 
nätverk, forum och event. Vi ställer oss frågan ”Hur och när kan vi prata om 
visionen i våra sammanhang?” Genom god kännedom om den och 
återkoppling om det som gjorts blir visionen en gemensam ledstjärna för vårt 
framtida Borås. 

Aktivera: När vi har kännedom om visionen blir nästa steg att fördjupa sig i 
vad visionen innebär för oss; Vad gör vi redan idag som går i visionens anda? 
Vad kan vi göra mer för att förbättra för alla som bor, lever, verkar och möts i 
Borås? Vi hjälps åt med att agera för visionen utifrån våra olika förutsättningar. 
Ju fler som agerar för att göra visionen till verklighet, desto bättre blir vårt 
framtida Borås. 

Följa upp: När vi gör insatser behöver vi veta om vi närmar oss visionen. Vad 
har vi gjort? Vilka förändringar har vi uppnått i visionens anda? Kan vi göra 
något annorlunda eller göra mer av något? När vi ser tillbaka på vad vi gjort 
vägleder det oss i vad vi tillsammans kan göra bättre för vårt framtida Borås. 

Borås Stads arbete med Borås vision 
Visionen är för Borås Stad ett internt styrdokument som Kommunfullmäktige 
fattar beslut om. Borås Stad kommer också ha en samordnande roll och skapa 
förutsättningar för alla att vara delaktiga i arbetet med visionen genom att 
tillhandahålla informationsmaterial, sprida information och följa upp 
visionsarbetet. 



  
 

 
  
  

 
 

 

 

 

 

   
 

  

     
  

   

   
 
 

 
   

 

Datum Sida 
Borås Stad 2021-03-08 14(14) 

För att arbetet ska vara levande behöver vi vara öppna för förändringar och 
anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Så här kommer Borås Stad 
inledningsvis att samordna arbetet. 

• Borås Stad skapar förutsättningar för att informera om visionen genom 
att ta fram tillgängliga informationsmaterial för alla som bor, lever, 
verkar och möts i Borås. Materialet är ett stöd för att prata om visionen. 

• Borås Stad skapar förutsättningar för att aktivera fler i arbetet med 
visionen genom att ta fram verktyg som stöd i visionsarbetet. Med 
verktygen kan du få reda på vad visionen innebär för dig och vad du 
kan göra för ett bättre Borås. 

• Borås Stad skapar förutsättningar för att följa upp visionen genom att 
ta fram mallar som gör det enkelt att se vad vi har gjort och vad vi kan 
göra mer i visionens anda. För att nå ut med inspiration och få reda på 
hur andra hanterar visionen har Borås Stad fortsatta dialoger med 
människor som bor, lever, verkar och möts i Borås. 
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SKRIVELSE  

Datum  

2021-05-18  

1(1) 

Instans  

Överförmyndarnämnden  
Dnr  OFN  2021-00113  1.1.3.1  Rickard Byström  

Handläggare  
033 358264  

Remiss Motion: Menssäkra Borås 

Överförmyndarnämndens beslut 

Överförmyndarnämnden avstår från att yttra sig. 

Ärendet i sin helhet 

Vänsterpartiet har i en motion till Kommunfullmäktige yrkat att Borås Stad på 

prov inför menssäkrade toaletter i en eller flera verksamheter. Ärendet har 

remitterats till Kommunstyrelsen, som skickat ärendet på remiss till nämnder 

och bolag. Överförmyndarnämnden avstår från att yttra sig. 

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Motion; Menssäkra Borås 

2. Motion: Menssäkra Borås 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se, ange dnr KS 2021-00271 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

Överförmyndarnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Bryggaregatan 5 boras.se overformyndaren@boras.se 033-35 70 00 vxl 

mailto:ks.diarium@boras.se
mailto:overformyndaren@boras.se
https://boras.se


 

 
 

 

   

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  

 
 

 

 

 

  

  

  

 

 

Motion 

Menssäkra Borås 

Hälften av alla människor föds med en livmoder. Mens är en del av många unga tjejers och 

kvinnors vardag i Borås. Under en livstid går kroppen igenom ungefär 450 menscykler. Trots 

det är inte mensskydd ett lika självklart inslag på offentliga toaletter som toalettpapper är. Att 

tamponger och bindor inte finns tillgängligt på alla toaletter i ett land som brukar kallas ett av 

världens mest jämställda är förunderligt. I november 2020 beslutade det skotska parlamentet 

enhälligt att införa gratis mensskydd till landets kvinnor, sedan 2018 erbjuds redan gratis 

mensskydd på skolor och universitet. Nya Zeeland har nyligen fattat beslut om gratis 

mensskydd för alla skolelever som behöver det, mot bakgrund av att en av tolv flickor stannar 

hemma från skolan vid mens för att de inte har råd med mensskydd. 

I Sverige bedrivs kampanjen ”Menssäkrad” för att utmana arbetsplatser, skolor och offentliga 
rum att tillhandahålla menssäkrade toaletter. En menssäkrad toalett tillhandahåller 

mensskydd, papperskorg, handfat och tvål. Alla som någon gång fått sin mens vid ett oväntat 

tillfälle och inte haft tillgång till mensskydd vet vilket obehag det skapar, kanske allra mest 

för unga som nyligen fått sin första mens. Menssäkrade toaletter skapar trygghet. 

I flera kommuner har frågan om tillgång till mensskydd uppmärksammats. Forshaga kommun 

har exempelvis menssäkrat sin simhall, sina idrottshallar och en fritidsgård, biblioteken var 

sedan tidigare menssäkrade. De menar att det är lika självklart som att offentliga lokaler 

erbjuder plåster till dem som behöver. Menssäkrade toaletter kan bidra till att tjejer och 

kvinnor känner sig bekväma att delta i olika aktiviteter, vilket är en viktig jämställdhetsfråga. 

Borås Stad skulle kunna prova att menssäkra några verksamheter, exempelvis inom skola, 

kultur eller fritid. Om provverksamheten faller väl ut skulle den kunna utökas till flera 

verksamheter. Detta skulle vara ett utmärkt sätt att stärka Borås Stads arbete för jämställdhet. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi 

- Att Borås Stad, i enlighet med intentionerna i texten ovan, på prov inför menssäkrade 

toaletter i en eller flera verksamheter. 

Borås 2021-03-08 

Inger Landström (V) 

Ida Legnemark (V) 

Peter Lund (V) 

Anita Spjuth (V) 
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MISSIV 1(2) 

Datum Instans 

2021-04-14 «OrgNamn» 
Dnr «KS» « 2021-00271» «1.1.1.1r» 

Remiss: «Motion:Menssäkra Borås» 

Remissinstanser 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Kulturnämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Vård- och äldrenämnden 

7. Överförmyndarnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Tekniska nämnden 

13. Förskolenämnden 

14. Grundskolenämnden 

15. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

16. Borås Energi och Miljö AB 

17. Borås Elnät AB 

18. Borås kommuns Parkerings AB 

19. Borås djurpark AB 

20. AB Bostäder 

21. Fristadbostäder AB 

22. Viskaforshem AB 

23. AB Sandhultbostäder 

«OrgNamn» 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

Fel! Dokumentvariabel Fel! Dokumentvariabel Fel! Dokumentvariabel Fel! Dokumentvariabel Fel! 
saknas. saknas. saknas. saknas. Dokumentvariabel 

saknas. 



 
   

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 
 
 

Sida 

Borås Stad 2(2) 

24. AB Toarpshus 

25. Industribyggnader i Borås AB 

26. Inkubatorn i Borås AB 

Remissvaren ska ha kommit in till «Kommunstyrelsen» senast den 14 augusti. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se 

Ange diarienummer «KSs» «2021-00271» och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet. 

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för «Kommunstyrelsen». 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

«Emma Lingefelt» 
Handläggare 
«0734-328803 » 

mailto:KS.diarium@boras.se


 

 

 

 

   
 

  
 

 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

         

 

                

 

 

 

 

 

 

 

Sida 

SKRIVELSE  

Datum  

2021-05-18  

1(1) 

Instans  

Överförmyndarnämnden  
Dnr  OFN  2021-00111  3.8.1.25  Anne Beischer  

Handläggare  
033 358224  

Anmälningsärenden 

Överförmyndarnämndens beslut 

Anmälningsärendena läggs till handlingarna 

Ärendet i sin helhet 

Anmälningsärenden 2021-04-13 – 2021-05-11 

Christina Frisk 

Ordförande 

Rickard Byström 

Verksamhetschef 

Överförmyndarnämnden 

Postadress Besöksadress Hemsida E-post Telefon 

501 80 Borås Bryggaregatan 5 boras.se overformyndaren@boras.se 033-35 70 00 vxl 

mailto:overformyndaren@boras.se
https://boras.se
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ANMÄLNINGSÄRENDEN  

Datum  
2021-05-11  

Diarium: OFN  

1(1) 

Sammanträde: 2021-05-18 

Datum Dokid Riktning Avsändare/Mottagare Beskrivning Ansvarig Nummer 

2021-05-10 3740 IN melissa.lennartsson@boras.se Kommunfullmäktiges beslut 2021-

04-29 § 79 Årsredovisning 2020 

Anne Beischer 

2021-05-10 3739 IN melissa.lennartsson@boras.se Kommunfullmäktiges beslut 2021-

04-29 § 80 Personalekonomisk 

redovisning 2020 

Anne Beischer 

2021-05-10 3738 IN melissa.lennartsson@boras.se Kommunfullmäktiges beslut 2021-

04-29 § 87 Stöd till Borås näringsliv 

Anne Beischer 

2021-05-04 3708 ARB Överformyndaren Begäran om allmän handling från 

kommunen 

Anne Beischer 




